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НЕДВИЖИМИ ИМОТИ

зарко гатев

Напусна ни Иван Ву-
цов - една от огромните 
фигури в 100-годишната 
история на габровския 
футбол.

Роден е на 14 декем-
ври 1939 година. Подгонва 
парцаливата топка в квар-
тал Лъката, а първите си 
футболни стъпки прави в 
юношеския отбор на мест-
ния „Балкан“, където тре-
нира при вуйчо си Васил 
Попов - първият габровец, 
участвал в националния 

отбор по футбол. През 
1957 година е включен в 
представителната мъжка 
футболна единадесеторка 
на Габрово, а през след-
ващата година като вой-
ник облича фланелката на 
„Ботев“ (Пловдив).

През 1959 година е ка-
питан на юношеския на-
ционален отбор и играе 
за пръв път в чужбина, 
на международния турнир 
във Виареджо (Италия), 
провеждан по време на 
пролетния карнавал в гра-
да. 

През есента на 1960 
е привлечен в състава на 
любимия „Левски“ и се 
утвърждава като непро-
биваем стълб в отбраната 
му до 1969 година. Печели 
два пъти титлата на Бъл-
гария и веднъж Купата на 
страната. 

Представя се много 
силно и с екипа на на-
ционалния отбор на Бъл-
гария. Участвал е и във 
финалите на Световното 
първенство в Англия през 
1966 година. 
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Оòиде ñи ãаáровñкаòа фуòáолна леãенда Иван Вуцов

рУЖа ЛЮБеНова

 Смъртта на малкото 
момиченце е настъпила 
в резултат на травма в 
задната част на главата, 
в тила, и кръвоизлив под 
меките и твърдите мозъч-
ни обвивки, съобщи Лю-
дмила Рачева, говорител 
на Окръжна прокуратура 
- Габрово. Съдебно-меди-
цинската експертиза по 
случая вече е готова и 
заключението й е, че тази 
травма е погубила детето, 
а не изгаряния с гореща 
течност, макар че имало и 
такива - по лицето и ши-

ята. Подобно нараняване 
в тила може да се случи 
и при падане от собствен 
ръст, допълни представи-
телката на габровското об-
винение.
 Пети ден служители на 
реда разследват причини-
те за смъртта на детето 
на година и 8 месеца. То 
почина в апартамент на 
бул. „Могильов“ в Габрово, 
а сигнала подаде майка му 
на 112 в 20,57 часа в сря-
да, 16 януари.
 Родителите на родено-
то през май 2017 г. моми-
ченце живеели на семей-
ни начала, като майката 

имала и две други деца, 
от предишен брак. Към 
момента на смъртта си 
детето е било оставено 
от родителите си на гри-
жите на тяхно приятелско 
семейство – мъж на 33 го-
дини и жена на 27. Именно 
в тяхното жилище е ста-
нало нещастието. Според 
прокуратурата травмите 
са получени няколко часа 
преди майката да позвъни 
на спешния телефон и да 
каже, че дъщеря й е в 
много тежко състояние. На 
място полицаите и докто-
рите открили детето почи-
нало.

Момиченцеòо е починало оò 
òравма в òила, не оò изãаряне

рУЖа ЛЮБеНова

 В събота малко пре-
ди обяд пожар обхвана 
три къщи в емблематичния 
квартал на Габрово – Шес-
ти участък. Сградите са 
на ул. „Опълченска“. За 
малко да лумне и четвър-
та, но бързите действия 
на пожарникарите я спа-
сиха. „Бяха страхотни в 
работата си – похвалиха 
ги съседи. - Провираха се 
под горящите греди като 
мишки! Браво на габров-
ските пожарникари – кой 
и как ги е учил – не знам, 
но свършиха страхотна ра-
бота.“
 Пожарът тръгнал от 
къща, която в момента се 
ремонтира, и обхванал съ-
седните. Предния ден в 
нея е имало заваръчни ра-
боти по метална конструк-
ция. По всяка вероятност 
в процеса на работата там 

е прехвръкнала коварна 
искрица, шлака или по ня-
какъв начин нещо е започ-
нало да тлее продължител-

но. А после се разгоряло.
 Другите две къщи са 
обитаеми, но едното се-
мейство отсъства - към 

момента живее в София.
„Проблемът е, че пожа-
рът е забелязан късно, чак 
след като обхванал по-

крива – обясни вчера за 
„100 вести“ комисар Георги 
Русинов, директор на РД  
„Пожарна безопасност и 

защита на населението“ 
- Габрово. Той лично ръ-
ководеше действията на 
служителите си по вре-

ме на пожарогасенето. От 
свои източници научихме, 
че обитаемата къща е за-
страхована. 
 Пожарът отстрани из-
глеждаше страшно, а как-
во е било на обитателите 
й в този момент, можем 
само да предполагаме. 
Съседи обясниха, че сто-
панката й едвам успяла 
да сграби в последния мо-
мент един кашон с доку-
менти и да излезе.
 „Пожарът обхвана око-
ло 300 квадратни метра – 
допълни комисар Русинов. 
- В момента в къщите не 
може да се влиза, защо-
то всеки момент таваните 
може да рухнат.“ След за-
гасяването на пламъците 
пожарникари останаха да 
дежурят, за да не се появи 
някой пламък отново. „Ще 
го наблюдаваме колкото е 
необходимо“, допълни ко-
мисар Русинов.

Иñкра ñъñипа òри къщи в Шеñòи учаñòък

 През септември 2019 
година музеят „Етър” отбе-
лязва 55 години от откри-
ването си. По този повод 
започва дарителска акция 
за събиране на снимки; 
диапозитиви; стари кар-
тички, свързани с музея, 
експозициите и първите му 
майстори; занаятчийски 
инструменти и интересни 

изделия; