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	 Днес	 в	 Художествена	
галерия	 „Христо	 Цокев”	
се	 открива	 фотоизложба	
„Сигет”	 на	 Дьорд	 Конкой-
Теге.	 Изложбата	 отразява	
моменти	 от	 специалния	
живот	 по	 време	 на	 фес-
тивала.	 Фестивалът	 „Си-
гет”	 (Sziget	 Fesztivál),	 т.	 е.	
„Остров”,	 привлича	 вся-
ка	 година	 стотици	 хиляди	
посетители	 в	 столицата	
на	 Унгария	 -	 Будапеща.	
През	 август	 в	 рамките	 на	
седмица	 доминират	 рок	 и	
танцови	 изпълнения,	 но	 и	
джаз,	и	музика	от	цял	свят	
допълват	 разнообразната	
програма.	 Събитието	 се	
провежда	на	остров	Обуда	
и	 мнозина	 опъват	 свои-
те	 палатки	 там,	 празну-
вайки	 с	 еднакво	 мислещи	
хора	от	Унгария,	Европа	и	
света.	 Фестивалът	 „Сигет”	
предлага	 театър,	 филмови	
прожекции	на	открито,	во-
лейбол,	футбол	и	забавле-
ния	за	децата.      стр. 2

„Сиãет” е мноãо повече от музикàлен фестивàл
показва фотоизложбата на Дьорд Конкой-Теге в ХГ „Христо Цокев”

ЖЕНИНА ДЕНЧЕВА

	 „Приветствам	 всички	
за	 откриване	 на	 наша-
та	 трета	 производствена	
мощност	 в	 Габрово.	 Осо-
бено	 съм	 радостен,	 че	
наши	 гости	 са	 министър-
председателят	на	България	
Бойко	 Борисов,	 заедно	 с	
вицепремиера	 Томислав	
Дончев	 и	 кмета	 на	 Габро-
во	Таня	Христова.	Но	най-
важните	 гости	 обаче	 днес	
са	нашите	сътрудници,	хо-
рата,	 които	 работят	 тук.	
Защото	без	тях	сме	нищо“,	
каза	 в	 приветственото	 си	
слово	Михаел	Люке	-	соб-
ственик	 и	 управител,	 при	
откриването	 на	 новия	 за-
вод	 на	 „Габинвест“	 на	 21	
септември.	
	 „Габинвест“	ЕООД	про-
извежда	и	обработва	дър-
вени	и	метални	компонен-
ти	 за	 ловни	 и	 въздушни	
оръжия,	 както	 и	 прецизни	
спортни	 пистолети.	 Висо-
ките	изисквания	за	качест-

во	 и	 прецизност	 са	 пред-
поставка	 и	 същевременно	
основа	и	 гарант	за	дълго-
срочното	развитие	на	фир-
мата.	 Инвестициите,	 свър-
зани	 със	 строителството	
на	 новото	 производство	
и	съоръженията	за	него	в	
Габрово,	 възлизат	 на	 бли-
зо	 15	 милиона	 лева.	 За	
последната	 година	 броят	
на	 служителите	 в	 завода	
е	 нараснал	 със	 17%.	 „Га-
бинвест“	е	дъщерно	друже-
ство	 на	 германската	 ком-
пания	 L&O	 Hunting	 Group	
GmbH.	 Фирмата	 произ-
вежда	за	известните	мар-
ки	 Blaser,	 Sauer	 &	 Sohn,	
Mauser	и	SIG	SAUER.
	 Михаел	 Люке	 припом-
ни,	че	през	1992	година	бе	
основано	 първото	 пред-
приятие	 на	 „Габинвест“	 в	
Габрово.
	 „Нашите	 служители	 се	
справяха	 много	 добре	 и	
непрекъснато	 се	 разраст-
ваше	нашия	бизнес	и	броя	
на	 служителите.	 И	 след	

като	 първото	 ни	 предпри-
ятие	стана	тясно,	направи-

хме	 си	 ново.	 През	 април	
2017	година	беше	направе-

на	 първата	 копка	 на	 това	
предприятие.	 Това	 за	 нас	

е	 огромна	 крачка	 и	 ние	
показахме	 колко	 държим	

и	 колко	 важни	 за	 нас	 са	
Габрово,	 България	 и	 „Га-
бинвест“.	 Съвсем	 наскоро	
направихме	 инвестиция	 в	
оборудване	 и	 производ-
ство	за	8	милиона.	Плани-
рани	 са	 още	 инвестиции.	
Ние	работим	за	най-прес-
тижните	 марки	 в	 света.		
263	са	заетите	лица	в	„Га-
бинвест“	 и	 с	 8	милиона	 е	
оборотът.	
	 Не	 само	 инвестиции-
те	 в	 техника	 и	 в	 сгради	
са	 важни,	 инвестициите	 в	
хората	 са	 изключително	
важни,	 затова	 работим	 в	
тясно	 сътрудничество	 с	
Професионалната	техниче-
ска	 гимназия	 и	 Техниче-
ския	университет.
	 След	 26	 години	 в	
Габрово	 ние	 се	 чувстваме	
тук	 добре,	 като	 у	 дома,	
създадохме	 много	 добри	
връзки.	
	 Използвам	 присъстви-
ето	на	най-първите	лица	в	
политиката	да	кажа	някол-
ко	наши	желания.	 стр. 2

Борисов откри ново произвоäство нà “Гàáинвест”
 Собственикът Михаел Люке подари на премиера нова ловна пушка, Борисов благодари , но я остави в музея на фирмата

 ЖЕНИНА ДЕНЧЕВА

	 Държавата	 ще	 отпус-
не	 300	 000	 лева,	 с	 които	
да	 бъде	 довършено	 стро-
ителството	 на	 най-новия	
храм	в	Габрово	 -	 „Св.	Св.	
Онуфрий,	Дамаскин	и	всех	
мучеников	 Габровских“	 в	
кв.	 Младост.	 Това	 заяви	
премиерът	 Бойко	 Бори-
сов	по	време	на	оглед	на	
църквата	при	посещението	
му	в	Габрово.
		 През	 септември	 ми-
налата	 година	 с	 решение	
Министерския	 съвет,	 в	
много	важен	етап	от	стро-
ителството,	бяха	отпуснати	

180	 000	 лв.,	 с	 които	 бе	
приключен	 строежът	 до	
покрив.
	 Борисов	каза,	че	е	ис-
кал	 да	 види	 как	 са	 из-
разходвани	 предоставени-
те	 от	 държавния	 бюджет	
средства,	 преди	 да	 даде	
съгласие	 за	 отпускане	 на	
още	пари.	Борисов	изрази	
надеждата,	 че	 до	 края	 на	
годината	храмът	ще	започ-
не	да	функционира.
	 Той	беше	вписан	в	Да-
рителската	му	книга,	пусна	
да	 бият	 камбаните,	 които	
се	 управляват	 електрон-
но,	 и	 получи	 като	 пода-
рък	резбовано	разпятие	от	

етърски	майстор.
	 Досега	 в	 строежа	 на	
храм	 „Св.	 Св.	 Онуфрий,	
Дамаскин	 и	 всех	 мучени-
ков	 Габровских“	 са	 вло-
жени	близо	720	000	лв.	от	
дарения.	 В	 дарителската	
кампания	 за	 набиране	 на	
средства	 „Да	 бъде	 нови-
ят	 храм	 на	 Габрово“	 се	
включи	 местната	 общност	
-	 граждани,	 фирми	 и	 ин-
ституции,	 проведени	 бяха	
благотворителни	 събития	
и	 инициативи.	 Община	
Габрово	 ще	 изпълни	 озе-
леняването,	 облагородя-
ването	 и	 осветлението	 в	
района	на	църквата.

	 Днес	от	13	до	15	часа	
в	Зала	на	жирафите	Музе-
ят	на	хумора	и	сатирата	е	
домакин	 на	 представяне	
на	 японската	 култура	 и	
хумор.	 Студенти	 и	 препо-
даватели	 по	 японски	 език	
от	 четири	 балкански	 дър-
жави	 -	 Македония,	 Сър-
бия,	 Румъния	 и	 България,	
ще	 пренесат	 публиката	 в	
далечна	 Япония.	Те	 участ-
ват	в	седмото	издание	на	
организирания	 от	 катедра	

„Японистика“	 в	 Софийски	
университет	 „Св.	 Климент	
Охридски“	 летен	 лагер	 по	
японски	език.		
	 Специален	 гост	 на	 съ-
битието	 е	 Мисаки	 Ниши-
мура	 -	 културно	 аташе	 на	
Япония	в	България.
	 ДХС	 поддържа	 връзки	
с	 творци	от	Япония	почти	
от	 самото	 си	 създаване.	
В	 далечната	 1975	 година	
Шигео	 Фукуда	 получава	
поощрителна	 награда	 в	

раздел	 „Карикатура“	 на	
второто	 издание	 на	 Меж-
дународното	 биенале	 за	
хумор	и	сатира	в	изкуство-
то.	През	2001	г.	Кацуро	На-
каи	е	лауреат	на	голямата	
награда	„Златен	Езоп“.
	 В	края	на	юли	тази	го-
дина	 гости	 на	Музея	 бяха	
и	 участниците	 в	 учениче-
ския	обмен	между	Габрово	
и	Тойоаке.	
	 В	 „Хумор	 от	 Япония“	
ще	 бъде	 представена	

японска	 хуморис-
тична	 пиеса,	 ре-
зултат	от	съвмест-
ната	 работа	 на	
студентите	 от	 че-
тирите	 балкански	
държави,	 след	
което	 участници-
те	и	публиката	ще	
рисуват	 комикси,	
ще	 правят	 орига-
ми,	 калиграфия,	
кендо.
продължава на стр.  2

Държàвàтà отпускà още 300 000 лв. 
зà äовършвàне нà хрàмà в Млàäост

Õумор от Япония откривàт äнес в ДÕС, ãост нà 
съáитието - културното àтàше Мисàки Нишимурà

Томислàв Дончев: “Не 
можем äà рàзвивàме 
икономикà, áàзирàнà нà 
нискà ценà нà труäà”  
 Държавата	 и	 бизнесът	
трябва	 да	 инвестират	 във	
високи	 технологии	 и	 ро-
ботизация,	за	да	се	пови-
ши	 добавената	 стойност	
на	 продукцията	 и	 ико-
номиката	 ни	 да	 не	 бъде	
базирана	 на	 ниска	 цена	
на	 труда.	 Това	 заяви	 за-
местник	 министър-предсе-
дателят	 Томислав	 Дончев	
на	 откриването	 на	 74-то	
издание	 на	 Международ-
ния	 технически	 панаир	 в	
Пловдив.	 Дончев	 подчер-
та,	 че	 за	 последните	 10	
години	 бизнесът	 е	 успял	
да	извърви	дълъг	път	и	да	
се	 ориентира	 към	 пове-
че	производство	и	повече	
износ,	 с	 което	да	се	кон-
курира	 успешно	 на	 евро-
пейския	 пазар.	По	думите	
му,	 държавата	 трябва	 да	
насочи	 усилията	 си	 в	 об-
лекчаване	 на	 условията	 и	
процедурите	 за	 предпри-
емачите	 и	 да	 инвестира	
в	 добра	 администрация	 и	
качествено	 образование.	
Тази	 година	 в	 Междуна-
родния	технически	панаир	
участват	над	550	компании	
от	 35	 държави	 от	 Европа,	
Азия	 и	 Северна	 Америка.		
Специален	акцент	е	поста-
вен	с	мащабна	експозиция	
на	Индия.	
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 Рубриката „Докторе, 
кажи!“ отговаря на на-
растващия интерес към 
психологическата пробле-
матика. На читателски за-
питвания, свързани с взаи-
моотношенията между по-
коленията, възпитанието 
на децата, възрастови кри-
зи, проблема за загубата, 
психологическата съвмес-
тимост в интимността и 
в работната среда, реак-
ция на фрустрация, прин-
ципите на дисциплината и 
др., ще отговаря Димитър 
Серафимов. Рубриката се 
публикува всяка сряда!

Докторе, кажи!

РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ПО ГОРИТЕ
5000 гр. ВЕЛИКО ТЪРНОВО, бул. "БЪЛГАРИЯ” № 23 тел. 062/62-00-59, факс 062/60-30-58, БУЛСТАТ  000138396

О Б Я В Л Е Н И Е 
 Регионална	дирекция	по	горите	(РДГ)	-	гр.	Велико	Търново,	бул.	„България”	№	23,	тел.	062	620	059,	на	осно-
вание	глава	пета,	раздел	IV	от	Кодекса	на	труда	и	във	връзка	с	глава	четвърта	от	Наредба	№	1	от	30.01.2012	
г.	за	контрола	и	опазването	на	горските	територии	и	Заповед	№	158/21.09.2018	г.	на	директора	на	Регионална	
дирекция	по	горите	обявява	конкурс	за	длъжността:	
 Специалист – горски инспектор – 1 работно място
 І. Минималните  изисквания: 
	 1.	Образователна	степен	–	средно	лесовъдско	образование,	съгласно	т.	49	от	§	1	от	Допълнителните	разпо-
редби	на	Закона	за	горите.
	 2.	Професионален	опит	–	не	се	изисква.
 II. Специфични изисквания за заемане на длъжността:	да	отговарят	на	изискванията	на	чл.	30	от	Наредба	
№	1	от	30.01.2012	г.	за	контрола	и	опазването	на	горските	територии.
 III. Начинът за провеждане на конкурса	е	чрез	писмен	тест	и	интервю	за	професионална	компетентност.
 IV. Етапи на провеждане:
 1.	Подаване	на	документи	за	участие	в	конкурсната	процедура.
 2.	Допускане	на	кандидатите	по	документи.
 3. Обявяване	на	допуснати	и	недопуснати	кандидати.
 4. Провеждане	на	конкурса:
 4.1.	Първи	етап:	решаване	на	писмен	тест.
 4.2.	Втори	етап:	провеждане	на	интервю	с	издържалите	успешно	теста.
 4.3. Окончателно	 класиране:	 при	окончателното	 класиране	се	събират	 точките	на	 кандидата	от	 теста	и	
интервюто.
 V. Описание на длъжността:	 Специалист-горски	 инспектор	 осъществява	 непосредствения	 контрол	 върху	
дейностите,	извършвани	в	 горските	територии.	Осъществява	контрол	при	сечта	и	движението	на	дървените	
материали,	 пашата,	 страничните	 ползвания	 от	 горите,	 строителството	 в	 горските	 територии,	 опазването	 на	
горите	и	защитените	територии	в	тях,	дивеча	и	рибата.	Предотвратява	и	разкрива	нарушенията	по	ЗГ,	ЗЛОД,	
ЗРА,	ЗЛР,	ЗЗТ,	ЗБР	и	подзаконовата	нормативна	уредба	по	прилагането	им.
 VI. Минималният размер на основната месечна заплата	за	длъжността	„Специалист	–	горски	инспектор”	в	
дирекция	„Горско	стопанство”	в	Регионална	дирекция	по	горите		е	510	лева.
	 *Основният	размер	на	заплатата	за	длъжността	се	определя	в	зависимост	от	професионалния	опит	на	спе-
челилия	конкурса	кандидат,	съгласно	нормативните	актове,	определящи	формирането	на	възнаграждението.
 VII. Изпълнението на задълженията на специалист-горски инспектор	е	в	териториалния	обхват	на	РДГ	–	
Велико	Търново	(на	територията	на	ТП	ДГС	-	гр.	Габрово).	РДГ	-	ВеликоТърново	не	заплаща	пътни	разходи	от	
местоживеене	до	месторабота.
 VIII. Необходимите документи, които следва да бъдат представени от кандидатите за участие в конкурса, са: 
 1.	Заявление;	
 2.	Автобиография;
 3.	Копие	от	документ,	удостоверяващ	придобита	образователно-квалификационна	степен;
 4. Документ,	удостоверяващ	професионалния	опит	(професионалният	опит	се	доказва	с	официални	доку-
менти	за:	трудов	стаж,	служебен	стаж,	осигурителен	стаж,	извършване	на	дейност	в	чужбина),	ако	кандидатът	
притежава	такъв;
 5. Свидетелство	 за	 съдимост	 или	 аналогичен	 документ	 за	 чуждите	 граждани	 (българските	 граждани	 не	
следва	да	представят	свидетелство	за	съдимост,	необходимите	данни	се	установяват	служебно	от	РДГ	-	Велико	
Търново);
 6. Официален	документ,	издаден	от	орган	на	съдебната	власт,	удостоверяващ,	че	срещу	лицето	няма	обра-
зувано	наказателно	производство	за	умишлено	престъпление	от	общ	характер;
 7.	Медицинско	свидетелство	от	лечебно	заведение,	удостоверяващо,	че	лицето:
 а/	не	страда	от	психически	разстройства;
 б/	през	последните	три	години	не	е	настанявано	принудително	в	лечебно	заведение	по	глава	пета,	раздел	
II	от	Закона	за	здравето	и	не	е	лекувано	за	употреба	на	наркотични	вещества;
 8. Документ	от	районния	съд	по	местоживеене,	удостоверяващ,	че:
 а/ срещу	лицето	няма	наложени	мерки	за	защита	по	Закона	за	защита	от	домашното	насилие;
 б/ лицето	не	е	нарушавало	обществения	ред	три	или	повече	пъти,	за	което	са	му	налагани	административ-
ни	наказания;
 9. Копие	от	свидетелство	за	управление	на	моторно	превозно	средство;
 10.	Копие	от	документ	за	успешно	завършен	курс	за	безопасно	боравене	с	огнестрелно	оръжие;
 11.	Медицинско	свидетелство.
	 За	участие	в	конкурс	се	допуска	и	кандидат,	който	не	е	получил	документа	по	VIII,	т.	6,	но	представи	доку-
мент,	удостоверяващ,	че	лицето	е	подало	заявление	за	издаването	му.
 IX.	Документите	следва	да	бъдат	представени	в	деловодството	на	РДГ	-	Велико	Търново,	гр.	Велико	Търно-
во,	бул.	„България”	№	23,	лично	от	всеки	кандидат	или	чрез	пълномощник	до 12.00 часа на 26 октомври 2018 
година.	При	подаването	им	на	лицата	се	предоставя	длъжностна	характеристика	за	конкурсната	длъжност.	С	
входящ	номер	и	дата	се	регистрират	само	заявленията,	към	които	са	представени	всички	посочени	в	тях	доку-
менти.	Заявления,	подадени	след	изтичане	на	срока,	не	се	регистрират.	
 X.	Обявлението,	списъците	или	други	съобщения	във	връзка	с	конкурса	да	се	обявят	на	информационното	
табло	в	РДГ	-	Велико	Търново,	гр.	Велико	Търново,	бул.	„България”	№	23.	

Електроразпределение 
север аД, 

разпределителен 
обслужващ център 

габрово и горна оряховица 
уведомява своите клиенти, че:

 В периода 08.10.2018 - 12.10.2018 г. от 
08:30 до 17:00 ч.	поради	извършване	на	неот-
ложни	ремонтни	дейности	на	съоръженията	за	
доставка	на	електроенергия	ще	бъде	прекъсна-
то	 електрозахранването	 в	 района	 на	 община	
Габрово:	с.	Новаковци	(абонатите,	захранени	от	
ТП	Новаковци	на	центъра).
	 Електроразпределение	 Север	 АД,	 Разпреде-
лителен	 обслужващ	 център	 -	 Габрово	 и	 Горна	
Оряховица	се	извинява	на	своите	клиенти	за	въз-
никналото	неудобство	и	се	надява	на	разбиране.	
	 Допълнителна	информация	можете	да	получи-
те	на	тел.	0700	1	61	61.

Електроразпределение 
север аД, 

разпределителен 
обслужващ център 

габрово и горна оряховица 
уведомява своите клиенти, че:

 На 10.10.2018 г. от 09:00 до 12:00 ч.	поради	
извършване	 на	 неотложни	 ремонтни	 дейности	
на	 съоръженията	 за	 доставка	на	 електроенер-
гия	ще	бъде	прекъснато	електрозахранването	в	
района	на	град	Габрово:	„Димас”	АД,	кв.	Тонче-
вци.
 На 09.10.2018 г. от 09:00 до 12:00 ч.	поради	
извършване	 на	 неотложни	 ремонтни	 дейности	
на	 съоръженията	 за	 доставка	на	 електроенер-
гия	ще	бъде	прекъснато	електрозахранването	в	
района	на	град	Габрово:	фирма	„Дема	КК”	ООД	
ул.	 „Индустриална”	 71	 и	 „Булстрой	 -	СМК”	АД,	
ул.	„Индустриална”	10.
	 Електроразпределение	 Север	 АД,	 Разпреде-
лителен	 обслужващ	 център	 -	 Габрово	 и	 Горна	
Оряховица	се	извинява	на	своите	клиенти	за	въз-
никналото	неудобство	и	се	надява	на	разбиране.	
	 Допълнителна	информация	можете	да	получи-
те	на	тел.	0700	1	61	61.

066/80 69 62 
       www.metalsod.com

метал секюрити груп
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продължава от стр. 1
Ще	ни	се	малко	по-бързо	
да	 работи	 администраци-
ята,	 да	 има	 по-малко	 бю-
рокрация.	 За	 да	 може	 да	
има	подобрение	и	улесня-
ване	 на	 законодателство-
то,	свързано	с	експорта	и	
да	 не	 се	 вдига	 данъчната	
ставка,	 за	 да	 можем	 да	
продължим	 да	 работим,	
както	досега,	и	да	се	раз-
ширяваме“,	 каза	 още	 Ми-
хаел	Люке.
	 „Държавата	 ще	 обле-
кчи	 административните	
процедури,	 които	 се	 из-
искват	при	износа	на	про-
дукция	 при	 производство-
то	на	пневматично	и	ловно	
оръжие.	 С	 вицепремиера	

Дончев	 се	 разбрахме	 да	
подпомогнем	 продукцията,	
която	 произвеждате,	 по-
бързо	да	се	изнася	отрегу-
лиран	този	процес“,	заяви	
министър-председателят	
Бойко	Борисов.	
		 Той	посочи,	че	ниските	
данъци	 в	 България	 и	 ре-
монтите	 и	 строежите	 на	
пътища	 в	 страната	 при-
вличат	все	повече	чуждите	
инвеститори	у	нас.	„С	тази	
инфраструктура	 България	
все	 повече,	 чрез	 полити-
ката	на	сближаване,	става	
конкурентоспособна“,	 до-
пълни	премиерът	Борисов.	
Той	подчерта,	че	за	година	
и	 половина	 правителство-
то	 работи	 последователно	

върху	 приоритета	 образо-
вание	 -	 с	 увеличаването	
на	 учителските	 заплати,	 с	
модернизацията	 на	 обра-
зователната	 инфраструк-
тура	 и	 с	 възможностите	
за	 засилено	 практическо	
обучение	в	училищата.
			Михаел	Люке	подари	на	
премиера	 нова,	 модерна	
ловна	пушка,	той	благода-
ри,	 но	 я	 остави	 за	 музея	
на	 фирмата,	 за	 да	 знаят	
след	100	години	какво	оръ-
жие	 се	 е	 ползвало.	 Дру-
гият	 дар	 за	 премиера	 бе	
бинокъл,	 с	 който	по-точно	
да	вижда	и	да	гледа	далеч	
напред.
		 Преди	посещението	си	
в	 „Габинвест“	 премиерът	

инспектира	 изграждането	
на	 довеждащия	 път	 към	
тунела	 под	 Шипка.	 „Ще	
съумеем	 тежкия	 трафик	
между	 Южна	 и	 Северна	
България	 да	 го	 преведем	
оттук.	 Мащабно	 и	 модер-
но	строителство,	строят	се	
модерни	 мостове	 с	 огро-
мна	 височина.	 Тренираме	
за	 мостовете	 на	 „Хемус“	
и	на	автомагистрала	„Кре-
сна“	 -	 там	 мостовете	 ще	
бъдат	още	по-високи,	еко-
логично	съобразни“,	 заяви	
Борисов,	 след	 като	 ин-
спектира	обхода	на	града.	
Той	 е	 убеден,	 че	 строи-
телството	 на	 обхода	 ще	
бъде	 завършено	 до	 края	
на	годината.

Борисов откри ново произвоäство нà “Гàáинвест”

продължава от стр. 1
Фотографът	 Дьорд	 Кон-
кой-Теге	 споделя	 за	 себе	
си:	 „Роден	 съм	 през	 1957	
г.	 в	 Печ,	 където	 завър-
ших	и	гимназия.	Следвах	в	
Икономическия	 универси-
тет	в	Будапеща.	След	това	
няколко	 години	 работих	
във	 външноикономическа-
та	 дирекция	 на	 фабрика-
та	 за	 автомобилни	 гуми	
„Таурус”.	 На	 24-25-годишна	
възраст	 бях	 в	 команди-
ровки	 в	 Пакистан,	 Сирия,	
Афганистан,	 Турция	 и	 др.	
Когато	 приключих	 с	 тази	
работа,	 започнах	 да	 про-
давам	снимките,	които	бях	
направил	 през	 годините,		
на	 вестници	 и	 списания.	

С	течение	на	времето	мои	
фотографии	 бяха	 публику-
вани	 в	 почти	 всички	 ун-
гарски	 списания.	 Органи-
зирам	 много	 изложби	 в	
Унгария	 и	 чужбина.	 Пра-
вил	съм	за	Индия,	Галапа-
госките	 острови,	 Индоне-
зия,	Лаос,	Виетнам.	Правя	
и	 тематични,	 такива	 бяха	
„Нощ”,	 „Витрина”,	 „Ястия”.	
Със	 съдействието	 на	 По-
солството	 на	 Дания	 пред-
ставих	 Християния	 („хипи”	
квартала	на	Копенхаген),	а	
с	 помощта	 на	 Посолство-
то	 на	 Турция	 представих	
Истанбул.	 Фестивала	 „Си-
гет”	 снимам	 повече	 от	 10	
години.		
	 Снимам	и	други	унгар-

ски	 фестивали,	 например	
традиционния	 фестивал	
„Курултай”	 или	 не	 толко-
ва	 мащабното	 културно	
събитие	 Mediawave.	 През	
последните	 години	 изла-
гам	 в	 чужбина	 предимно	
снимките	си,	изготвени	на	
„Сигет”,	 най-вече	 в	 унгар-
ските	 културни	 институти	
по	 света.	 Вече	 съм	 пока-
зал	 един	 от	 най-известни-
те	 европейски	 фестивали	
в	Брюксел,	Букурещ,	Мос-
ква,	 Делхи,	 Щутгарт,	 Люк-
сембург	и	Виена“.	
	 „Сигет“	е	и	нещо	много	
повече	 от	 музикален	 фес-
тивал.	Той	е	и	възможност	
за	 млади	 художници	 да	
покажат	изкуството	си.	

„Сиãет” е мноãо повече от музикàлен фестивàл
продължава от стр. 1

Седмото	 издание	 на	 лет-
ния	 лагер,	 което	 ще	 се	
проведе	 от	 22	 до	 25	 сеп-
тември	в	Центъра	за	обу-
чение	на	местните	власти	
в	 село	 Гергини,	 неслучай-
но	се	провежда	близо	до	
Габрово	-	темата	е	хумор,	
а	 Габрово	 като	 Столица	
на	 хумора	 ще	 вдъхнови	
участниците	за	ползотвор-
на	съвместна	работа.	
	 Концепцията	 за	 лет-
ния	 лагер	 се	 основава	
на	 идеята	 да	 се	 съберат	
преподаватели	 и	 студен-
ти	 по	 японски	 език	 за	
обучение,	 като	 се	 осигу-
ри	 общо	пространство	 за	

учене,	 взаимодействие,	
комуникация.	 Тази	 меж-
дукултурна	 среда	 е	 мно-
го	 продуктивна,	 тъй	 като	
дава	възможност	на	учас-
тниците	да	се	учат	24	часа	
в	денонощието,	а	като	ко-
муникацията	 на	 японски	
продължава,	 дори	 когато	
официалните	 събития	 и	
лекции	са	приключили
	 Това	 е	 единственото	
събитие	 на	 Балканите,	
което	 обединява	 препо-
даватели	 и	 студенти	 по	
японски	 език	 и	 създава	
интерактивно	 простран-
ство	 между	 академичните	
нива,	 културното	 наслед-
ство	и	личните	интереси.

Õумор от Япония откривàт äнес в ДÕС, ãост нà съáитието...
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ЯНА ЕНЧЕВА

 - Втори Ваш проект 
прехвърля Балкана – ми-
налата година от север на 
юг, сега от юг на север. 
Интересна творческа ис-
тория - една идея породи 
втора, една емоция пове-
де друга... какво се случи 
от „Душата на китарата” 
до „Чудесата в китарата”?
	 -	 Миналата	 година	 на	
24	 април	 представих	 моя	
проект	 „Душата	 на	 една	
китара”	в	зала	„Възражда-
не”.	 През	юни	 представих	
същия	 проект	 в	 Пловдив	
(Bee	Bop	café)	и	в	София,	
в	 НДК.	 И	 двата	 концерта	
преминаха	 с	 огромен	 ус-
пех.	 Bee	 Bop	 café	 е	 спе-
циален	 клуб	 -	 в	 петък	 и	
събота	 свирят	 джаз,	 през	
останалото	 време	 правят	
концерти	 с	 различна	 те-
матика.	 Клубът	 е	 в	 цен-
търа	 на	 Пловдив,	 много	
добре	 оборудван	 техниче-
ски,	 с	 добра	 атмосфера.	
Направих	 моя	 концерт	 в	
средата	 на	 седмицата.	
Присъстваха	 всички	 пре-
подаватели	 от	 Музикална-
та	 академия,	 Музикалното	
училище,	 получих	 много	
поздравления,	 подаръци,	
имах	 възможност	 да	 раз-
говарям	с	публиката.	След	
концерта	музикалните	дей-
ци	на	Пловдив	ми	казаха:	
„Това,	 което	 ти	 правиш,	
ще	 стои	 много	 по-добре	
в	 концертна	 зала.	 Имаме	
разкошно	 място	 за	 теб	 -	
студио	1	на	БНР	в	центъра	
на	 града”.	 Аз	 отговорих,	
че	 не	 съм	 оттук	 и	 нямам	
възможност	 да	 направя	
организация	 на	 концерт	 в	
тази	 зала.	 Те	 казаха,	 че	
искат	само	моето	съгласие	
и	ще	поемат	организация-
та	 и	 рекламата.	 С	 голяма	
радост	 мога	 да	 кажа,	 че	
удържаха	 на	 думата	 си.	
Залата	беше	пълна,	публи-
ката	 -	 невероятна,	 имаше	
една	 голяма	 опашка	 за	
автографи	и	поздравления.	
И	 в	 момента	 ми	 пишат:	
„Кога	ще	бъде	следващият	
концерт?”.	
	 Заради	 тези	 покани	
реших	 да	 направя	 нов	
проект,	 написах	 някои	
нови	 неща.	 Направих	 и	

други	 аранжименти	 на	
интересни	 произведения,	
които	 бях	 сигурен,	 че	 ще	
се	харесат.	Исках	да	пред-
ставя	 нов	 проект	 с	 нова	
концепция,	 която	 не	 съв-
пада	с	миналата	година,	и	
да	мога	да	изненадам	пло-
вдивската	 публика.	 Сега	
искам	 да	 представя	 този	
проект	 на	 габровската	
публика	 в	 зала	 „Възраж-
дане”	на	27-ми,		четвъртък,	
от	18.30	часа.	
	 В	 Пловдив	 се	 полу-
чи	 нещо,	 което	 рядко	 се	
случва.	 Част	 от	 произве-
денията	са	аранжирани	за	
китара,	 но	 всъщност	 са	
популярни	песни	и	цялата	
публика	 пееше.	 Това	 се	
случва	 рядко	 -	 те	 пееха	
с	 мен,	 чувстваха	 се	 част	
от	спектакъла,	от	шоуто	и	
стана	 точно	 като	 в	 загла-
вието	 „Чудесата	 в	 китара-
та”.	Получи	се	атмосфера,	
магия,	 предизвика	 около	
7-8	 биса,	 накрая	 не	 ме	
пускаха	30-40	минути	да	си	
тръгна.	 Близо	 2	 часа	 сви-
рих.	 След	 концерта	 бяха	
организирали	 специално	
афтър	 парти.	 Собствени-
ците	на	заведението	също	
бяха	 на	 концерта.	 Там	
беше	Рафи,	„Фор	Меджик”,	
които	 спечелиха	 „Х	 фак-
тор”,	 и	 други	 емблематич-
ни	 за	Пловдив	 личности...	
стана	 страхотно	 музикал-
но	парти.
	 Този	 проект	 ме	 радва	
и	 много	 се	 притеснявам	
да	 не	 се	 окаже,	 че	 пло-
вдивската	 публика	 проя-
вява	 по-силен	 интерес	 от	
габровската.	 Това	 ще	 го	
проверим	на	27-ми.	
 - Какво влагате в тези 
проекти, какво послание 
искате да предадете на 
публиката?
	 -	В	един	проект	 -	 „Ду-
шата	 на	 една	 китара”	
например,	 искам	 с	 под-
браните	 произведения	 да	
излея	душата	си	пред	пуб-
ликата,	 да	 предам	 тази	
емоция,	която	аз	чувствам,	
на	 всяко	 едно	 произведе-
ние.	 Идеята	 ми	 хрумва	 в	
един	 момент	 и	 започвам	
да	 мисля	 в	 тази	 посока,	
да	 нареждам	 както	 музи-
кално,	така	и	емоционално	
нещата.

	 Лятото	 след	 концерти-
те,	 които	 бяха	 в	 Габрово,	
Пловдив	 и	 София,	 бяхме	
на	 море	 в	 една	 красива	
къща	 с	 много	 зеленина,	
басейн,	 луна...	 Китарата	
винаги	 е	 до	 мене	 и	 сви-
рейки	 вечер	 късно,	 едни	
щурци	 се	 чуваха	 много	
силно	около	мен.	Почувст-
вах	 желание	 да	 направя	
нещо,	което	звучи	по-при-
казно,	 което	 провокира	
една	 такава	 атмосфера.	
Пръстите	и	съзнанието	ми	
започнаха	 да	 работят	 в	
една	 посока	 и	 се	 роди	
едно	 произведение,	 което	
всъщност	 поведе	 другите	
и	се	получи	новия	проект,	
стана	 това,	 което	 казах	 -	
емоционално	 и	 музикално	
нещата	 да	 вървят	 в	 една	
посока.	Целта	е	това	нещо	
да	 го	 предадеш	на	публи-
ката	и	с	голяма	радост	ви-
дях,	че	в	Пловдив	се	полу-
чи.	В	началото	се	обърнах	
към	залата	с	думите:	„По-
молих	 щурците	 да	 дойдат	
с	 мен,	 те	 се	 съгласиха	 и	
на	всеки	концерт	присъст-
ват,	 китарата	 ги	 води...”.	
Казах	 още,	 че	 „чудесата	
не	 излизат	 от	 отвора	 на	
китарата,	те	са	в	пръстите	
на	изпълнителя	и	в	негово-
то	 сърце	 и	 чрез	 китарата	
идват	 при	 вас”.	 Щурците	
всъщност	 са	 саундтрак,	
който	върви	в	тонколоните	
и	 пеят	 тихичко,	 докато	 аз	
свиря...	 Такива	 неща,	 но	
когато	ги	изрекох,	взех	ки-
тарата	 и	 щурците	 запяха,	
сред	публиката	се	чу	едно	

„Ааа-а-а”.
 - На афиша е изписа-
но името на един от ус-
пешните Ваши и на Ма-
тематическата гимназия 
ученици. Какво е негово-
то участие в проекта?
	 -	 Владимир	 Бойновски	
свири	на	китара	от	първи	
клас,	вече	10	години.	Има	
много	 награди	 –	 освен	
първи,	 две	 гран	 при,	 има	

специална	 награда	 -	 кон-
цертна	 китара,	 на	прести-
жен	 конкурс.	 В	 този	 про-
ект	го	включвам	в	средата	
на	концерта.	Двамата	пра-
вим	най-актуалните	песни,	
които	 младите	 хора	 слу-
шат.	 Например	 „Havana”	
на	 Камила	 Кабело,	 която	
има	 милиарди	 гледания	 и	
взе	 наградата	 на	 MTV	 за	
най-добър	 видеоклип.	 „We	
don’t	talk	anymore”	на	Чар-
ли	 Пут	 и	 Селена	 Гомес,	
която	има	2	милиарда	гле-
дания.	Тези	гледания	идват	
от	младите	 хора.	Те	 запя-
ват	 тези	 песни,	 защото	
знаят	 текстовете.	Аранжи-
ментите	 са	 китарни	 и	 са	
направени	 много	 сложно	
в	 стила	 фингър	 стайл	 с	
много	 почуквания	 по	 ки-
тарата	 и	 перкусии,	 освен	
свирене.	 Аранжиментите	
са	 резултат	 на	 общия	 ни	
труд	с	Влади	Бойновски	и	
са	част	от	неговото	обуче-
ние	в	тази	посока.	
	 Тези	 неща	 сближават	
много.	 Музикалните,	 ин-
телигентни	 деца	 харесват	
класическите	 творби,	 но	

все	пак	произведенията	в	
фламенко	 и	 латино	 стил,	
които	 свиря,	 са	 създаде-
ни	 преди	 50-60	 години,	 а	
класическите	 -	 още	 по-от-
давна,	и	те	не	са	им	така	
близки.	 Уважават,	 защото	
са	 сложни,	 имат	 динами-
ка...,	но	когато	чуят	позна-
ти	неща,	тогава	изригват	и	
започват	да	пеят.	Надявам	
се	 това	 да	 се	 случи	 и	 в	

Габрово.	
	 Направил	 съм	 извод	
за	 себе	 си,	 че	 във	 все-
ки	един	проект	 трябва	да	
предложа	нещо	адекватно	
на	младата	публика,	за	да	
може	 тя	 да	 се	 обновява.	
За	 съжаление,	 има	 мно-
го	 примери	 за	 това,	 че	
на	 класически,	 джаз	 и	 т.	
н.	 концерти	 в	 публиката	
няма	 млади	 хора,	 а	 виж-
даме	 общо	 взето	 едни	 и	
същи	 по-възрастни	 почи-
татели.	
	 Младите	слушатели	ис-
кат	да	чуят	нещо,	което	е	
адекватно	на	тяхното	вре-
ме.	Всеки,	който	работи	в	
областта	 на	 класическата	
музика,	 на	 джаза,	 след-
ва	да	прави	така.	Защото	
една	много	популярна	пе-
сен	 като	 „Havana”	 може	
да	 се	 аранжира	 в	 джаз	
или	 в	 латино	 стил,	 както	
ние	 сме	 направили.	 Ако	
се	 работи	 в	 тази	 посока,	
младите	ще	влязат	в	зали-
те.	
 - В Пловдив журнали-
стите Ви представят като 
изключителен изпълни-

тел, нещо, което подчерта 
и доайенът на китарата 
проф. Александър Пум-
палов на концерта Ви в 
София. Всъщност концер-
тиращ китарист е рядко 
явление?
	 -	 Много	 интересно	
се	 получи	 на	 концерта	 в	
София.	 Присъства	 проф.	
Александър	 Пумпалов,	
един	 от	 малкото	 профе-

сори	 по	 китара,	 при	 него	
съм	 завършил.	 Той	 вече	
е	 възрастен,	 но	 си	 оста-
ва	 корифей	 при	 китарата.	
След	 концерта	 хвана	 ми-
крофона	и	каза	страхотни	
думи.	Каза,	че	това,	което	
правя,	 рядко	 се	 случва	 в	
България.	Няма	в	момента	
концертиращи	 български	
артисти	в	областта	на	кла-
сическата	 китара,	 които	
да	 си	 сложат	 афиша,	 да	
изкарат	 една	 идея,	 да	 я	
развият	 в	 един	 концерт.	
Затова	 такива	 изпълните-
ли	 трябва	 да	 бъдат	 про-
мотирани,	рекламирани	от	
медии,	 канени	 в	 предава-
ния,	за	да	може	и	други	да	
го	правят,	за	да	видят,	че	
може.	 Защото	 има	 много	
китаристи,	но	повечето	се	
затварят,	 правят	 продук-
ции	в	училища,	музикални	
школи,	но	концерти	такива	
няма.	 Затова	 -	 огромно	
уважение.	 Накрая,	 след	
бисовете,	след	тези	силни	
думи,	завършихме	концер-
та	 като	 свирихме	 заедно.	
Беше	 невероятен	 емоцио-
нален	момент...

 Имам	покана	да	свиря	
в	София.	Имам	покана	от	
Русе,	 там	 предлагат	 хуба-
ва	 зала	 в	 центъра,	 която	
да	бъде	наета	 чрез	Музи-
калното	училище.	Може	би	
пролетта,	 сега	 започвам	
учебната	 година	и	творче-
ският	сезон	с	„Чудесата	в	
китарата”,	 които,	 надявам	
се,	 ще	 харесат	 и	 на	 га-
бровската	публика.	

Китàрàтà нà Рàäослàв Тàлев ще äовеäе щурци от 
морето в четвъртък вечер в зàлà “Възрàжäàне”
 Водещият концертиращ изпълнител на класическа кита-
ра Радослав Талев ще представи новия си проект „Чудесата 
в китарата” пред габровска публика на 27 септември от 
18.30 часа в зала „Възраждане”. В концерта Талев е включил 
своя дългогодишен и талантлив ученик Владимир Бойновски. 
Дебютът на проекта се състоя пред взискателната пло-
вдивска публика в Студио 1 на БНР. След изключителния успех 
авторът с вълнение очаква представянето на „Чудесата в 
китарата” в родния си град. За създаването на проекта, 
неговата идея и привличането на млади хора в залите разго-
варяме с Радослав Талев.

 Радослав Талев и Владимир Бойновски представят проекта „Miracles in the guitar“ (Чудесата в китарата) в Пловдив

 	Повече	 от	музикално	 приключение	 е	 имал	 това	
лято	 в	 артистичния	 Созопол	 габровският	 китарист	
Радослав	Талев.	„Бяхме	на	конкурс,	имаше	голям	ор-
кестър	от	Индонезия	с	характерни	бамбукови	инстру-
менти.	Имат	контрабас,	барабани.	(Подариха	ми	един	
такъв	малък	инструмент.)	При	откриването	на	конкур-
са	те	правиха	няколко	неща	 -	имат	 танцьори,	певци,	
огромен	ансамбъл.	Но	когато	свирят	инструментално,	
ми	направи	впечатление,	че	им	липсва	водеща	мело-
дия.	 Самите	 инструменти	 създават	 един	 трептящ	 ри-
тъм	и	няма	водеща	мелодия.	И	на	техния	ръководител	
споделих,	че	ако	има	инструмент,	който	да	ги	поведе,	
ще	 стане	 нещо	 забележително.	 И	 той	 каза:	 „Ела	 да	
пробваме	 на	 улицата!“.	Те	 по	 този	 начин	 си	 събират	
пари	за	билети	за	връщане.	Целия	свят	обикалят	така.	
Отидох	 на	 улицата	 и	 стана	много	 хубаво.	Нагодихме	
нещата	на	открито	без	репетиции.	После	направихме	
Mamma	Mia	 на	Abba	 и	 стана	 страхотно.	Техният	 ръ-
ководител	ме	 покани	 „Давай	 довечера	 с	 нас,	 имаме	
концерт	в	амфитеатъра,	включи	се.“	Свирихме	заедно		
Nothing	Else	Matters	на	Metallica	-	публиката	стана	на	
крака,	беше	в	екстаз.	Голямо	приключение.	За	съжа-
ление,	те	са	много	и	трудно	се	придвижват,	иначе	бих	
организирал	да	дойдат.“	

Тàлев импровизирà с инäонезийски 
оркестър нà улицàтà в Созопол, 
прàвят зàеäно Nothing Else Matters
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От фюзелàжà
   
	 Е,	 не	 мога	 като	 поета	 и	
пътешественика	 Евлия	 Челеби	
да	почна	направо:	„Това	е	един	
приятен	град,	с	хубав	въздух	и	
вкусна	вода,	с	градини	и	лозя,	
разположени	 на	 една	 височи-
на.	 От	 трите	 страни	 го	 е	 об-
кръжила	Тунджа	 и	 само	 откъм	
страната	 на	 северната	 звезда	
има	 възвишения	 и	 хълмисти	
места	 с	 лозя.	 Целият	 е	 ожи-
вен	и	украсен,	домовете	му	са	
големи,	 а	 край	 реката	 Тунджа	
са	 разположени	 многоетажни	
каменни	 сгради,	 украсени	 с	
балкони.	Благоустроен	град	е.”
	 Фюзелаж	е	 купешка,	френ-
ска	 дума,	 идва	 от	 „вретено”	 и	
се	 използва	 за	 нарицателно	
на	 корпусите	 на	 самолетите.	
Та	 седя	 си	 аз	 във	 фюзелажа,	
мисля	си	за	думите	на	турския	
пътешественик,	 писани	 за	Тун-
джа	 и	 за	 благоустроения	 град	
Ямбол,	 за	 Каляри,	 който	 също	
ще	 се	 окаже	 един	 приятен	 и	
благоустроен	 град	 и,	 разбира	
се,	 за	 Габрово,	 където	 ще	 се	
върна	след	едно	кратко	пътува-
не	до	Италия.
	 Излитаме	 от	 София	 -	 при-
ятен	 град	 с	 мръсен	 въздух	 и	
лугава	 вода,	 разположен	 око-
ло	 Перловската	 бара,	 която	
от	 своя	 страна	 е	 заобиколена	
от	 селата	 (сега	 квартали)	 със	
звучни	 имена	 като	 Коньовица,	
Банишора,	 Малашевци,	 Поду-
ене,	 Овча	 купел	 и	 други	 тем	
подобни	шопски	незабравки.	
	 Самолетът	 е	 на	WIZZ	AIR	 -	
нискотарифна	 компания,	 която	
вози	 куфарни	 туристи,	 отруде-
ни	 жени,	 тръгнали	 да	 гледат	
посрани	 старци	 по	 къщите	 им	
из	 цяла	 Италия,	 проститутки	 и	
каквото	 Господ	дал.	Сред	 тези	
последните	се	броя	аз,	не	знам	
защо,	но	в	края	на	фюзелажа,	
току	 до	 клозета,	 се	 чувствам	
избран.	Машината	е	боядисана	
в	 розово-цикламено,	 розово-
цикламени	 са	 престилките	 на	
стюардесите	 и	 всичко	 е	 някак	
хармонично,	 а	 не	 както	 във	
фюзелажите	 на	ALITALIA,	 къде-
то	 стюардесите	 са	 облечени	
в	 цветовете	 на	 италианското	
знаме	„кажи-речи	българското“,	
но	за	това	–	по-нататък.
	 Вдигнали	 сме	 се,	 правим	
красив	 завой	 над	 Подуене	 и	
Коньовица,	 за	 да	 поемем	 на	
запад,	 когато	 командирът	 Не-
дялко	 Недялков	 със	 спокоен	
глас	съобщава,	че	сме	ударили	
птица	и	трябва	да	се	върнем	на	
летище	София	 за	 оглед	 на	 са-
молета	и	презареждане.	Който	
искал,	можел	 да	 се	 откаже	от	
полета.	 Замирисва	 на	 приклю-
чение.
	 На	 летището	 от	 фюзелажа	
слизат	три	мургави	проститутки	
с	двамина	сводници.	Стоката	е	
скъпа	и	не	бива	да	се	рискува,	
ако	ще	командир	на	полета	да	
е	 самият	 Недялко	 Недялков,	
мометата	са	облечени	оскъдно	
като	 за	 работа	 и	 носят	 мал-
ки	 скъпи	 чантички,	 обточени	 с	
фалшиви	 „сваровски”.	 Чантич-
ки,	които	не	пречат	на	походка-
та	и	служат	за	носене	на	пари,	
червила	и	кондоми.
	 Ние	с	жена	ми	оставаме	на	

местата	 си,	 защото	 го	 чакаме	
това	пътуване	от	половин	годи-
на,	защото	в	Милано	ще	ни	по-
срещнат	Кремена	и	Даниеле	и	
защото	те	са	ни	купили	билети	
за	 утрешния	 полет	 от	 Милано	
до	 Каляри.	 Навързана	 работа,	
гоним	 ден	 и	 час,	 а	 не	 сме	 на	
свободна	 практика	 като	 циган-
ските	хубавици.
	 След	 час	 и	 половина	 от-
ново	 сме	 във	 въздуха,	 коман-
дирът	 Недялков	 ни	 е	 пожелал	
приятно	 пътуване,	 под	 нас	 са	
Подуене	 и	 Коньовица,	 напред	
са	 пухкавите	 кълбета	 на	 обла-
ците,	остров	Сардиния	и	Тирен-
ско	море.
	 Това	 за	 остров	 Сардиния	
го	 е	 намислила	 Кремена.	Тази	
наша	дъщеря,	която	освен	кра-
сива	 и	 разсъдлива	 е	 и	 малко	
нещо	 лудичка	 като	 баща	 си,	
както	 се	 изразява	Пепа,	 е	 на-
мислила	 повод	 да	 ни	 покани:	
през	лятото	в	Сардиния	може-
ло	да	се	види	колония	розови	
фламинги.	Минава	ми	през	ума,	
че	 с	 тоя	 самолет	 в	 розово-
цикламено	 и	 с	 поличките	 на	
стюардесите	в	същия	цвят	ние	
самите	сме	едно	голямо	розово	
фламинго,	 но	 не	 го	 казвам	 на	
Пепа,	защото	ще	се	намръщи.
	 Милано	е	гордостъпен,	мал-
ко	 надменен	 град,	 който	 има	
три	 летища,	 но	 и	 трите	 ги	 е	
разтикал	 по	 на	 петдесетина	
километра	от	себе	си	–	няма	да	
позволи	Милано	на	самолетите	
да	 трещят	 над	 покривите	 на	
катедралата	 Ел	 Дуомо	 и	 над	
самата	Миланска	скала	я!	Така	
де,	това	да	не	са	покривите	на	
Коньовица	и	на	Подуене!
	 От	 Бергамо,	 „нашето”	 ле-
тище,	 до	 Милано	 се	 стига	 с	
автобус.	 Шофьорът	 и	 неговият	
помощник	 канят	 пътниците	 с	
широки	 усмивки,	 помагат	 при	
товаренето	на	багажите	и	про-
дават	 билетите	 от	 ръка:	 „бон	
виаджо!”.
	 Преди	години	си	купихме	с	
Пепа	 един	 българско-италиан-
ски	 разговорник,	 който	 почва	
с	 думите:	 „Когато	 дойдете	 в	
Италия,	 се	 усмихвайте	 повече	
от	обикновеното”.	Не	зная	дали	
самите	 италианци	 са	 чели	 въ-
просния	 разговорник,	 но	 всич-
ки	се	усмихват	 така,	сякаш	са	
го	наизустили.	
	 Слизаме	на	гаровия	площад	
и	ето	ни	–	дошли	сме.	Усмивки-
те	са	по	лицата	ни.	Гарата	е	с	
внушителна	фасада,	нещо	като	
райхстаг.	 Била	 е	 открита	 тър-
жествено	от	Хитлер	и	Мусолини	
през	 миналия	 век.	 Сега	 около	
нея	 буквално	 бъка	 от	 просяци	
и	продавачи	на	селфи	стикове.	
В	 нишите	 край	 входовете,	 под	
дърветата	в	парка	и	къде	ли	не	
се	 стелят	 смачкани	и	излъска-
ни	от	употреба	кашони	–	легла-
та	на	клошарите.	Усмихваме	се.	
Повече	от	обикновено.
	 Кремена	и	Даниеле	живеят	
в	 малък	 луксозен	 апартамент	
с	две	бани	и	една	котка,	кръс-
тена	 Пруди.	 Означавало	 „до-
бродетелна	 и	 благоразумна”.	
Освен	 тези	 си	 качества,	 тя	 е	
и	невероятно	страхлива,	но	се	
показва	 от	 стаята	 си	 –	 знак,	
че	сме	добри	хора.	Смеем	се	с	
нашите	домакини,	а	на	мене	ми	
се	 струва,	 че	 и	 самата	 Пруди	
леко	се	подсмихва.
	 Рано	сутринта	пътуваме	към	
другото	летище	-	Елмас.	Такси-
то	се	управлява	от	жена	–	ус-

михната	и	разговорлива.	За	по-
ловин	час	тя	и	Даниеле	успяват	
да	 произнесат	 толкова	 думи,	
колкото	 аз	 изговарям	 за	 един	
месец	на	работното	си	място.	А	
италианците	 приказват	 по-бър-
зо	 от	 нас,	 българите.	 Не	 зная	
защо	 си	 мисля	 за	 „тайната	 и	
пълна	 с	 богохулства	 книга	 на	
богомилите	 от	 Конкурецо,	 пи-
сана	от	Назарий,	епископ	бъл-
гарски”,	според	приписката	към	
този	 шедьовър	 от	 тринайсети	
век.	 Пристигнали	 сме,	 жената	
ни	 стоварва	 куфарите.	 „Чао,	
чао!	 Грациа	 милле!”	Тия	 не	 се	
шегуват,	 освен	 че	 благодарят,	
благодарят	много.
	 От	 въздуха	 Сардиния	 из-
глежда	 жълт,	 спечен	 остров	
сред	 изумрудено,	 усмихнато	
море.	 Владели	 са	 го	 кои	 ли	
не,	 испанците	 са	 построили	
по	 цялото	 крайбрежие	 камен-
ни	 кули-крепости,	 които	 имат	
видима	връзка	една	с	друга,	а	
на	знамето	на	острова	са	изо-
бразени	четирима	черни	крале	
с	 бели	 забрадки	 и	 огромни	
обици	на	едното	ухо	 -	знак	на	
власт	 ли,	 на	 суета	 ли,	 кой	 да	
ни	каже.	Говори	се	на	местния	
език	 „сардо”,	 който	 има	 три	
основни	 диалекта,	 всеки	 с	 по	
два	 поддиалекта.	 Твърди	 се,	
че	става	дума	за	население	от	
около	милион	и	половина	души	
и	площ	колкото	четвърт	Бълга-
рия.	Заради	музиката	изписвам	
имената	на	провинциите:	Каля-
ри,	 Карбония-Иглесиас,	 Медио	
Кампидано,	 Нуоро,	 Олбия-Тем-
пио,	Олястра,	Ористано,	 Саса-
ри.	Зави	ли	ти	се	свят?
	 Вече	сме	в	Каляри,	главния	
град	 на	 острова.	 Оказва	 се,	
че	 сме	 на	 трийсет	 километра	
море	от	Тунис	–	кажи	 го,	речи	
го,	в	Африка.	Африка,	ама	друг	
път	–	на	пристанището	е	спрял	
един	 чудовищен	 кораб,	 същия	
като	 оня	 „Коста	 Конкордия”,	
дето	 потъна	 в	 Америка.	 Този	
е	 „Коста	 Диана”.	 Снимаме	 се	
с	него,	разбира	се,	и	ний	сме	
взели	нещо	от	света!
	 Кремена	е	запазила	стаи	в	
малък	 хотел	 в	центъра	на	 гра-
да.	Всъщност	хотелът	се	състои	
от	 две	 стаи,	 колкото	 ни	 тряб-
ват	 на	 нас.	 По	 онези	 краища	
банята,	 тоалетната	 и	 бидето	
са	 задължителни	 приставки	 на	
спалните,	почти	като	у	нас.	Не	
е	задължителна	обаче	огромна-
та	тераса-покрив,	която	те	кара	
да	ахнеш.	Разработка	на	вещо	
око,	 умела	 ръка	 и	 дебела	 ке-
сия,	 това	 представлява	 луксо-
зен	парк	с	екзотични	растения,	
шезлонги	до	смокинята,	лежан-
ки	 около	 кактусите,	 джакузи	 в	
един	от	ъглите	и	дебела	сянка	
в	 другия	 край,	 където	 ще	 ни	
сервират	закуските.	Подът,	или	
по-точно	 подовете,	 защото	 ни-
вата	са	няколко,	както	и	неви-
соките	стени	са	дърво	и	 тухли	
от	червеникава	пръст.	Всичко	е	
някак	тухлено,	без	да	е	натрап-
чиво	или	прекалено,	от	същата	
пръст	са	и	огромните	саксии,	в	
които	растат	дървета	и	ние	се	
чудим	 как	 са	 се	 появили	 тук,	
след	като	такова	нещо	не	може	
да	 мине	 през	 вратите,	 да	 не	
говорим	за	асансьора,	който	ни	
качва	до	шестия	етаж.
	 Под	нашите	спални	и	екзо-
тичната	 тераса	 е	 семейството	
на	 сеньор	 Родригес	 и	 нашият	
маршрут	 до	 спалните	 задъл-
жително	 минава	 през	 тяхната	
гостна,	покрай	техните	усмивки,	
покрай	тяхното	сдържано	„бон-
джорно”	и	 „бона	сера”,	покрай	
едно	неприкривано	достолепие.	
Няма	да	описвам	 гостната,	ще	
кажа	 само,	 че	 е	 от	 онзи	 тип	
гостни,	дето	сме	гледали	по	фи-
лмите	 -	 с	 портрети	 на	 предци	
по	стените	и	рицарски	доспехи	
в	двата	края.	
	 „Как	 ти	 се	 вижда?”	 –	 под-
питва	 Кремена	 и	 се	 усмих-
ва	 с	 всичките	 си	 зъби.	 „Не	
съм	влизал	в	по-хубав	хотел	от	
този”	–	отвръщам	простодушно,	
а	тя	скромничи:	„Амми,	защото	
имам	вкус!”.
	 Закуските	 сервира	 сеньо-

ра	Родригес.	По-точно	сервира	
нарочно	 извикано	 момче	 или	
момиче,	 всеки	 път	 различни.	
Има	 и	 такива	 с	 дръпнати	 очи.	
Допускаме,	 че	 това	 е	 част	 от	
екзотичния	 план	 на	 сеньората,	
както	и	че	има	някаква	фирма,	
на	която	можеш	да	си	поръчаш	
сервитьор	за	час,	два,	три,	кол-
кото	 ти	 трябва.	 Всевъзможни	
видове	 кафе	 и	 чай,	 десетина	
вида	 сладка	 и	 мед,	 тънко	 на-
рязани	меса,	пъпеш	с	прошуто.	
Наблизо	 се	 издигат	 кулите	 на	
цитаделата	„Сан	Микеле”.
	 От	Милано	 до	южния	 край	
на	Сардиния	се	лети	горе-долу	
колкото	 се	 лети	 от	 София	 до	
Милано.	Само	че	в	самолетите	
на	 „Ал	Италия”,	 за	 разлика	 от	
нашите,	 има	 безплатно	 серви-
ране.	Нещо	безалкохолно,	мал-
ко	солетки,	малко	ядки.	Малко,	
но	от	сърце,	както	казваме	ние.	
Стюардесите	 са	 облечени	 в	
цветовете	на	италианското	зна-
ме	 –	 зелени	 чорапи,	 червени	
полички	 и	 бели	 блузки.	 Малко	
са	 смешни,	 особено	 откъм	 чо-
рапите,	но	нали	казахме,	че	тук	
усмивките	са	си	чиста	доброде-
тел.
	 Били	 сме	 път	 до	 Каляри	
не	 само	 заради	 яденето	 и	 пи-
енето,	а	и	заради	нещо,	което	
смятаме	 за	 най-важно	 –	 да	
гледаме,	 да	 видим.	 Да	 го	 по-
обиколим	 тоя	 остров,	 да	 го	
прекосаме	 насам-натам,	 да	 му	
се	 не	 види	 и	 остров.	 Затова	
Даниеле,	който	обича	хубавите	
неща	 и	 по-специално	 големите	
черни	 коли,	 показва	 характер	
още	 на	 летището.	 Отива	 до	
магазията	 за	 коли	 под	 наем	 и	
се	задава	с	една	нова	и	черна	
„Ситроен	 пикасо	 чи	 куатро”.	С	
климатик	можеш	да	прекосваш	
прашния	напечен	остров	 както	
си	искаш!
	 Даниеле	 и	Кремена	 са	же-
нени	 наскоро,	 работят	 в	 раз-
лични	 фирми,	 но	 позициите	 в	
работата	 им	 са	 едни	 и	 същи.	
Те	 са	 „проджект	 мениджъри”,	
което	 ще	 рече	 организатори,	
водещи	на	проекти.	Това	е	една	
високоорганизирана	 прослойка	
люде,	при	които	няма	 тън-мън.	
Така	 ние	 с	 Пепа	 (тя	 –	 худож-
ничка,	аз	–	човек	на	свободни-
те	професии),	щем	не	щем,	сме	
попаднали	 на	 когото	 трябва	
и	 щем	 не	 щем	 се	 оказваме	
организирани.	 По	 часове	 и	 по	
дни,	 по	 хотели	 и	 ресторанти,	
по	 музеи	 и	 розови	 фламинги.	
Под	желязна,	но	нежно	подне-
сена	диктатура,	 която	в	нашия	
случай	 се	 оказва	 най-добри-
ят	 вариант	 за	 краткотрайно-
то	 островно	 приключение.	 „Чи	
куатрото”,	 научаваме,	 е	 било	
поръчано	още	преди	месец!	Да	
се	оставиш	в	такива	ръце	е	да	
ти	е	драго	на	сърце.

розовото 
флàминãо. 

	 „Ей,	 как	 го	 уцелихме!”	 –	
викаме	 си	 ние	 с	 Пепа,	 когато	
пристигаме	на	станцията,	откъ-
дето	потегля	влакчето	за	фото-
сафари,	тъкмо	навреме.	„Уцели-
ли	сте,	другия	път!”	–	разбирам	
по	 усмивката	 на	 Кремена	 и	
се	сещам,	че	сме	в	лапите	на	
организаторите.	 Розовото	 фла-
минго	 си	 е	 харесало	 плитките	
води	 на	 едни	 стари	 солници,	
където	 се	 кефи	 по	 цял	 ден	 –	
яде,	спи	на	един	крак,	мушнало	
глава	 под	 крилото	 си,	 въди	
челяд	и	розовее.	А	розовее,	за-
щото	храната	му	е	солена	и	ро-
зова.	Това	 са	 мънички	 солени	
розови	 рачета,	 които	 от	 своя	
страна	 се	 хранят	 с	 мънички	
солени	розови	водорасли.	Така	
фламингото	 се	 боядисва	 отвъ-
тре	 навън.	 Влакчето	 потегля	 и	
спира,	 екскурзоводката	 обяс-
нява	 ли	 обяснява,	 даже	 вади	
далекоглед	на	триножник,	за	да	
можем	 ние	 да	 видим	 фламин-
гото	 отблизо,	 пак	 потегляме	 и	
спираме,	крием	се	зад	храста-
лаци	и	камъши,	за	да	снимаме,	
и	пак.
	 На	 една	 от	 спирките	 стоя	

до	водата	и	 гледам	как	 ветре-
цът	 духа	 голямо	 розово	 перо	
право	към	мен.	Сигурно	от	сто	
метра	 разстояние.	 Перото	 е	
вдигнало	 розово	 платно	 и	 се	
носи	по	водата.	Аз	 го	викам	с	
ръце,	продължавам	да	стоя	без	
да	мърдам	и	след	минута	пер-
цето	спира	до	левия	ми	сандал.	
Чувам	зад	 гърба	си	смях	и	по	
ръкоплясканията	 разбирам,	 че	
е	 имало	 свидетели	 на	 мълча-
ливата	 сценка,	 че	 част	 от	 гру-
пата	 е	 наблюдавала	 трогател-
ната	 среща.	 Екскурзоводката	
се	навежда,	взема	перото	и	ми	
го	 подава	 с	 усмивка.	 „Грациа	
милле.”	Резерватът	на	розовите	
фламинги	 носи	 звучното	 име	
„Молентарджус”.

Öитàäелàтà „Сàн 
Микеле”. 

	 Цитадела	 като	 цитадела.	
Крепост	 като	 крепост.	 Стените	
й	в	основата	са	дебели	колко-
то	 дължината	 на	 волска	 кола,	
пълна	с	камъни,	заедно	с	воло-
вете!	Пазила	е	залива	от	неже-
лани	натрапници,	макар	че	тоя	
остров,	както	споменах,	непре-
къснато	си	е	сменял	стопаните.	
Като	стана	дума	за	стопани,	да	
кажем.	Тук	мъжете	традиционно	
са	били	овчари,	а	жените	–	по	
традиция	 домакини.	 По	 тра-
диция	 старите	 са	 раздавали	
и	 завещавали	 земята	 си	 така:	
по-плодородните	нивки,	във	въ-
трешността	на	острова,	са	били	
за	 момчетата,	 за	 синовете,	 а	
неплодородните	покрай	морето	
–	 на	 момичетата.	 Сега,	 когато	
туристите	 и	 морето	 хранят	 ос-
тровитяните,	нещата	са	се	пре-
обърнали.	Сега	се	търсят	булки	
със	земя	до	морето!

нàционàлният 
прàзник. 

	 Всъщност	 ние	 се	 сетихме	
за	 празника,	 когато	 колата	
спря	 да	 се	 движи.	 Бяхме	 по-
паднали	 в	 нещо	 като	 задръст-
ване.	 Огромна	 колона	 автомо-
били	 под	 немилостивото	 слън-
це	 на	 Средиземно	 море.	 След	
малко	разбрахме,	че	полицаите	
и	карабинерите	са	спрели	дви-
жението	 заради	някакъв	поход	
на	 пацифисти,	 организирон	 в	
чест	 на	 2	юни.	На	 2	юни	 1946	
година	 в	 Италия	 се	 провежда	
исторически	 референдум,	 след	
който	от	монархията	се	ражда	
Repubblica	 Italiana	 –	 Италиан-
ската	република.	Имахме	запа-
зена	 маса	 за	 вечеря	 на	 един	
малък	 площад,	 заобиколен	 от	
кръчми	и	„траттории”	(гостилни-
ци).	 Абе,	 целият	 площад	 беше	
изпълнен	 с	 маси	 под	 открито	
небе.	
	 В	Сардиния	се	произвеждат	
по	 450	 000	 тона	 сол	 годишно,	
но	 по	 масите	 няма	 солници.	
Слагат	се	цели	шишета	със	зех-
тин	 и	 оцет	 балсамико,	 но	 сол	
няма.	Така	 се	 наложи	 да	 вка-
рам	 в	 оскъдния	 си	 италиански	
речник	думичките	„сале,	перфа-
воре!”,	след	които	на	масата	се	
поднасяше	малко,	 колкото	чет-
върт	 автобусен	 билет	 пакетче	
сол,	гарнирано	с	белозъба	като	
солта	 усмивка	 и	 неизменното	
„ил	сале”.
	 На	 националния	 празник	 –	
национално	 ястие.	 Поръчваме	
местния	специалитет.	Върху	го-
ляма	 крива	 кора	 от	 корков	
дъб	 са	 нахвърляни	 листа	 от	

къдрава	 маруля,	 върху	 които	
са	подредени	мръвките	–	свин-
ско,	телешко	и	агнешко	печено.	
Десертът	 е	 превъзходен,	 нещо	
като	 мекица	 с	 мед	 и	 сирене,	
наречено	 „сеадас”,	 пие	 се	 ми-
нерална	 вода.	 Аз	 нарушавам	
малко	строя,	като	си	поръчвам	
бира.	Няма	страшно,	там	бира-
та	 е	 в	шишенца	 от	 330	 грама,	
това	 да	 не	 ти	 е	 България,	 да	
се	продават	двулитрови	бирени	
бутилки	 с	 бонус	 от	 250	 грама!	
Решавам,	 че	 празникът	 е	 и	
мой,	 републиканската	 ми	 кръв	
кипи	като	газирана	вода	в	Сар-
диния	и	плащам	сметката	–	сто	
евра.	Толкова	 е	 месечната	 ми	
инвалидна	 пенсия,	 но	 какво	
пък,	да	живее	републиката!

плàжът. 
 За	 да	 го	 опиша,	 ще	 из-
ползвам	 сравнения	 с	 един	 от	
любимите	ми	 плажове	 у	 нас	 –	
ахтополския.	 Така	 е	 по-лесно,	
пък	и	по-образно.	Сбъркал	съм	
една	дума,	изписал	съм	„срам-
нения”	вместо	„сравнения”	и	се	
усмихвам	 на	 находката	 си.	 В	
Ахтопол	 на	 път	 от	 театралните	
бунгала	към	плажа	се	прескача	
една	 локва	 от	 сладка	 вода.	Тя	
църцори	 от	 азбестова	 тръба	
и	 е	 хладна,	 защото	 идва	 от	
мивките	или	там	каквото	и	да	е	
на	театралния	лагер,	и	в	нея	е	
приятно	да	потопиш	прегрелите	
от	пясъка	крака,	преди	да	вле-
зеш	в	морето.	Тук	няма	такава	
локва.	Няма,	да	му	се	не	види,	
къде	да	си	охлади	краката	чо-
век!
	 На	ахтополския	плаж,	за	да	
си	 направиш	 място	 за	 плаж-
ната	 кърпа,	 първо	 трябва	 да	
разринеш	фасовете	 с	 крак,	 да	
понатиснеш	с	крак	тези,	които	
са	на	повърхността,	и	като	по-
зачистиш	така	своето	място,	да	
приседнеш,	 впил	 зорко	 око	 в	
джапанките	и	сакчето	с	резена	
диня.	Тук	няма	фасове.	Просто	
няма;	пушат	ли	тия	хора;	какви	
хора	бе!
	 Пясъкът	 е	 ситен	 и	 златен,	
ахтополският...	 абе,	 не	 е	 за	
приказка,	лежанките	и	чадъри-
те	 са	 поръчани	 и	 ни	 очакват,	
в	 съседство	 компания	 немци	
разговаря	 оживено	 за	 готвене	
на	 риба,	 малко	 арийче	 прави	
водна	 пръчка	 и	 мокри	 санда-
лите	на	баща	си,	а	той	се	смее	
и	 сочи	 пишлето	 му	 с	 пръст,	
не	 прелита	 сянка	 на	 облаче	 –	
даже	и	облаци	няма	тука...
	 Водата	 е	 кристално	 чиста,	
както	казваме	ние	в	Ахтопол,	и	
аз	усещам,	че	нещо	ми	липсва:	
липсва	ми	допира	на	увита	око-
ло	 кръста	 мокра	 найлонка.	 И	
найлонки	няма.	„Снимай	водата	
–	 вика	 сериозно	 Пепа.	 -	 Сни-
май	водата	с	острова	и	яхтата.”	
Снимам.	Още	една	фотокартич-
ка	в	таблета.	Злънчеви	зайчета,	
изумрудено	синьо,	 тъмносиньо,	
мастилено	 синьо,	 загорял	 как-
тус,	 африкански	 бриз,	 цикла-
мено-розово,	 фюзелаж...	 По	
плажовете	 на	 Сардиния	 няма	
нищо.	
	 По	 плажовете	 на	 Сарди-
ния	има	едно	интересно	нещо:	
топките.	Различни	по	големина	
кафяви	 топки,	 направени	 ся-
каш	 от	 плъст,	 леки,	 когато	 са	
изсъхнали,	 и	 тежички,	 когато	
са	напоени	с	вода,	идеални	за	
замеряне.	

Продължава във вторник

Велизàр Велчев: Пътни áележки
 За да се появят тия редове, вина има моят при-
ятел, писателят Йордан Хаджиев. Той е подстрека-
телят. Той е инспираторът, както го нарекох нас-
коро по повод „нашия” брой на вестник „Таласъмъ” 
– органът на таласъмлиите от Габрово, дето излиза 
редовно от дъжд на вятър. Защото бай Йордан има 
академическа слабост към латинския, останала му 

от времето на юридическия факултет.
 Като му казах, че ще ходя до Сардиния за четири 
дена, той отсече: „Да напишеш пътепис!”. И скромно 
даде за пример себе си: „Аз навремето като бях един 
месец в Съветския съюз, цяла книга написах!”.  Добре, 
отвърнах му уклончиво, но по-сетне не се стърпях и я 
подкарах. 

№2

№3

№1

№4

ПОКАНА
По повод на своята 45-а годишнина

Дружеството на писателите – гр. Габрово 
кани всички свои 

настоящи и бивши членове
на ЮБИЛЕЙНО ТЪРЖЕСТВО,

което ще се проведе от 18 ч. на 2 октомври 
т. г. в ХГ „Христо Цокев” 
– зала „Минчо Минчев”.
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ПРОДАВА АПАРТАМЕНТИ:
Център, 80 м2, ет. 2 68000 лв
Трендафил-2, 54 м2, ет. 1 32000 лв
Идеален център, 77 м2, ет. 2 84000 лв
Бичкиня, 74 м2, ет. 2, гараж 40000 eu
Колелото, 143 м2, ет. 3 82000 лв
Шив. мост, 100 м2, ет. 4 55000 лв
Бичкиня, 80 м2, ет.3, тухла, обз.62000 лв
Център, 83 м2, ет. 1, обз. 37000 eu
Младост, 75 м2, ет. 1 26500 eu
Еса, 120 м2, тухла, ет. 5 70000 eu
Дядо Дянко, 56 м2, тухла, с обз. дог.
КЪЩИ, ВИЛИ:
Новаковци, 130м2, двор 1300м2, отл. дог.

Янтра, стара къща, двор 1500м2 15000лв
Гергини,ЗП60м2,2-ет.двор 600м2 52000 лв
Михайловци,ЗП54м2, двор 1887м2 16000 лв
Г. могила, 57м2, двор 503м2 20000 eu
Стойчевци, 111 м2, двор 3 дка дог.
Лоза, 200 м2, двор 1,5 дка 40000 лв
Варовник, 2-ет,110м2, гараж 45000 eu
ПАРЦЕЛИ: 
Думници, УПИ, 1640м2 34000 лв
Царева ливада, УПИ, 1280м2 7500 eu
Раховци,УПИ,850м2  6000 лв
С/у Техномаркет, УПИ, 3900м2 дог.
Борики, УПИ 5580 м2 20 лв/м2

Боженци, УПИ 1220 м2 20000 eu

Шенини, УПИ 672 м2 10000 лв
Гергини, УПИ, 1 дка 13000 лв
Костенковци, УПИ, 4448 м2 7 eu/м2

УПИ, 3200 м2, на Коня дог.
Киевци, 600 м2, проект 22500 eu
Източник, 1160 м2 3000 лв
Вел ков ци, 1600 м2 10 лв/м2

ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ:
Земеделска земя на главен път 
Габрово - Севлиево, 3700 м2 дог.
ДАВА ПОД НАЕМ:
„Брянска“, магазин/офис, 20м2 150 лв
Еса, 3-стаен апартамент, ново строи-
телство, обзаведен 400 лв
ИЦ, стаи за студенти 100 лв

www.fokus-imoti.com
e-mail: fokus_imoti@abv.bg

0897/95 25 19

АГЕНЦИЯ ЗА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ
Габрово, ул. “Цанко 
Дюстабанов” 18, ет. 1

03/08

НОВО СТРОИТЕЛСТВО:
Д. Дянко, апартаменти 380 €/м2

ПРО ДА ВА ТРИСТАЙНИ:
Лъката 60 000 лв
Идеален център, тухлен, ет. 4, 90 кв. 
м 32 000€
Борово, ет. 3, 102м2 32 000€
Идеален център 72 000 лв
Шиваров мост, ет. 7, подобрения, с 
обзавеждането 42 000 €
До Куклен театър, ет. 6  70 000 €
К-с „Хр. Ботев”, ет. 5 47 000 €
Административен център, ет. 3 дог.
ИЦ, 2 ет., 120 м2 110 000 лв

ДВУС ТАЙ НИ:
Гарата, ет. 4, тухла 49 000 лв
Голо бърдо, с гараж договаряне
Автогара,ет. 1 жилищен 39 500 лв
Ст. „Априлов“,тухлен, ет.3 38 000 лв
Лъката, ет. 5 21 500 €
Над Автогара, ет. 4 63 000 лв
Младост,панел,среден,ет.4 56 500 лв
Голо бърдо, ет. 1 договаряне
Шиваров мост, ет. 7, подобрения, с 
обзавеждането 62 000 лв
Младост, ет. 11, лукс, обз. 40 000€
ЕДНОС ТАЙ НИ:
Ид. център, 50м2, ет. 7 32 900 лв
КЪ ЩИ: 
Стефановци, етаж, 97м2 42 000 лв

„Баба Зара“, етаж, двор 36 500 лв
Златевци, масивна, РЗП 230 м2, двор 
1500 м2, гараж 95 000 лв
Донино, с гараж 28 500 лв
Габрово, 700 м2 земя 29 000 лв
Камъка, 800 м2 двор, за ново проек-
тиране 82 000 лв
Здравковец, 2-етажна + постройки, 
2 дка земя 29 000 €
Ясени,стара,битова, гараж 37 000 лв
Шиваров мост, 2 ет. 50 000 €
„Т. Иванов”, 2-ет., гараж 63 000 лв
Дебел дял, масивна 28 000 €
ТЪРГОВСКИ ОБЕКТИ:
ИЦ, механа, 80м2 51 000 €
ул. “Брянска”, магазин, ново строи-
телство, 55 м2 1200 €/м2

ВИ ЛИ, ПРОИЗВ. СГРА ДИ:
Вила с двор договаряне
Пр. халета-250м2,300м2,1000м2 дог.
Сгра да за ки но/за ве де ние, подобре-
ния, проект договаряне

Сгра да,ет.3,биз нес  цен тър 80 000 лв
ПАР ЦЕ ЛИ: 
Пройновци,4200м2, комуник. 8€/м2

Дряново, гл. път, 3 дка 7 €/м2

Баба Зара, 700 м2 35 000 лв
До БКС, 10 дка 26 €/м2

До “Мак”, 12 дка 72 €/м2

Радичевец, 600 м2 10 500 лв
кв. Андреево, ок. 1 дка 10 500 €
Борики, 2800 м2 30 500 €
ДА ВА ПОД НА ЕМ:
ИЦ, „П. Каравелов“ 4, магазин+ 
склад дог.
ИЦ,помещение (фр. салон), 2 вхо-
да и допълн. помещения 390 лв
КУПУВА Н. СТР., ЦЕНТЪР, 3-СТАЕН
КУПУВА ПАРЦЕЛ НА ДОНИНО ИЛИ 
КОПЧЕЛИИ, ПАНОРАМА
КУПУВА СПЕШ НО! ДВУС ТАЕН ПА НЕ-
ЛЕН ГАР СО НИ Е РА - ПЛА ЩА ВЕД НА ГА

02/05

УЛ. “С. ВРАЧАНСКИ” 9, ЕТ. 1, 805-565, 80-30-56, 0899/31-21-00

НОВО СТРОИТЕЛСТВО, ДЯДО ДЯНКО, 
от 70 до 150 м2 250 €/м2

АПАРТАМЕНТИ:
Трендафил-2,76м2 20 000€
Трендафил-2,84м2, след ремонт 30 000€
Трендафил-1, 2-ст., панел 16 000  €
Бичкиня,2-ст.,панел,след ремонт 16 000€
Топ център, 86м2 45 900  €
Баба Зара,105м2 + гараж договаряне

КЪЩИ:
Славовци, 250м2, 539м2 двор 33 000 лв

Бичкиня, 64м2, 96м2 двор 48 000 лв
Поповци, 130 м2, 1100 м2 двор 33 000 лв
Здравковец, 120м2, 2000м2 двор 5 000 €
Кметовци,възр.,188м2,1100м2 двор 5100€
Поповци, 500м2 + бунгало 7 500 €

ПАРЦЕЛИ:
Поповци, 500м2 2 900 €
Шенини, 488м2 3 000 €
Златевци, УПИ, 2360м2 9 000 €
Борики, УПИ, панорама, 660м2 дог.
Радичевец, УПИ, 534м2 7 500 лв

Златари, 777м2 15 000 лв
Драгановци,с проект,1080м2 20 000лв
Лоза, 640 м2 3 900 лв
Боженци, УПИ, 600 м2 21 500 €
Войново, 536м2 + проект 15 000 лв

ГАРАЖИ:
Еса, 20м2 12 500 лв
Младост, гаражна клетка  4 000 лв

ДАВА ПОД НАЕМ:
Център, тристаен, обзаведен 350 лв
Център, магазин, 40м2 500 лв
Варовник, ап., 90м2 + гараж 500 лв
Младост, ресторант, 140м2 1 500 лв
Шиваров мост, магазин, 60м2 300 лв

ОЩЕ АКТУАЛНИ ОФЕРТИ - В ОФИСА

АГЕНЦИЯ ЗА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ

066/866 006, 0897/999 595
ГАБРОВО, „РАДЕЦКА”, НАД 

МАГАЗИН „МТЕЛ“ (КОНТОХОВ)

06/08

КУПУВА ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ И ГОРИ

тел. 0675/32 824,
моб. 0885/666 636

НОВО СТРОИТЕЛСТВО: 

Падало, 81 м2, ет. 2, обзаведен 80 000 лв

Падало, 47 м2, ет. 2 БДС 40 000 лв

Център, 60м2, ет. 5 30 000 eu

Радичевец, 45 м2, ет. 2, обз. 18 900 eu

ТРИС ТАЙ НИ МО НО ЛИТ НИ:

Варовник, 103м2, ет. 4                72 000 лв

Младост, 86м2, ет. 2                   55 000 лв

Варовник, 81м2, ет. 1, гараж        120 000 лв

Център, 78 м2, ет. 8                   49 500 лв

Ул. „Радецка“, 86м2, ет. 3 90 000 лв

Варовник, 80м2, ет. 1 57 000 лв

Боровото, 86 м2, ет. 4 46 500 лв

Бичкиня, 82 м2, ет. 4 58 000 лв

Младост, 88 м2, ет. 12 53 000 лв

ТРИС ТАЙ НИ ПАНЕЛНИ:

Бичкиня, 75м2, ет. 3                 36 900 лв
Трендафил-2, 76м2, ет. 3 39 000 лв

Сирмани, 62м2, ет. 6, обз. 45 000 лв
Трендафил-2, 78м2, ет. 4, обз. 55 000 лв
Трендафил-1, 74м2, ет. 2 35 500 лв

ДВУС ТАЙ НИ МО НО ЛИТ НИ:

ул. „Брянска“, 66м2, ет. 5              50 000 лв
Борово, 60 м2, ет. 2, лукс              30 000 eu
Падало, 58м2, ет. 8, ТЕЦ 48 000 лв

ДВусТайни панЕлни:

Бичкиня, 82м2, ет. 6                  33 000 лв
Младост, 56 м2, ет. 6, ТЕЦ             37 000 лв

Младост, 60м2, ет. 8, ТЕЦ              31 000 лв

Сирмани, 62м2, ет. 3                  38 000 лв

ЕДНОСТАЙНИ: 

ул. „Чардафон“, 40м2, ет. 1, ремонтиран  

   26 000 eu

Трендафил-2, 40м2, ет. 4,обзаведен 41 000 лв

Дядо Дянко, 44м2, ет. 1 42 000 лв

Идеален център, 41м2, ет. 2 44 000 лв

ЕТА ЖИ ОТ КЪ ЩИ: 

Дядо Дянко, РЗП 60м2, двор ид. ч. 36 000 лв

Баждар, РЗП 125м2, ет. 2,обзав.    45 000 eu

Варовник, 62м2, ет. 1 22 000 лв

Дядо Дянко, РЗП 120м2,с гараж 46 000 лв 

КЪ ЩИ В ГРА ДА: 

Войново, триетажна, РЗП 200м2, двор 822м2, 

гараж 48 000 лв

Шиваров мост, РЗП 209м2, двор 490м2   

   44 900 лв 

Етъра, РЗП 110м2, двор 447м2 52 000 лв

Войново, РЗП 84м2, двор 831м2 25 000 лв

Баждар, РЗП 250м2, двор 106м2 90 000 еu

Дядо Дянко,РЗП 138м2,двор 562м2 40 000 лв

къщи В и изВън граДа:

Борики, РЗП 120м2, двор 500м2          50 000 лв

Златевци, РЗП 120м2, двор 1680м2   20 000 лв

Източник, РЗП 210м2, двор 605м2   65 000 лв

Гарван, РЗП 149м2, двор 980 м2    34 000 лв

ДА ВА ПОД НА ЕМ АПАРТАМЕНТИ, ЕТАЖИ:

Сирмани, тристаен, ет. 3, обзаведен 220 лв

Още над 2047 актуални оферти в нашия сайт www.regent.bg

www.regent.bg  

Габрово    066/800 810  0884/800 810
Севлиево 0675/35 566  0884/119 155

Габрово, ул. „Опълченска“ 13

17/09

проДаВа сЕ 
ТрисТаЕн 
ТуХлЕн 
апарТаМЕнТ, 
бул. “МогильоВ”, ЕТаж 2, 86 кВ. М.
цЕна: 55 000 лВ.

РЕНОВИРАНА ВЪЗРОЖДЕНСКА КЪЩА В СЕЛО РАЧЕВЦИ. 
ДВОР ОТ  НАД 2000 КВ. МЕТРА. 

ЦЕНА: 100 000.00 ЛВ.

       Äèàìàíò
Габрово, „Могильов“ 47, 0888/765-290, bankov.stefan@abv.bg

                                      АГЕНЦИЯ ЗА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ

Помещение, идеален център, 25м2     10 000 лв
ПРОДАВА АПАРТАМЕНТИ:  

Колелото, 61м2, тухла 40 000 лв
Дядо Дянко, 3-стаен, тухла     41 000 лв
Дядо Дянко, двустаен, тухла        договаряне 
Борово, 2-стаен, лукс + изба  55 000 лв 

КЪЩИ В ГРАДА:  
Еса, 2-етажна, 78м2, двор 1 дка + постр.  65 000 лв
Център, 35 м2, двор 350м2      18 000 лв

КЪЩИ, ВИЛИ ИЗВЪН ГРАДА:  
Вила, масив, 45м2, двор 800м2 10 000 лв
Тодоровци, вила, 36м2, тухла,двор 600м2 17 000 лв
Богданчовци,къща,РЗП 100м2, двор 1 дка 35 000 лв
Малини, вила, 30м2, двор 450м2   5 500 лв 
Борики, къща, 100м2, лукс, гараж        40 000 лв
Богданчовци, вила, 30м2, двор 1 дка     6 900 лв

ПАРЦЕЛИ:  
Идеален център, УПИ, 180 м2          договаряне 
Широк център, УПИ 760 м2              14 000 лв
ПРОДАВА/ПОД НАЕМ АПАРТАМЕНТИ В СОФИЯ

10/09

рабоТа прЕДлага

„ДиМас“ аД Търси 
Да назначи Ма-
шинисТ за Валяк. 
За информация: тел. 
0885/803-330 [11, 4]

Магазин за хранителни 
стоки търси продавачка. 
Справки на тел. 0898/431-
016. [28, 27]
ТърсяТ сЕ строителни 
работници, заварчици и 
монтажници. За повече 
информация на посочения 
телефон: 0893/393-308. 
[30, 21]
ХоТЕл „сЕзони“ - Тряв-
на търси да назначи гот-
вачи. Справки на тел. 
0886/100-450. [22, 21]
МЕбЕлна фирМа „Фо-
реста Мебел“ търси да 
назначи Проектант, Ме-
белисти, Монтажници. гр. 
Габрово, 0886/332-968. 
[33, 19]
офис-съТруДник с ита-
лиански език. За контакти: 
0877/493-060 [20, 16]
Добри гоТВачи/ки, 
чистачки, миячки, серви-
тьорки се търсят на тел. 
0899/957-006 [22, 17]

фирМа набира мебели-
сти и шлайфисти. Справ-
ки на тел. 0888/201-202. 
[24, 15]
пТицЕкланица „гЕ-
парД“ търси да назначи 
мъже на длъжност пакети-
ровач. Телефон за връзка: 
0885/713-813. [19, 15]
пТицЕкланица „гЕ-
парД“ търси да назначи 
шофьор с категория „С“ и 
професионална компетент-
ност. Телефон за връзка: 
0885/713-813. [15, 13]
фирМа Търси шивач-
крояч на тапицерски из-
делия. Справки на тел. 
0888/201-202. [22, 11]
МагазинЕрка за су-
венирен магазин в град 
Трявна се търси на тел. 
0897/96-04-30. [11, 10]
фаянсаДжия за по-
стоянно се търси на тел. 
0877/510-130. [11, 9]
бЕнзиносТанция Тър-
си служители. Справки на 
тел. 0898/881-515. [11, 9]
МЕХана Търси да на-
значи сервитьорка. За-
плата: 700 лева. Справки 
на тел. 0888/310-981 и 
0887/002-030. [12, 7]

склаД за дрехи и мебе-
ли втора употреба „Хоби“ 
търси млади и отговорни 
мъже за товаро-разтовар-
на дейност. Отлично за-
плащане! Справки на тел. 
0888/761-672. [12, 9]
фирМа Търси майстор 
на закуски. Справки на 
тел. 0889/123-045. [10, 8]
общи рабоТници се 
търсят на тел. 0895/424-
308. [12, 8]
сТолъТ поД Община 
Габрово търси да назначи 
готвачи. Телефон за връз-
ка: 0894/632-364. [12, 6]
Магазин за хранителни 
стоки в квартал Дядо Дян-
ко търси продавач-кон-
султант. Справки на тел. 
0888/80-63-10. [22, 6]
фирМа „ВЕгЕа“ набира 
шивачки. Справки на тел. 
0885/611-290. [11, 6]
Малка краВЕфЕрМа 
търси работник. Справки 
на тел. 0876/415-480. [5, 
5]
сЕрВиТьор/ка оТ 17.00 
до 23.00 часа се търси на 
тел. 0898/583-772. [6, 4]
гоТВач, поМощник-
гоТВач, скара - денна 
смяна, се търсят на тел. 
0885/069-027. [6, 5]
гоТВач/ка, при добро 
заплащане, се търси на 
тел. 0887/671-848. [24, 4]
„шопоВ Транс“ тър-
си оператор бензиноко-
лонка. Справки на тел. 
0893/816-262. [3, 1]

рабоТник за автокъща с 
категория „В“ се търси - 
сравки на тел. 0898/621-
848. [11, 3]
МЕбЕлна фабрика търси 
дърводелец с опит. Справ-
ки на тел. 0877/800-313. 
[3, 3]
проДаВачка на за-
куски се търси на тел. 
0893/718-434. [3, 2]
„поДЕМ габроВо“ ЕООД 
търси стругар. Справки на 
тел. 0884/854-354. [6, 2]
„поДЕМ габроВо 
„ ЕООД търси общ ра-
ботник. Справки на тел. 
0884/854-354. [6, 2]
„поДЕМ габроВо“ ЕООД 
търси оператор на ЦПУ 
машина. Справки на тел. 
0884/854-354. [6, 2]
шофьор каТЕгория 
„С+Е“ се търси - справ-
ки на тел. 0888/564-431. 
[11, 2]
къща за гости „Балкан“ 
- село Валевци търси да 
назначи сЕрВиТьори без 
ограничение на възрастта, 
на трудов договор с цело-
годишен цикъл на работа. 
Справки на тел. 0888/329-
193 и 0885/164-955. [27, 
1]
МайсТор на закуски или 
баничар се търси на тел. 
0899/987-544. [7, 1]
Магазин за хранителни 
стоки търси продавачка. 
Справки на тел. 0898/43-
10-16. [30, 1]

ФИРМА МАРИНА ООД ТЪРСИ ШОФЬОР

Основни отговорности:
� Превоз на стоки до клиенти на фирмата и товаро-

разтоварна дейност.
� Отговорност и грижа за доброто техническото състояние на

повереното му МПС.

Изисквания:
� Шофьорска книжка категория С.
� Професионален опит на подобна позиция - минимум 1

година.
� Добри комуникативни умения.

Ние предлагаме:

� Динамична работа в утвърдена българска фирма!
� Много добро заплащане!

За контакти: Надя Колева,

тел. 0899/960 581;
e-mail: sales@marina.bg

бинго зала 
„габроВо“ 

Търси 
крупиЕТа

0896 604 999 

МожЕ и сТуДЕнТи 
заДочници

ДаВа заЕМ
крЕДиТи -  тел . 
0897/219-833. [24, 10]

счЕТоВоДсТВо
счЕТоВоДсТВо, ДДс, 
ТРЗ, Осигуровки, Регис-
трация на фирми, Да-
нъчни декларации.тел. 
0899/940-483. Имейл 
адрес: mitas@abv.bg. 
[10, 4]

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

066/808-592, 0887/361-876

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

курсоВЕ
цЕнТър за профЕсионално обучЕниЕ - габроВо, 
организира лицЕнзирани курсоВЕ за: огняр, 
кранист, мотокарист, машинист на пътно-строителни ма-
шини, готвач, барман-сервитьор, козметик, фризьор, ле-
чебен масаж, маникюр, педикюр, ноктопластика. Издава 
се държавен документ за правоспособност. Обучение с 
ваучер за безработни и работещи. Тел. 066/80-85-92, 
от 10.30 до 12.30 часа, 0887/361-876.
спорТЕн клуб „АлФА-МЕТАл“ ПРОВЕжДА кУРСОВЕ за 
безопасно боравене с огнестрелно оръжие - справки на 
066/80-69-62.

карЕла сЕйлинг. курсо-
вете за правоспособност 
„Водач на кораб до 40 БТ 
по море“ (капитански кур-
сове) под ръководството 
на капитан Илия Дянков, 
роден в Габрово. Индиви-
дуален график за всеки 
курсист. За допълнителна 
информация и записване 
- тел. 0898/535-793 [33, 
23]

обяви - имоти, работа предлага; курсове; заеми; счетоводство
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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 15000 
лв; КЪЩИ в града до 30000 лв; ЦЕНТЪР: 3-ст. -до 45000 лв; 2-ст.- до 30000 лв; 1-ст. - до 20000 лв

ноВо сТроиТЕлсТВо
ОЧАКВАЙТЕ НОВИ ОФЕРТИ
проДаВа гаражи

Русевци, 23м2 12 500 лв
Баждар, 21 м2 9 100 лв
проДаВа апарТаМЕнТи

1-ст., Колелото, 40 м2, ет.7/8, ТЕЦ 30 000 лв
2-ст., Брянска, 80 м2,ет. 2/3,за ремонт 51 000 лв
2-ст., Еса, 62 м2, ет.13/13, южен, тухлен, PVC 
REHAU, след ремонт; пор. кухня 52 990 лв
2-ст., Лъката, 6 м2, ет. 2, НС, обз. 42 500 eu
2-ст., Дядо Дянко, 60 м2,ет. 5/5, за частичен 
ремонт 30 000 лв
3-ст., център, ново строителство, 111м2, ет. 5, 
ТЕЦ, гараж за 2 коли 120 000 eu
3-ст., Варовник, за ремонт, 80м2, ет. 1, над гара-

жи, гараж 29 м2 , таван 65 000 лв
3 ст., Тлъчници, 98 м2, ет.5/5 44 157 eu
3 ст., Тлъчници, 89 м2, ет.3/5, обзав. 137 000 лв
3 ст., Шести участък, 2/4 ет., 100 м2, за основен 
ремонт, гараж 99 000 лв
3 ст., Колелото, 111 м2, ет.2/5 64 600 лв
3 ст., Колелото, 74 м2, ет.3/5 64 000 лв
3-ст.,Ш.мост,88 м2 ет.3/8, за ремонт,газ 63 000 лв
3-ст.,Ш.мост, 105 м2,етаж от къща, след 
ремонт,газ+гараж+едностаен 39 м2,  157 000 лв
3-ст., Център, 87 м2, ет. 4/4 53 000 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, 80 м2, ет. 1, за ремонт 56 600 лв
проДаВа къщи, ЕТажи 

Колелото, 2-ет., 306м2 РЗП, 413м2 двор, гараж, 

стопанска постройка 156 600 лв
Бичкиня, 2-ет., 306м2 РЗП, 410м2 двор 646 м2 , 
гараж, стопанска постройка 65 600 лв
Радичевец,2 къщи, 67м2 ЗП,двор 324м2 15 315 eu
Боженци, 140 м2 РЗП, двор 700 м2 56 000 eu
Боженци, реставрирана с плочи, 4 спални, 2 
бани, механа, 2990 м2 договаряне
Пенчевци, стара, с плочи, двор 1361 м2 65 000 eu
Драгановци, 3 спални+бани, двор 920м2 91 000 лв
Козирог, с плочи, ст. постр., 1385 м2 16 000 eu
Иванили, с плочи, стоп. потр., 956 м2 5 600 eu
Шенини, груб стр.,229 м2 РЗП, 570м2 90 000 лв
Борово, 3-ет., РЗП 180 м2, с дюкян, лятна кухня, 
на 2 улици, двор 309 м2 26 500 лв
Борово, 2-ет., РЗП 106 м2, за основен ремонт, 
или събаряне, двор 192 м2 11 200 лв.
Велчевци, 2-ет., РЗП 250 м2, за основен ремонт, 
панорама, двор 539 м2 33 200 лв
Стойчовци, 130-годишна къща, отлична реставра-
ция, обзаведена  двор 2739 м2 172 200 лв
Къща на 6 км от Габрово, 211 м2 РЗП, 5 спални, 
НС 2015, двор 888 м2 139 500 eu
Къща на 3 км от Центъра ,240 м2 РЗП, 3 спални, 
НС 2011, 2 гаража, двор 1788 м2 188 000 eu
Къща на 12 км от Габрово, 226 м2 РЗП, 3 спални, 
НС 2009, двор 1854 м2 115 000 eu
Кметовци, 2-ет.на, двор 1007 м2  126 000 eu
Стойковци, лок. парно,190м2 РЗП, юг 220 000 eu
Стойковци, лок. парно, 102м2 РЗП, юг 49 660 eu

проДаВа парцЕли
Борово, 542м2, газ 7 617 eu
Борово, 192м2, стара сграда 5 600 eu 
Тончевци, 1052м2 8 500 eu
Шенини, 480 м2, с подобрения 20 000 лв
Шенини, УПИ, 2200 м2, бунгало, гараж 27 200 лв
Гачевци, УПИ, 1033 м2, до река 16 200 лв
Войново, УПИ, 949м2, изглед -язовира 16 900 лв
Сирмани, три УПИ общо 1777 м2 62 200 лв
Борово, УПИ, 503 м2,  16 900 лв
Горни Бакойци, УПИ, 720 м2,  7 900 лв
Русевци, 1829 м2, на 2 улици, юг 55 500 лв
Думници, 1011 м2 19 600 лв
Гайтани, 1176 м2, с проект 12 100 лв
Борики, 5580 м2 34 340 eu
Войново,до язовира, 4 УПИ, 4886 м2  56 000 лв
Русевци, 853 м2, на 2 улици, юг, бунгало, ток, 
вода 17 600 eu
Чехлевци, 1333 м2 + стара къща 11 000 лв
Чехлевци, 812 м2, трифазен ток 6 400 лв
Шести участък, УПИ, 286 м2 32 225 еu
Индустриална зона, УПИ, производствена и скла-
дова дейност - 5923 м2 150 000 лв
Чехлевци, 500 м2 + бунгало 5 500 лв
Велчевци, 2504 м2  18 800 eu 
Драгановци, УПИ, 2085 м2, ъглов 17 600 лв
Зелено дърво, 857 м2  договаряне
Младежки дом, 828 м2, до 10 м 9 000 eu
Русевци - 1118 м2, до 10 м, Кинт 1.2 22 600 eu

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

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

Тлъчници, УПИ 323 м2 7 500 лв

Тлъчници, УПИ 248 м2 9 900 лв
бизнЕс иМоТи

Произв. сграда 105 м2, отстъпено право на 
строеж, в центъра 27 000 eu
Дърводелска фабрика, Млечево 166 000 лв
Хотел, Узана, 535 м2 РЗП, терен 1320 м2 дог.
Сграда, склад и рампа, 587 м2 234 000 лв
Производствена база сгради 4229 м2, 18725 
терен, до гара Пордим 345 000 eu
Сграда в груб строеж - 1056 м2 РЗП, УПИ 4455 
м2, за хотел и басейн 389 000 лв
Ид. център, нощен клуб 80 м2 39 000 eu
Ид. център, търговски комплекс, ресторант и офи-
си, обзавеждане - 1200 м2 630 000 eu
Бивше общежитие, Колелото, 4 ет. + магазин, 
1500 м2 РЗП 193 800 eu

ГАБРОВО, СГРАДА С МАГАЗИН, КАФЕ И ОФИСИ В 
ГРУБ СТРОЕЖ 100 000 eu
Офис, 164м2, ет. 4/4 52 600 eu
ДаВа поД наЕМ

ИЦ, тристаен, обзаведен, след ремонт 500 лв
Център, офис, 59 м2, след ремонт 380 лв
Адм. център, офис - 110 м2 550 лв
Адм. център, офис - 106 м2 600 лв
Митница, офис - 160 м2 550 лв
Търси 
поД наЕМ

Център, 1-стаен, лукс. обзаведен до 250 лв
Център, 2-стаен, обзаведен до 350 лв
Център, 3-стаен, лукс. обзаведен до 450 лв
Къща, с лукс. обзавеждане и двор до 800 лв
АГЕНЦИЯТА СЕ ПРИДЪРжА кЪМ ЕВ-
РОПЕЙСкИ СТАНДАРТ БДС EN 15733 
СЕРТИФИЦИРАН ОЦЕНИТЕл НА НЕ-
ДВИжИМИ ИМОТИ 
ПАкЕТ УСлУГИ УПРАВлЕНИЕ НА НЕ-
ДВИжИМИ ИМОТИ 
ПАкЕТ УСлУГИ кАДАСТРАлНО ЗАСНЕ-
МАНЕ НА НЕДВИжИМИ ИМОТИ
 ОЦЕНкИ ЗА БАНкОВИ кРЕДИТИ 
АГЕНЦИЯТА РАБОТИ САМО С ДОГОВОР 
В ПИСМЕНА ФОРМА
ПАкЕТ УСлУГИ БЕЗПлАТНА ОЦЕНкА 
ПРИ ВЪЗлАГАНЕ ПРОДАжБА ИлИ ОТДА-
ВАНЕ НА ИМОТ 

office@paragon-bg.com • http://paragon-bg.com

ПЛ. ВЪЗРАЖДАНЕ 5  066 860 007 

 0889 507112, 0885 812240
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EДНОСТАЙНИ АПАРТАМЕНТИ:
Градище, ет. 3, 40м2, монолит 21 000 лв
Бичкиня, тухла, 50 м2  26 000 лв

ДВУСТАЙНИ АПАРТАМЕНТИ:
Автогара, 57м2, тухла, ет. 1 37 000 лв
Шиваров мост, 67м2, ет. 4, тухла 42 000 лв
Голо бърдо, 67м2, ет. 1, монолит 36 000 лв
Център, ет. 6, тухла 40 000 лв
Идеален център, 67м2, ет. 5, тухла 54 000 лв

ТРИСТАЙНИ АПАРТАМЕНТИ:
Център, ет. 2, 80 м2, тухла 65 000 лв
Голо бърдо, ет. 3, 80 м2, тухла 52 000 лв
Еса, 80м2, ет. 3, тухла 52 000 лв
Център, ет. 1, 120 м2, тухла 30 000 €
Център, ет. 2, 120 м2, тухла 75 000 лв
Шиваров мост, ет. 2, 83м2 49 000 лв
Център, 89м2, монолит, ет. 7 63 000 лв
Трендафил-2, 76м2, ет. 4, панел 40 000 лв
Център, монолит, ет. 5 30 000 €
Тлъчници, ет. 2, тухла, 90м2 62 000 лв
Лъката, ет. 4, монолит, 98м2 70 000 лв

КЪЩИ В ГРАДА:
Еса, двуетажна, полумасивна, с гараж, ЗП 75м2, 
двор 300м2 65 000 лв
Камъка, 2-ри етаж, 47м2 40 000 лв
Камъка, 1-ви етаж 20 000 €
Беленци, РЗП 110 м2, с 480 м2 двор 35 000 лв
Борово, ЗП 55м2, 300 м2 двор 20 000 лв

КЪЩИ В СЕЛАТА:
Поповци, 2-ет., полумасивна,1100м2 двор 35 000 лв
Поповци, триетажна, ЗП 96м2 договаряне
Драгиевци, ЗП 65м2, 3.100 дка двор 37 000 лв
Г.Росица, ЗП 101м2, гараж,1.615дка двор 67 000 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
Тодорчетата, 2-ет., масивна, 600м2 двор 5 000 €
Янтра, двуетажна, с магазин 25 000 лв
Агатово, двуетажна, полумасивна 16 500 лв
Търхово, 2-ет., РЗП 140 м2, 3 дка двор 20 000 лв
Трапесковци, ЗП 70 м2, двор 500 м2 25 000 лв
Банковци, РЗП 74м2, масивна,1.3 дка двор 6 000 €
Яворец, двуетажна, 640 м2 двор 8 500 лв

ДРУГИ - ПАРЦЕЛИ, ПРОИЗВ. ПОМЕЩЕНИЯ:
Център, УПИ, 96м2 25 000 лв
Шиваров мост, УПИ, 600м2 27 000 €
Хаджицонев мост, УПИ, 700 м2 5 000 лв 
Стефановци, УПИ, 796м2 11 000 лв
Болтата, УПИ, 500м2 6 500 лв
ул. „Тотю Иванов“, УПИ 515м2 8 000 лв
Бичкиня, производствено помещение, РЗП 1264 м2 

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

Велковци, УПИ, 2.5 дка 15 000 лв
Велковци, УПИ, 1200м2 15 000 лв
Гарван, УПИ 480 м2, бунгало 12 м2 10 000 лв
Цвятковци, УПИ 530 м2, бунгало 5 000 лв
Гиргини, УПИ, 750 м2, постройка 32 м2 дог
Чавеи, УПИ, 5.8 дка 20 лв/м2

ГАРАЖИ:
Голо бърдо, 22 м2, тухла 10 000 лв

ДАВА ПОД НАЕМ:
Младост, гарсониера, обзаведена 150 лв
Над Автогара, двустаен, обзаведен 200 лв
Борово, тристаен, обзаведен 200 лв
Ул. „Брянска“, магазин, 20м2 150 лв
Ул. „Брянска“, магазин, 24м2 180 лв
Баждар, тристаен, обзаведен 230 лв
Бичкиня, 500м2, търговско помещение 500 лв
Център, офиси  110 лв.

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

КУПУВА:
ГАРСОНИЕРА, ПЛАЩАНЕ ВЕДНАГА
Тухлена гарсониера, център
ГОРИ - ШИРОКОЛИСТНИ, ИГЛОЛИСТНИ
ДВУСТАЕН ПАНЕЛЕН, Еса 
ДВУС ТА ЕН ТУХ ЛЕН 
ДВУСТАЕН ПАНЕЛЕН, кв. Младост
Стара къща по селата
Къща или етаж от къща в Габрово 
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 
(срещу старата часовникова кула)
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СПЕШНО КУПУВА - ПЛАЩА ВЕДНАГА:
Панелен апартамент, тухлен до 35 000 лв
Гарсониера - Младост, център
Двустаен апартамент в идеален център 

НОВИ ОФЕРТИ:
Младост, двустаен, панел 32 000 лв
Център, 144 м2, ет. 2 45 000 лв
Ясени, 400м2, УПИ 3 000 лв
Недевци, къща, 130м2, 480м2 двор 26 000 лв
Идеален център, 90м2, ет. 1 72 000 лв
Идеален център, 140м2, ет. 4 52 000  €
Сирмани, двустаен, панел 25 000 лв
Център, магазин, 84м2 68 000 лв

ИЗГОДНИ ОФЕРТИ:
Център, луксозен офис, 125м2 50 000 €
Младост, двустаен, панел 28 000 лв
Дядо Дянко, тристаен, 86м2, тухла 41 000 лв
Идеален център, магазин, 40м2 48 000 лв
Хаджицонев мост, УПИ, 1 дка 8 000 лв

ПРОДАВА НОВО СТРОИТЕЛСТВО:
Радичевец, къща, 130 м2, до ключ 65 000 €
Идеален център, 100м2, ет. 2 60 000 €
Русевци,къща,230м2,двор 500м2,гараж 75 000 лв
Тлъчници, Русевци, Голо бърдо,от 44м2 до 110м2 

ГАРСОНИЕРИ: 
Ид. център, гарсониера, 50м2, ет. 2 48 000 лв
Младост, 43м2, ПВЦ, панел 32 000 лв
Индустриална зона, 56м2, ет. 1 11 000 лв

ДВУС ТАЙ НИ/ТРИС ТАЙ НИ:
Младост, 116м2, монолит 60 000 лв
Шиваров мост, 65м2, ет. 2 42 000 лв
Дядо Дянко, тристаен, ет. 3 41 000 лв
Широк център, 65 м2, ет. 2, PVC 39 000 лв
Идеален център, 100 м2, ет. 2, PVC 75 000 лв
Колелото, тристаен, тухла, обз., PVC 55 000 лв
Идеален център, 95 м2, ет. 2 65 000 лв

ГРАД С КИ КЪ ЩИ И ЕТАЖИ:
Шиваров мост, 80м2, ПВЦ 55 000 лв
Ш. мост, къща, 120м2, двор 1 дка 35 000 лв
Хаджицонев мост, етаж, 90м2, двор 20 000 лв

Голо бърдо, къща, 75 м2, гараж 68 000 лв
Широк център, 90 м2, етаж 2 45 000 лв
Баждар, къща, 80 м2, 480 м2 двор 65 000 лв

ПАР ЦЕ ЛИ:
Киевци, 1200м2 36 000 лв
Пройновци, 1200м2, УПИ 12 000 лв
Сирмани, 1050м2, УПИ 15 000 лв
Индустриална зона, 500м2 15 000 лв
Широк център, Младежки дом, 1 дка 11 000 eu
ул. „Свищовска“, 450 м2 25 000 лв
Лъката, 480 м2 УПИ 15 000 лв
Стефановци, 796 м2, УПИ 8 500 лв
Гарата, 2700 м2, 600 м2 дог
Киевци, 660 м2, УПИ, 110 м2 ЗП 40 000 лв
Изход за В. Търново, гл. път, 1516 м2 60 000 лв
Ок. Ветеринарна лечебница, 10.4 дка, УПИ дог

ВИ ЛИ, СЕЛСКИ КЪЩИ:
Орловци, 2 етажа, 100м2 РЗП 17 000 лв
Враниловци, къща, 110м2,двор 1800м2 10 000 лв
Цвятковци, двуетажна, 1.2 дка двор 16 000 лв
Трънито,2-ет. къща,60м2 ЗП,1100м2 двор 15 000 лв
Горна Росица, 70м2 ЗП, 2000м2 двор 27 000 €
Гергини, 1500 м2, къща, плевня 19 000 лв
Зелено дърво, 1 дка, бунгало 15 000 лв
Гарван, вила, 58 м2, 2 дка двор 20 000 лв
Златевци, къща, 900 м2 двор 27 000 лв

ДАВА ПОД НАЕМ:
Младост, 80м2, обзаведен 350 лв
Идеален център, двустаен 250 лв

ОЩЕ АКТУАЛНИ ОФЕРТИ - В ОФИСА
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МОНОЛИТ24
години

www.monolit-bg.com

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

тел.: 066/80 85 74,  0885 118 119

ЕКСКУРЗИИ СЪС САМОЛЕТ:
- ИТАЛИАНСКИ ЕЗЕРА И ЕЗЕРОТО ЛУГАНО - 
6 дни, 1039 лв. 
- РИМ - 6 дни - 931 лв.
- КЛАСИЧЕСКА ИТАЛИЯ - 1606 лв.
- НАЙ-КРАСИВИТЕ ИТАЛИАНСКИ ЕЗЕРА - 8 
дни - 1552 лв.
- ШВЕЙЦАРСКА МАГИЯ - 6 дни, 1145 лв., 
18.08.18
- ЛОНДОН - 6 дни - от 1377 лв.
- БАРСЕЛОНА, ФРЕНСКА РИВИЕРА, ПРОВАНС 
- 9 дни, 1431 лв.
- ЦЯЛА СКАНДИНАВИЯ И БЕРГЕН - 11 дни, 2541 лв.
- ЯПОНИЯ – 11 дни, 5497 лв.
http://www.agency-metal.com/ekskurzii/sas-samolet/

ЕКСКУРЗИИ С АВТОБУС:
- ПРАГА, БРАТИСЛАВА, БУДАПЕЩА, ВИЕНА - 
461 лв., 7 дни
- ПАРИЖ, ВИЕНА, ЗАЛЦБУРГ- 10 дни, 630 лв.
- БАРСЕЛОНА, ФРЕНСКА РИВИЕРА, ПРОВАНС 
- 10 дни, 814 лв.
- СИЦИЛИЯ - 745 лв., 8 дни
- УИКЕНД В ИСТАНБУЛ - 5 дни,3 нощ., 220лв.
http://www.agency-metal.com/ekskurzii/s-avtobus/

КРУИЗИ:
- КРУИЗ ДО САНТОРИНИ С ТРАНСПОРТ И ВОДАЧ – 
06.09.2018 г., 565€ (външна каюта)
- 7 ДНИ КРАСИВИТЕ БРЕГОВЕ НА ИЗТОКА (с 
представител на фирмата),26.01.2019,от 429€
- ПРИКЛЮЧЕНИЕ НА МАЛДИВИТЕ - 7 дни, 
15.12.2018, 429€
- КРУИЗ ДО ОСТРОВИТЕ ТЕНЕРИФЕ И 
МАДЕЙРА - 11 дни, 18.11.2018-819€/969€; 
24.09.2018 – 1109€
- 7 ДНИ ТАЙЛАНДСКИ ПОТАЙНОСТИ - 
08.01.2019 - 599€
- 17 ДНИ АРЖЕНТИНСКИ РИТМИ - 999€, 
26.11.2018 г.
- 5 ГРЪЦКИ ОСТРОВА И КУШАДАСЪ – 307€
http://www.agency-metal.com/cruises/

ПОЧИВКИ С АВТОБУС:
- МЕЧТАНОТО МАРОКО С ТРИ ЕКСКУРЗИИ-  
1190лв.,05.09.2018; 12.09.2018, 8дни,7 нощ.
- ТУНИС ОТ А ДО Я - 05.09.2018 г.,1250 лв.
- ЕГИПЕТ ОТ А ДО Я - КРУИЗ ПО НИЛ, КАЙРО 
И ХУРГАДА - 06.10,13.10,20.10.2018 – 1267лв.
http://www.agency-metal.com/pochivki/prepor-
chano/

ГАБРОВО,  “СТЕФАН КАРАДЖА” 3,  0877/61 05 58, 066/800151

 ОЩЕ МНОГО ОФЕРТИ НА WWW.AGENCY-METAL.COM
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ГАБРОВО, ул. “ЕМАНУИЛ МАНОЛОВ” 32
066/800180, 0887882088, 0876666693

www.spaholiday.bg

ЕДНОДНЕВНИ ЕКСКУРЗИИ ОТ ГАБРОВО
ОДРИН НА ПАЗАР - 29.09; 13.10; 20.10; 10.11; 
01.12; 15.12 - 45 лв.
БУКУРЕЩ - 20.10 - 38 лв.
БУКУРЕЩ С ДВОРЕЦА НА ЧАУШЕСКУ -10.11, 42 лв.
БУКУРЕЩ - ПОСЕЩЕНИЕ И ЗАБАВЛЕНИЕ В СПА 
ЦЕНТЪР ТЕРМИ - 21.10; 18.11 - 45 лв.
ПЛЕВЕНСКА ПАНОРАМА - 18.11 - 23 лв.
БУКУРЕЩ - ПРЕДКОЛЕДНО ПАЗАРУВАНЕ - 
09.12;15.12;22.12-36 лв.
ДВУДНЕВНИ И ТРИДНЕВНИ ЕКСКУРЗИИ ОТ ГАБРОВО
СЕВЕРНА ГЪРЦИЯ - ДОЙРАН, ЕДЕСА И КАСТОРИЯ 
- 12.10  с 2 нощувки - 210 лв.
ГЪРЦИЯ - СОЛУН, ПАРАЛИЯ КАТЕРИНИ, МЕТЕОРА 
- 05.10 с 2 нощувки - 215 лв.
РУМЪНИЯ - БУКУРЕЩ, СИНАЯ, БРАН, БРАШОВ - 
12.10 - 149 лв.; 14.12 - 129 лв., 2 нощувки,  06.10; 
03.11 - 125 лв. с 1 нощувка
СИБИУ, АЛБА ЮЛИЯ, ХУНЕДОАРА, СИГИШОАРА - 
26.10;07.12-195 лв.

РУМЪНИЯ - БУКУРЕЩ И СПА РЕЛАКС с посещение 
дома на Чаушеску - 20.10; 17.11,1 нощ.,99 лв. 
БАНСКО, ЛЕЩЕН, КОВАЧЕВИЦА, ДОБЪРСКО - 19-
21.10 - 2 нощувки - 135 лв.
БАНСКО И ДОБЪРСКО - 1 нощ. с вечеря, 89 лв.
ПРЕДКОЛЕДНА ВИЕНА - 12.12;19.12-5/3нощ.389 лв.
БЕЛГРАД - 22.12 - 3/2 нощувки, 195 лв.
КОЛЕДА В ПАМПОРОВО - 25.12 - 4 дни, закуска, 
обяд и вечеря - 262 лв. 
КОЛЕДНА ГЪРЦИЯ В ДРАМА - 26.12-2 нощ.,195 лв.
НОВА ГОДИНА ОТ ГАБРОВО И СЕВЛИЕВО

НОВА ГОДИНА В КОРФУ - от 29.12. - 370 лв.
НОВА ГОДИНА НА ОХРИДСКОТО ЕЗЕРО - 29.12-380 лв.
НОВА ГОДИНА В НИШ - 30.12 - 359 лв.
НОВА ГОДИНА В АНТАЛИЯ И КУШАДАСЪ с автобус 
и самолет в хотели 5* на ол инклузив за 4 и 5 
нощ., тръгване 27, 28.12, от 342 лв. до 652 лв.
ПРОДАЖБА НА САМОЛЕТНИ И АВТОБУСНИ БИЛЕТИ
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ул. “1 май 1876” 1-В
тел. 066/80-49-48
www.sviat.eu 
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ЕКСКУРЗИИ С АВТОБУС ОТ ГАБРОВО
БУКУРЕЩ С РАЗВЛЕКАТЕЛЕН ЦЕНТЪР THERME - 
20.10., 43 лв.
ОДРИН ЗА 1 ДЕН - 29.09./20.10./27.10/10.11, 40 лв.
СИНАЯ-БРАН-БРАШОВ - 06.10./12.10, 2 нощ.,149 лв.
СИНАЯ-БРАН-БРАШОВ - 06.10., 1 нощ., 125 лв.                                              
ИСТАНБУЛ - 3 дни/2 нощ 18.11, 124.00 лв.                                                            
СОЛУН-МЕТЕОРА - 04.10., 2 нощ., 215 лв.
НГ ИСТАНБУЛ - 28.12., 3 нощ., от 270 лв.
НГ КУШАДАСЪ - 28.12., 4 нощ., от 260 лв.
НГ АНТАЛИЯ - 28.12., 4 нощ., от 318 лв.
ЕКСКУРЗИИ ОТ СЕВЛИЕВО/ВЕЛИКО ТЪРНОВО 
ДУБРОВНИК - 10.10, 6 дни/3 нощ., 305 лв.
ОХРИД-АЛБАНИЯ - 10.10., 6 дни/3 нощ., 300 лв. 
О. КОРФУ - 5 дни/3 нощ., зак.+веч., 17.10., 300 лв.  

ПРЕДКОЛЕДНА ВИЕНА - 12.12., 3 нощ., 355 лв.                                                                  
НГ В ОХРИД - 29.12., 3 нощувки, закуски, 
вечери+новогодишна вечеря, 390 лв.
НГ В КОРФУ - 29.12., 3 нощувки, закуски, вечери+                                                             
новогодишна вечеря, 357 лв. до 15.10.
ЕКСКУРЗИИ В БЪЛГАРИЯ 
РИЛСКИ МАНАСТИР-САНДАНСКИ-РУПИТЕ-РОЖЕН-
СКИ МАНАСТИР-МЕЛНИК - 12.10., 140 лв., от 
Севлиево/Велико Търново, ДЕВИН-ДЯВОЛСКОТО ГЪР-
ЛО-ЯГОДИНСКА ПЕЩЕРА - 13.10., 77 лв., БАНСКО-
ЛЕЩЕН-КОВАЧЕВИЦА-ДОБЪРСКО - 19.10., 135 лв.
РАННИ РЕЗЕРВАЦИИ ЗА НОВА ГОДИНА    
АВТОБУСНИ И САМОЛЕТНИ БИЛЕТИ НА     
WIZZ AIR И RYANAIR    

sviat@mail.bg

 
        

ПРОДАВА АПАРТАМЕНТИ:  
с/у Кауфланд 43 000 лв
Топ център, 80 м2, тухла, ет. 4              24 000 eu
Младост, гарсониера, отлична               13 000 eu
Голо бърдо, двустаен, монолит             16 000 eu

КЪЩИ В ГРАДА:  
Шиваров мост, с гараж                       24 000 eu
Борово, с гараж                                  9 000 eu

КЪЩИ ИЗВЪН ГРАДА:  
Иванковци, след ремонт                        4 000 eu
Драгановци                                     4 000 eu

ПАРЦЕЛИ, ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ:  
До Зоопарка, парцел, 360м2              договаряне
Русевци, парцел, път, ток, вода               5 eu/м2

КУПУВА ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ НАЙ-ДОБРИ ЦЕНИ

      ул. “Николаевска” 12
    (срещу ДСК), ет. 1
066/860-960, 0899/440-177Everest_imoti@abv.bg

Агенция за 
недвижими имоти
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СМЕНЯ ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕТО НА ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ

Дистрибутор 
на “Жити” аД

ограДна МрЕжа и ограДни пана: плетени и 
заварени, поцинковани и с PVC; колове, аксесо-
ари; рабица, кокошкарска мрежа; сита, подложни 
мрежи. гВозДЕи: 70 модела на склад, 15 размера 

стоманени; за пневматични пистолети. ТЕлоВЕ: 
меки, твърди; поцинковани, помеднени; пчеларски, 
пломбажни; бодлива тел, тел с PVC, заваръчна тел, 
тел на пръти коВано жЕлязо. габиони

тел . 066/80 85 39, 0889/364 626  0886/650 175
Гарата, хотел “Янтра”, 1 етаж

всичко от тел 
на едно място

066/87-04-89, 
0888/255-318

ГАРАЖНИ 
ВРАТИ

ЩОРИ 
КАСТЕЛО

външни, 
вътрешни

 AL, 
PVC

ДОГРАМА

ВЕТЕринар
Д-р росЕн ДиМи-
ТроВ - ВЕТЕринар-
на аМбулаТория 
и зооМагазин - 
прегледи, лечение, 
профилактика, из-
куствено осеменя-
ване - Габрово, ул. 
„Стефан караджа“ 19, 
срещу Автогарата, до 
Уникс,   066/806-140, GSM 0888/671-
905, 0897/897-822.

ДоМашни любиМци
спЕшно поДаряВаМЕ 
малки игриви котенца. 
Много красиви. Тел. 
0895/920-435. [4, 2]

ЕроТика
прЕДлагаМ ЕроТични 
масажи - сочни и стан-
дартни, само за сериоз-
ни хора, на мой терен  - 
Габриела, 0895/039-942. 
[11, 4]
услуги за мъже - тел. 
0885/885-279. [5, 3]

	 Вашата	обява	ще	бъде	отпечатана	още	на	следва-
щия	ден,	 ако	бъде	подадена	в	редакцията	на	 „100	ве-
сти“	до	16.30	часа.	Цената	на	обявите	е	15	стотинки	
на	дума,	без	предлози	и	съюзи,	30	ст.	на	дума	-	за	обява	
в	каре,	40	ст.	на	дума	за	обява	в	каре	със	сива	подлож-
ка,	 за	 едно	 отпечатване.	 При	текущите	 обяви	 всяка	
11-та	е	безплатна.	

поДаВанЕ на обяВи
онлайн
Може за подаде-
те своята обява 
онлайн за вестник 
„100 вести“ като 
използвате сай-
та на вестника - 
www.100vesti.info
 Необходимо е 
да използвате оп-
цията МАГАЗИН на 
първия ред в онлайн 
платформата на 
вестника. От пада-
щото меню изби-
рате параметрите 
на своята заявка и 
по електронен път 
се разплащате за 
услугата. 

e-mail: 100vesti@stovesti.info
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проДаВа обзаВЕжДанЕ
плъТна МЕТална врата 
- 2.60/2.40 м, се прода-
ва на тел. 0888/854-160. 
[6, 4]
ДиВан проДаВа за 90 
лв. 0892/204-620. [6, 5]
голяМ ТЕлЕВизор из-
годно се продава на тел. 
0888/088-102. [3, 3]

ТЕлЕВизор „Fastex“ се 
продава на тел. 0896/763-
389. [3, 3]
каМина бЕз водна риза 
за 120 лева се продава на 
тел. 0895/521-850. [5, 3]
ДЕТско лЕгло на два 
етажа, сгъваемо, се про-
дава на тел. 0876/935-
844. [3, 2]
МЕТална ВраТа за апар-
тамент се продава на тел. 
0898/848-887. [2, 2]
орТопЕДичЕн Масажи-
ращ матрак - 190 х 116 
х 16 см, гаранция 13 годи-
ни, се продава в Габрово, 
тел. 0886/567-896. [6, 2]

проДаВа МаТЕриали
Тръби, лаМарини, ел. 
мотори и други продава 
тел. 0895/752-838. [24, 10]

каМЕнни плочи - 8 лв./
кв., и дялан камък - 35 
лв., се продават на тел. 
0895/752-838. [24, 10]
кЕрЕМиДи - втора упо-
треба, се продават. Теле-
фон за контакт: 0898/590-
436. [11, 7]

проДаВа разни
ВъзДуХоВоДи - промиш-
лени, голямо количество, 
отлично запазени, се про-
дават на тел. 0898/411-
736. [22, 22]
каМина, поМпа, два ра-
диатора се продават на 
тел. 0893/2-6-746. [12, 
11]
казани за ракия се про-
дават на тел. 0886/928-
101. [13, 4]

жиВоТни проДаВа
краВа сЕ продава на тел. 
06711/55-48, 0897/829-
811. [15, 9]
коза сЕ продава в село 
Янтра, тел. 06724/23-15. 
[12, 9]

купуВа разни
буркани сЕ изкупуват 
на тел. 066/88-21-13, 
0884/156-497, срещу „ка-
питан Дядо Никола“.
сТара нафТа се купу-
ва на тел. 0895/752-838. 
[22, 10]

купуВа МаТЕриали
пункТ за вторични ку-
пува всякакви железа - 
справки на тел. 0896/183-
637. [23, 10]

иМоТи проДаВа
къща с двор в райо-
на на Гарата се продава. 
Моля за сериозни обаж-
дания! Телефон за връзка: 
0883/225-600. [11, 10]
къща - ново строител-
ство, на три етажа, РЗП 
155 кв. м, цена: 44 444 
лв., се продава на тел. 
0888/450-180. [13, 7]
апарТаМЕнТ - 130 кв. м, 
в идеален център за 79 
000 лева се продава на 
тел. 0888/813-710. [12, 5]
гарсониЕра В кв. Трен-
дафил-2 се продава на 
тел. 0898/760-835. [11, 7]
Магазин До Общината 
с тавански етаж и дворно 
място се продава на тел. 
0896/266-311. [2, 2]

къща В кв. Войново се 
продава на тел. 0898/577-
723. [11, 5]
Магазин В топ център - 
215 кв. м, се продава на 
тел. 0888/419-838. [22, 1]
ДВусТаЕн апарТаМЕнТ 
в кв. Младост, зад учи-
лище „Св. Св. кирил и 
Методий“, 8 етаж, за 33 
000 лева се продава на 
тел. 0888/509-288. [3, 2]
парцЕл - 1.3 дка, в кв. 
Русевци се продава на 
тел. 0876/203-712. [3, 3]
Малка къща, голям двор 
в село лесичарка се про-
дава на тел. 0898/225-
663. [12, 3]

иМоТи ДаВа поД наЕМ
ТаВанска сТая за сту-
дент се дава под наем на 
тел. 0878/204-299. [11, 6]
Магазин (МожЕ и за 
фризьорски салон) в цен-
търа се дава под наем на 
тел. 0878/515-080 [12, 7]
поМЕщЕниЕ, аВТосЕр-
Виз се дава под наем на 
тел. 0878/929-080. [12, 7]
поМЕщЕниЕ за магазин 
до Общината се дава под 
наем на тел. 0896/266-
311. [7, 4]
МясТо за фасадна ре-
клама на ул. „Радецка“ 
се дава под наем на тел. 
0897/813-269. [24, 4]

поМЕщЕния за офиси в 
центъра, ул. „Радецка“ 4, 
се дават под наем на тел. 
0897/813-269. [24, 4]
гарсониЕра сЕ дава под 
наем на тел. 0894/23-24-
25. [3, 3]
обзаВЕДЕна боксониЕ-
ра се дава под наем. За 
справки: тел. 0896/200-
920. [3, 3]
кВарТира сЕ дава на тел. 
0889/363-365. [4, 2]
боксониЕра (обзаВЕ-
ДЕна), цена: 100 лв., се 
дава под наем на тел. 
0899/201-371. [5, 2]

иМоТи купуВа
ЕВТина къща, може и 
полусъборена, се купува 
на тел. 0895/752-838. 
[22, 10]

нощуВки
нощуВки В топ цен-
тър се предлагат на тел. 
0876/731-419. [22, 6]
нощуВки В центъ-
ра се предлагат на тел. 
0878/515-080. [12, 7]

оТоплЕниЕ
„рая 08“ - ДЪРВА ЗА ОГ-
РЕВ - метрови, нарязани 
и нацепени, БЕЗПлАТЕН 
ТРАНСПОРТ, се продават 
на тел. 0898/450-946, 
0887/105-729.
ДърВа за огрев се про-
дават на тел. 066/823-
712, 0887/620-535, 
0885/152-803.
нацЕпЕни ДърВа - 80 
лв. Безплатен транспорт. 
Незабавна доставка. Тел. 
0895/252-686.
нацЕпЕни, нарязани 
дърва - 80 лева, незабав-
на доставка, се продават 
на тел. 0884/709-093

нарязани, нацЕпЕни 
дъб, бук, габър - безпла-
тен транспорт, се прода-
ват на тел. 0876/583-472
нацЕпЕни ДърВа - бук, 
габър, дъб, незабавна дос-
тавка, се продават на тел. 
0899/508-564.
гоТоВи нацЕпЕни дърва 
- безплатен транспорт, 80 
лв., се продават на тел. 
0877/157-944.
„Мг-лЕс“ проДаВа дър-
ва за огрев - 0887/547-
499, 0878/513-655.
ДърВа нацЕпЕни. Не-
забавна доставка. Тел. 
0876/437-140.
ДърВа за печки и ками-
ни. Бърза доставка. Тел. 
0877/108-825.
ДъбоВи и букови дър-
ва - 80 лв., с  безплатен 
транспорт, се продават на 
тел. 0876/145-462.
нарязани, нацЕпЕ-
ни дърва - 85 лв./куби-
ка, се продават на тел. 
0893/511-154. [33, 32]

ДърВа - нарязани, наце-
пени и метрови, незабав-
на доставка, продава тел. 
0898/519-077. [33, 26]
„флинТ-гайДароВи“ 
(„пЕТя Гайдарова“) - дон-
баски пресяти въглища; 
брикети; разпалки. Оси-
гурен транспорт. Тел. 
0898/690-606, 066/80-
80-53. [22, 20]
рЕжа ДърВа - тел. 
0899/278-396. [23, 17]
суХи и сурови нацепени 
дърва - 80 лв., се прода-
ват на тел. 0895/752-838. 
[22, 10]
гоТоВи ДърВа за печки 
и камини - тел. 0893/390-
253. [33, 10]
ДърВа за огрев - тел. 
0879/972-114. [33, 8]
рЕжа ДърВа на 7 лв. - 
тел. 0899/050-080. [11, 5]
нацЕпЕни ДърВа - 80 
лв., незабавна достав-
ка, се продават на тел. 
0886/652-152. [22, 4]
рЕжа ДърВа - 0893/924-
311. [8, 3]

сТроиТЕлсТВо
кърТи и пробива - 
0897/832-363.
чисТя ТаВани, стаи, 
мази, дворове, извършвам 
всякакви строителни рабо-
ти от А до Я. Телефон за 
връзка: 0899/601-444
кърТи  - 0878/943-895
полаганЕ и шлайфане 
на бетон - тел. 0896/715-
688.
фирМа събаря, почист-
ва за сметка на матери-
алите - тел. 0896/183-
637. [23, 10]
събарянЕ и почистване 
на стари сгради - справки 
на тел. 0893/390-253. [23, 
10]

рЕМонТ на покри-
Ви. Тел. 0889/129-755 
[33, 6]

рЕМонТ на покриви, те-
некеджийски услуги, ко-
мини - тел. 0893/205-204. 
[12, 10]
ХиДро- и топлоизолация, 
покривни конструкции, 
ремонт, дренаж, улуци и 
други - 0888/02-01-87. 
[10, 5]
бригаДа изВършВа 
ремонт на покриви, хи-
дро- и топлоизолации, 
дренажи, тенекеджийски и 
бояджийски услуги - тел. 
0899/638-875. [17, 4]
Топлоизолация - 
справки на тел. 0887/131-
311. [33, 4]
събарянЕ - 0893/924-
311. [8, 3]
събарянЕ, почисТВанЕ 
- тел. 0892/339-132. [2, 
2]

рЕМонТ на стари по-
криви, направа на нови, 
хидроизолация, дренаж, 
саниране, улуци и др. - 
справки на тел. 0895/810-
504. [27, 1]

ВъТрЕшЕн рЕМонТ
паркЕТ, ДюшЕМЕ - реде-
не, БЕЗПРАХОВО циклене, 
фино шлайфане, лакиране 
- монтаж на ламиниран 
паркет - тел. 066/86-61-
43, 0889/286-025.
бЕзпрашно циклЕнЕ - 
0887/040-471.
шпаклоВка, бояДисВа-
нЕ - тел. 0895/386-650.
ВъТрЕшно бояДисВа-
нЕ с латекс и блажно - 
справки на тел. 0897/788-
487. [19, 11]
шпаклоВка и боядисва-
не - тел. 0877/770-102. 
[24, 10]
бояДжийски услуги - 
тел. 0899/050-080. [11, 7]

изолации
алпинисТи - тел. 
0898/907-400
алпинисТи - тел. 
0899/321-190
изолации, скЕлЕ - 
0878/943-895
Топлоизолации - алпи-
нисти, собствено скеле - 
справки на тел. 0898/569-
486.
алпинисТи - справки на 
тел. 0887/131-381. [33, 
25]

израбоТВа
израбоТВа МЕТални 
конструкции от ковано же-
лязо и заварка на цветни 
метали - тел. 0885/72-46-
71. [12, 6]

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

Ел. инсТалации, 
рЕМонТи
ДрЕбни ЕлЕкТроуслуги 
по домовете се предлагат 
на тел. 0899/145-802. [33, 
30]
ЕлЕкТро- и Вик инстала-
ции и поддръжка - справки 
на тел. 0876/000-084. [33, 
23]

коМини
профЕсионално по-
чисТВанЕ на комини - ПО 
ВСЯкО ВРЕМЕ. Гаранция! 
Тел. 0897/704-502.
коМиночисТач  - 
0889/177-737.

Вик
Вик МонТаж и под-
дръжка - справки на тел. 
0887/680-034.
Вик, Ел. инсталации и 
поддръжка по домове-
те се извършват на тел. 
0876/000-084. [33, 23]

ДограМа
aL и PVC ДОГРАМА, 
щори. Изгодни цени! Тел. 
0878/676-161.

рЕМонТ на ЕлЕкТроурЕДи 
и ЕлЕкТроника
рЕМонТ на телевизори по 
домовете - тел. 0888/279-
846. [22, 16]

поДДръжка коМпюТри
инсТалация и ремонт 
на компютри. Продажба 
на компютри втора ръка. 
Справки на тел. 0888/410-
117.

косЕнЕ
косЕнЕ на трева и хра-
сти - тел. 0886/308-017. 
[11, 10]
косЕнЕ, почисТВанЕ - 
справки на тел. 0893/924-
311. [8, 3]
косЕнЕ - тел. 0899/140-
254. [23, 1]

услуги
коВач - справки на тел. 
0892/775-774.
рязанЕ, касТрЕнЕ на 
опасни дървета (АлПИ-
НИСТ) - www.arborist-bg.
com, тел. 0884/942-942. 
[22, 19]

граДински услуги
граДински услуги - 
справки на тел. 0899/140-
254. [17, 2]

граДини, басЕйни

ланДшафТЕн Ди-
зайн, офорМлЕ-
ниЕ и изпълнЕниЕ 
на ДВорни МЕсТа, 
озеленяване, водопа-
дни и езерни форми, 
скални кътове, барбе-
кюта. Справки на тел. 
0888/942-335.

МясТо за  рЕклаМа
МясТо за външна ре-
клама в центъра на 
Габрово - над „кУ-кУ“-
магазина, изгодно пред-
лага тел. 0878/746-801, 
0887/808-598 [33, 4]

аВТоМобили проДаВа
фолксВагЕн ДжЕТа - 
1990 г., в движение, пла-
тено всичко, се продава 
на тел. 0894/946-357. 
[22, 4]

Микробуси, каМиони
ТоВарЕн Ван Ford Transit 
Connect 1.8 Turbo Diesel, 
2003 г., се продава на  
тел. 0887/308-412. [10, 
2]

аВТоуслуги
рЕМонТ ДВигаТЕли, 
скоростни кутии, ходо-
ва част, смяна на масла, 
филтри, ремъци, компю-
търна диагностика, мон-
таж, демонтаж, баланс на 

гуми - 0896/601-408 [7, 
5]

аВТоМобили поД 
наЕМ

„VaIKaR ReNtaCaR“ 
аВТоМобили поД 
наЕМ, ул. „Емануил 
Манолов“ 28, тел. 
0999/009-008.

скрап, сТари
аВТоМобили
коли за скрап от мяс-
то се изкупуват на тел. 
0899/092-510. [22, 13]

МоТори/ВЕлосипЕДи
ВЕлосипЕД сЕ продава 
на тел. 0898/848-887. [2, 
2]

рЕМаркЕТа
ТурисТичЕско рЕМар-
кЕ се продава на тел. 
0877/363-664. [12, 5]

прЕВози
ТранспорТ - 2.5 тона, 
16 куб. м, се предлага 
на тел. 0899/377-924
ТранспорТ с камион до 
два тона, самосвал, до-
керски услуги - изнася-
не, пренасяне, изхвърля-
не на мебели, пренасяне 
на строителни и други 
тежки товари, извозване 
на ненужна покъщнина, 
строителни отпадъци до 
сметището, се предлагат 
на тел. 0898/780-448
услуги с бус, багер и 
самосвал се предлагат 
на тел. 0893/511-154. 
[33, 32]
ТранспорТ с бус - 0.45 
лв./км, се предлага на 
тел. 0894/004-045. [33, 
27]
саМосВал До 2 тона - 
тел. 0886/604-711. [33, 
11]
ТранспорТ с ГАЗ 53 
- самосвал, 4 т - тел. 
0893/494-650. [17, 3]

билЕТи, пъТуВания
аВТобусни, саМолЕТ-
ни БИлЕТИ се предлагат 
на тел. 066/80-49-48, 
0887/83-61-73.
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Всекидневник за общините Габрово, Севлиево, Трявна, Дряново

ИзданиенаИК“Колонел”ООД,първиятбройна“100вести”излизана7.01.1992г.лЕкари
псиХиаТър и нЕВролог. 
Д-р ТрифоноВ, Габро-
во, ул. „Емануил Манолов“ 
№ 12-А, справки на тел. 
066/804-549, 0885/251-
655. ИЗДАВА ПСИХИА-
ТРИЧНИ УДОСТОВЕРЕНИЯ.
Д-р нЕнкоВ - акушЕр-
гинЕколог В обласТ-

на болница - габроВо. 
Прегледи в БМ Център - 
консултативна поликлини-
ка: вторник и четвъртък 
- 14.30 - 18.30 ч.; пе-
тък - 14.30 - 16.30 часа, 
включително ехографска 
диагностика на гърда и 
заболявания, свързани 
с неволно изпускане на 
урина при жената. Тел. 
0894/565-056. [8, 6]
Д-р Марина санкЕВа, 
спЕциалисТ кожни и 
ВЕнЕричЕски болЕсТи, 
естетична дерматология, 

гр. Габрово, ул. „Брянска“ 
11, понеделник, вторник, 
сряда и петък от 10.00 до 
17.00 часа. Записване на 
тел. 066/800-140
Д-р балникоВа - кожен 
лекар - тел. 0888/878-
193.
Д-р йорДжЕВа - кожен 
лекар - тел. 0888/544-
046.

козМЕТика, Масаж
профЕсионални Маса-
жисТки - 0876/735-596. 
[22, 11]

КУХНЕНСКИ
шКАфОВЕ 
ОфИС 
МЕБЕЛИ 

МЕБЕËИ

0897 893 563
0897 843 667

ТИПОВИ 
И ПО ПРОЕКТ 
НА КЛИЕНТА
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СВЕтозАр ГАтЕВ

Брилянтен	 завършек	
на	 сезона	 в	 планинския	
шампионат	по	автомобили-
зъм	 направи	 габровският	
топ	 пилот	 Стефан	 Стоев.	
Състезаващият	се	за	„АРА	
Моторспорт“	 местен	 ас	
спечели	 по	 безапелацио-
нен	начин	последния	старт	
от	 календара	 за	 2018-та	
-	 Планинско	 „Шипка-Да-
масцена“.	 Стоев	 беше	
най-бърз	във	всичките	пет	
изкачвания	по	5100-метро-
вото	 трасе	 със	 своя	 ис-
пански	 Силвър	 кар	 EF-10	
(три	 квалификационни	 и	
два	 състезателни	 манша)	
и	единствен	успя	да	слезе	
под	 границата	на	 2.24	ми-
нути.	

Времето,	 което	 ре-
гистрира	 в	 първия	 състе-
зателен	манш	 -	2.23.820,	е	
нов	рекорд	на	това	трасе.	
Предходният,	 2:26.71	 ми-
нути,	 беше	 поставен	 през	
миналата	година	от	Любен	
Каменов	 (Каменов	 Рали	

Тим,	 Мицубиши	 Лансър	
Ево	 8,	 НС1),	 който	 този	
път	 не	 успя	 да	 достигне	
темпото	на	габровския	пи-
лот.

На	два	пъти	през	сезо-
на,	в	Сливен	и	Кюстендил,	
Каменов	 завърши	 пред	

Стоев	 в	 крайното	 класи-
ране,	 но	 на	Шипка	 неща-
та	се	обърнаха.	Така	след	
трудното	 начало	 на	 сезо-
на,	 в	 който	 трябваше	 да	
опознава	нрава	на	своята	
нова	 „испанска	 красави-
ца“	 и	 да	 се	 нагажда	 към	

пилотирането	 на	 автомо-
бил	 със	 задно	 предава-
не,	 както	 и	 споходилите	
го	 технически	 проблеми,	
които	не	му	позволиха	да	
завърши	 в	 Шумен,	 Бла-
гоевград	 и	 Лясковец,	 по	
всичко	 изглежда,	 че	 Сте-

фан	и	болидът	му	вече	са	
постигнали	 необходимата	
симбиоза	и	резултатите	са	
налице.	 Освен	 че	 записа	
първата	 си	 победа	 в	 ге-
нералното	 класиране,	 га-
бровският	пилот	отправи	и	
сериозно	 предупреждение	
към	 конкурентите	 си	 за	
това,	което	ги	очаква	през	
следващия	сезон.

На	Шипка	Стоев	прос-
то	 беше	 неудържим	 и	 по-
добряваше	 времената	 си	
при	 всяко	 следващо	 из-
качване.	 В	 първата	 ква-
лификация	 регистрира	
2:28.580	 минути,	 във	 вто-
рата	-	2:27.490	минути,	а	в	
третата	реши	да	смени	гу-
мите	„Авон“	на	своя	„Сил-
вър	кар“	с	„Пирели“	и	отвя	
рекорда	 от	 2017-та,	 като	
слезе	 на	 2:24.000	 минути.	
Каменов	остана	втори,	на	
0.89	 секунди	 от	 времето	
на	Стефан,	 а	 трети,	 с	 из-
оставане	 от	 6.7	 секунди	
от	 лидера,	 се	 класира	
борещият	 се	 да	 дублира	
шампионската	си	титла	от	

2017-та	 Юлиян	 Телийски	
(Дунев	Рейсинг,	Мицубиши	
Лансър	Ево	9,	НС1).

В	 неделното	 състеза-
ние	Стефан	Стоев,	отново	
с	гумите	„Пирели“	на	своя	
„Силвър	 кар	 ЕF-10“,	 беше	
още	 по-бърз	 и	 направи	
нов	рекорд	-	изкачване	за	
2:23.820	 минути	 в	 първия	
манш,	при	средна	скорост	
от	 127.660	 км/ч.	 Каменов	
също	подобри	времето	си	
и	 регистрира	 2:24.630	 ми-
нути,	 а	 трети	 с	 2:27.940	
минути	се	класира	Юли	Те-
лийски.	 Във	 втория	 манш	
габровският	 пилот	 записа	
2:24.140	 минути,	 Каменов	
беше	 с	 0.69	 секунди	 по-
бавен,	а	Телийски	беше	из-
преварен	за	третото	място	
от	 Васко	 Въжаров	 (АСК	
Джордан	 Рейсинг,	 Опел	
Астра,	 Н1),	 който	 пресече	
финала	 с	 време	 2:29.370	
минути.

В	 общото	 подреждане	
от	 двата	 манша	 Стефан	
Стоев	 окупира	 първото	
място	 с	 аванс	 от	 секунда	

и	 половина	 пред	 Любен	
Каменов,	 а	 Юлиян	 Телий-
ски	се	класира	трети	с	из-
оставане	от	9.790	секунди.

С	 една	 победа	 (Шип-
ка),	две	втори	места	(Сли-
вен	 и	 Кюстендил)	 и	 три	
незавършени	 състезания	
през	сезона	Стефан	Стоев	
зае	4-то	място	в	крайното	
подреждане	 за	 шампио-
ната	 с	 актив	 от	 61	 точки.	
Първенец	 в	 планинските	
изкачвания	 за	 втора	 по-
редна	година	стана	Юлиян	
Телийски,	 който	 в	 послед-
ния	кръг	успя	да	изпрева-
ри	 инж.	 Христо	 Манолов	
(БАМС,	 Мицубиши	 Лан-
сър	Ево	9,	НС1).	Манолов	
беше	 пети	 след	 първия	
манш	 на	 Шипка,	 но	 във	
втория	не	можа	да	завър-
ши.	С	 третото	 си	място	 в	
„Шипка-Дамасцена“	 Телий-
ски	 прибави	 към	 актива	
си	15	точки	и	събра	общо	
98,	 а	 Манолов	 остана	 с	
85.	 Бронзовата	 позиция	 е	
за	 Любен	 Каменов,	 който	
приключи	с	68	точки.

Блестящ Стефàн Стоев нà Шипкà - поáеäà и äвà рекорäà

	 На	 26	 септември	 от	
19	 часа	 в	 Дома	 на	 кул-
турата	 в	 Габрово	 за	 пър-
ви	 път	 НФА	 „Българе“	 ще	
представи	 нашумелия	 си		
спектакъл	 „Осмото	 чудо“,	
със	 специалното	 участие	
на	 холивудската	 знамени-
тост	Бен	Крос.	Културното	
събитие	 се	 осъществява	
под	 патронажа	 на	 кмета	
на	Габрово	Таня	Христова.	
	 „Осмото	 чудо“	 по	 сце-
нарий,	 хореография	 и	 ре-
жисура	 на	 продуцента	 и	
хореограф	 на	 ансамбъла	
Христо	Димитров	е	запле-
няващо	пътешествие	в	све-
та	 на	 неравноделните	 му-
зикални	размери	в	българ-
ския	фолклор.	Спектакълът	
е	 оригинална	 режисьор-
ска	 комбинация	 от	 филм,	
театър	 и	 динамичните	 ни	
народни	 танци	 и	 песни,	
следваща	интригуващ	сце-
нарий,	 в	 който	 зрителите	
преоткриват	 за	 себе	 си	
личността	 на	 един	 верен	
приятел	 на	 България	 от-
преди	век	-	кореспондента	
на	в.	„Таймс“	за	Балканите	
Джеймс	Баучер.	Ролята	на	
ирландския	 журналист	 е	
великолепно	 изиграна	 от	
холивудския	 актьор	 Бен	
Крос.	 Българският	 актьор	
Атанас	 Сребрев	 в	 образа	
на	 унгарския	 композитор	
Бела	Барток	е	негов	парт-
ньор	 в	 разговора,	 който	
двамата	 водят	 при	 пъту-

ването	 си	 в	 „Ориент	 Екс-
прес“.
	 Повествованието	 пре-
минава	 през	 7	 музикал-
но-танцови	 картини,	 впе-
чатляващо	представени	от	
танцьорите	и	солистите	на	
„Българе“,	а	самият	хорео-
граф	на	спектакъла	-	Хрис-
то	 Димитров,	 се	 включва	
със	 солови	 изпълнения	 в	
добруджанската	 и	 тракий-
ската	картина.	В	четвъртия	
авторски	проект	на	ансам-
бъла,	 наред	 със	 закачли-
вите	 теми	 от	 фолклора	 в	
песни	 и	 танци,	 един	 кри-
лат	 артист	редовно	обира	
овациите	на	публиката.	
	 За	 голяма	 радост	 на	
създателите	 му,	 интересът	
към	 спектакъла	 „Осмото	
чудо“	 се	 оказа	 огромен.	
През	 изминалите	 повече	
от	 две	 години	 от	 премие-
рата	му	на	14	юни	2016	 г.	
той	е	игран	в	пълната	си	и	
в	 кратката	 си	 версия	 над	
70	пъти	в	повечето	 градо-
ве	 в	 страната,	 като	 5	 от	
тях	 на	престижната	 сцена	
на	 НДК	 и	 3	 -	 на	 сцената	
на	Двореца	на	културата	и	
спорта	във	Варна.	
	 След	двата	часа	и	по-
ловина	 в	 магията	 на	 за-
владяващите	 български	
ритми	 зрителите	 напра-
во	 остават	 без	 дъх,	 за	
пореден	 път	 изпитвайки	
гордост	 от	 уникалното	 ни	
фолклорно	наследство.	

„Осмото чуäо” нà „Бълãàре” 
с премиерà в Гàáрово

„Чардафон“	 започна	 с	
равенство	 новия	 сезон	 в	
„А“	 Републиканската	 хан-
дбална	 група.	 В	 среща	 от	
I	 кръг	 Христо	 Данаилов	 и	
съотборниците	 му	 приеха	
в	 зала	 „Орловец“	 „Пирин	
94“	от	Гоце	Делчев	и	двубо-
ят	 завърши	 без	 победител	
-	 21:21.	 Резултатът	 беше	
равен	 и	 на	 полувремето	
-	11:11.	Двата	състава	изи-
граха	поредния	нервен	мач	
помежду	 си.	 Зрителите	 в		
„Орловец“	 видяха	 цели	 14	
двуминутни	 отстранявания,	
13	 от	 които	 през	 втората	
част,	 два	 червени	 картона	
и	драматичен	финал.

Срещата	 започна	 от-
лично	 за	 подсиления	 с	
нови	играчи	тим	на	„Пирин	
94“,	 който	дръпна	с	 1:6	 до	
12-та	 минута.	 „Чардафон“	
беше	без	основния	 си	ре-
ализатор	 Димитър	 Петков,	
но	постепенно	влезе	в	ри-
тъм	 и	 успя	 да	 възстано-
ви	 равенството.	 Успешна	
серия	 от	 4:1	 в	 последните	
три	минути	на	полувремето	
доведе	 до	 резултат	 11:11	
на	 почивката.	 В	 началото	
на	втората	част	габровски-
ят	 тим	за	пръв	път	в	сре-

щата	 поведе	 с	 попадение	
на	Петко	Петков,	след	кое-
то	 дори	 успя	 да	 направи	
разлика	от	три	гола	-	17:14,	
в	43-та	минута.	 „Пирин	94“	
изравни	(17:17)	и	в	послед-
ните	 12	 минути	 драмата	
беше	пълна,	а	двуминутни-
те	отстранявания	валяха	и	
заради	 натрупани	 три	 та-
кива	 Райчо	 Копривленски	
напусна	играта.	„Чардафон“	
отново	 дръпна	 с	 две	 по-
редни	попадения	на	Марио	
Янчев	и	 точно	реализиран	
седемметров	 наказателен	
удар	 от	 Георги	 Николов	
за	 20:17,	 но	 тимът	от	 Гоце	
Делчев	за	втори	път	стопи	
пасива	 и	 поведе	 минута	
преди	края	с		гол	на	Дими-
тър	Павлов	-	20:21.	Христо	
Данаилов	 взе	 прекъсване,	
а	след	него	Пламен	Дедев	
стреля	в	гредата	от	крило-
то	и	изглеждаше,	че	всич-
ко	 е	 загубено.	 При	 ответ-
ната	 атака	 обаче	 Христо	
Петков	 направи	 крачки	 и	
„Чардафон“	получи	шанс	за	
последно	 нападение.	 Пет	
секунди	 преди	 сирената	
Петко	 Петков	 беше	 спрян	
с	 умишлено	 нарушение	 от	
Миле	 Радевски,	 което	 по	

новите	 правила	 доведе	 до	
директен	 червен	 картон	
за	 играча	 на	 „Пирин	 94“	
и	 7-метрово	 наказателно	
хвърляне	в	полза	на	„Чар-
дафон“.	 Георги	Николов	се	
нагърби	 с	 изпълнението	 и	
донесе	равенството	на	до-
макините,	 въпреки	 че	 му	
се	 наложи	 два	 пъти	 да	
изпълни	 от	 бялата	 линия	
заради	 недоглеждане	 на	
съдиите.

С	4	гола	за	„Чардафон“	
дебютира	 новото	 попъл-
нение	 Даниел	 Грозданов,	
който	през	миналия	сезон	
беше	 в	 състава	 на	 „Пи-
рин	 94“.	 По	 четири	 пъти	
се	 разписаха	 също	 Георги	
Николов	 и	 Петко	 Петков.	
Най-резултатен	за	домаки-
ните,	с	5	точни	попадения,	
беше	 Марио	 Янчев,	 а	 по	
два	 гола	 отбелязаха	 Ми-
рослав	 Денчев	 и	 Христо	

Данаилов.	За	„Пирин	94“	6	
гола	реализира	Христо	Пе-
тков,	 5	 добави	 Петър	 Си-
меонов,	а	с	4	на	сметката	
си	завърши	Добри	Тунтев.

„Ако	 трябва	 да	 бъда	
честен,	 преди	 мача	 ми-
слех,	 че	 ще	 ни	 е	 адски	
трудно	дори	да	стигнем	до	
точката	 днес.	 Смятам,	 че	
на	 този	етап	това	е	успех	
за	нас,	въпреки	че	можеше	
да	вземем	и	мача,	тъй	като	
през	 цялото	 второ	 полу-
време	 водехме,	 но	 напра-
вихме	 една	 фатална	 так-
тическа	 грешка	 и	 дадохме	
шанс	на	противника	да	ни	
изравни.	Оттам	нещата	 се	
обърнаха,	въпреки	че	след	
това	 съумяхме	 отново	 да	
поведем,	но	вече	напреже-
нието	ни	беше	 грабнало	и	
не	 можахме	 да	 издържим	
до	 края.	 Отборът	 на	 „Пи-
рин	94“	по	традиция	не	се	

примирява	с	това,	което	е	
постигнал	 в	 предходната	
година,	и	търси	вариант	за	
по-добро	класиране.	

Мисля,	 че	 тази	 годи-
на	 са	 на	 път	 да	 успеят,	
след	като	имат	подкрепата	
на	 Общината	 и	 общест-
веността	 в	 Гоце	 Делчев.	
Аз	 за	 финансиране	 вече	
съм	 спрял	 да	 говоря	 при	
нас,	 защото	 ми	 е	 обидно	
дори	да	го	казвам	с	какъв	
бюджет	 разполагаме,	 по	
какъв	 начин	 играем	 мачо-
вете,	 как	 се	 събираме	 и	
т.	 н.	 Идеята	 ми	 за	 влиза-
нето	на	отбора	в	„А“	група	
беше,	за	да	могат	младите	
момчета	да	видят	как	е,	да	
се	 настроят	 и	 да	 поемат	
щафетата	 след	 нас.	 Това	
обаче	 е	 свързано	 с	 фи-
нансово	 обезпечаване.	 В	
този	свят,	в	който	живеем,	
за	 съжаление,	 парите	 са	
над	 всичко	 и	 младите	 се	
ориентират	 по	 това.	А	 ние	
по	този	показател	сме	по-
следният	отбор	в	„А“	група,	
в	 който	 биха	 искали	 да	
играят	те“,	коментира	след	
срещата	 играещият	 тре-
ньор	на	„Чардафон“	Христо	
Данаилов.										

„Чàрäàфон” тръãнà с рàвен в нервен мàч

СВЕтозАр ГАтЕВ

Отборът	 на	 „Янтра	
1919“	 постигна	 втора	 по-
редна	 победа	 в	 Елитна-
та	 юношеска	 група	 U19	 и	
вече	 диша	 по-леко,	 след	
като	 се	откъсна	на	 седем	
точки	 от	 зоната	 на	 изпа-
дащите.

В	двубой	от	VII	кръг	на	
първенството	 избраници-
те	 на	 треньора	 Николай	
Василев	 посрещнаха	 на	
стадион	„Априлов“	състава	
на	„Марек	1915“	и	се	нало-
жиха	с	убедителното	4:1.

Домакините	 поведоха	
с	 попадение	 от	 дузпа	 в	
21-та	 минута.	 Тя	 беше	 от-
съдена	 за	 нарушение	 на	
Кристиян	 Любенов	 срещу	
Павел	Павлов,	а	братът	на	
потърпевшия	 -	Петър	Пав-
лов,	беше	точен	от	бялата	
точка.	

В	 31-та	 „Янтра	 1919“	
удвои	 аванса	 си.	 Христо	
Цонев	 изведе	 Борислав	
Атанасов	 зад	 защитата,	
той	 чукна	 топката	 покрай	
излезлия	да	го	пресрещне	
вратар	 на	 „Марек	 1915“	
Любомир	 Стоянов,	 а	 Ми-
рослав	 Пенков	 я	 изпрати	
в	 опразнената	 врата	 за	
2:0.	При	този	резултат	дой-
де	почивката,	като	гостите	
нито	веднъж	не	застраши-
ха	 вратата	 на	Александър	
Александров	и	се	отчетоха	
само	с	2-3	неточни	удара.	

В	 53-та	 минута	 дупничани	
за	 пръв	 път	 почти	 уце-
лиха	 очертанията	 на	 га-
бровската	 врата.	 Симеон	
Димитров	 отправи	 добър	
изстрел	 от	 пряк	 свободен	
удар,	 но	 топката	 облиза	
гредата	от	външната	стра-
на.	В	72-та	минута	отборът	
на	 „Марек	 1915“	 също	 по-
лучи	 правото	 да	 изпъл-
ни	 11-метров	 наказателен	
удар.	 Домакините	 проспа-
ха	 пробив	 от	 дясно	 на	
Стоил	 Борисов,	 той	 по-
даде	 към	 Иван	 Георгиев,	

който	 пък	 беше	 повален	
в	 наказателното	 поле	 от	
Радослав	 Гатев.	 Борисов	
превърна	 наказателния	
удар	в	гол	и	върна	надеж-
дите	в	редиците	на	„Марек	
1915“.	 За	 щастие,	 момче-
тата	 на	 Николай	 Василев	
не	 се	 подадоха	 на	 напре-
жението	 и	 бързо	 успяха	
да	 възстановят	 разликата.	
В	 76-та	 минута	 Мирослав	
Пенков	 центрира	 велико-
лепно	от	ъглов	удар	и	сло-
жи	 топката	 на	 главата	 на	
непокрития	 Христо	Цонев,	

който	 се	 разписа	 от	 бли-
зо	 за	 3:1.	 По-малко	 от	 30	
секунди	 след	 подновява-
нето	 на	 играта	 капитанът	
на	 „Янтра	 1919“	 заби	 и	
втори	 гол,	 с	 който	 тотал-
но	 отказа	 гостите.	 Този	
път	асистенцията	беше	на	
Борислав	 Атанасов,	 който	
направи	 хубав	 пробив	 по	
десния	фланг.

Със	 спечелените	 нови	
три	 точки	 „Янтра	 1919“	
вече	 има	 осем	 в	 актива	
си	и	се	изкачи	с	още	една	
позиция	нагоре	в	класира-

нето	 до	 11-то	 място.	 Дуп-
ничани	 остават	 14-ти	 с	 3	
точки.

В	VIII	 кръг	 габровският	
тим	 ще	 гостува	 на	 12-я	
-	 „Локомотив	 1926“	 (Плов-
див).	 Мачът	 е	 в	 петък,	 28	
септември,	от	15.30	часа.

„Янтра 1919“:	 Алек-
сандър	 Александров,	 Ра-
дослав	Гатев,	Симеон	Спа-
сов,	 Петър	 Павлов,	 Недко	
Стоянов,	Делян	Дончев	(63	
Християн	Михов),	Радослав	
Филев,	 Павел	 Павлов	 (70	
Октай	 Шабан),	 Мирослав	
Пенков	 (80	 Димитър	 Кън-
чев),	 Христо	 Цонев,	 Бо-
рислав	Атанасов	 (84	Алекс	
Иванов).	 Неизползвани	 ре-
зерви:	Валери	Маринов,	Да-
ниел	Тасев,	Васил	Цветков.

В осТаналиТЕ срЕщи оТ I кръг:
ХК	„Локомотив“	(Варна)	-	ХК	„НСА“	 41:21(21:8)
ХК	„Добруджа“	-	ХК	„Локомотив“	ГО	 30:25(12:18)
ХК	„Левски“	(Левски)	-	ХК	„Осъм“	(Ловеч) 18:36(8:19)
ХК	„Спартак“	-	ХК	„Фрегата“	 33:29 (15:9)
 Във II кръг „Чардафон“ ще гостува на „Фрегата“ в Бур-
гас. Мачът е в неделя, 30 септември.            

„Янтрà 1919” уäàри „Мàрек 1915” с 4:1 в Елитнàтà U19

класиранЕ
„Черно море“ (Варна) 28:3 18   
„Септември“ (София) 14:2 16   
„лудогорец 1945“ 12:3 16   
„Ботев“ (Пловдив) 17:8 15   
„Берое“ (Стара Загора) 25:6 13   
„левски“ (София) 20:11 12   
„Пирин“ (Благоевград) 9:9 12   
„Славия 1913“ (София) 14:7 11
ЦСкА (София) 9:6 11
„Монтана 1921“ 14:9 10   
„Янтра 1919“ (Габрово) 6:17 8
„локомотив 1926“ (Пд) 11:15 6   
„Нефтохимик 1962“ 4:13 6   
„Марек 1915“ (Дупница) 7:31 3   
„Дунав 2010“ (Русе) 2:14 1   
„Сливен 2000“ (Сливен) 5:43 0


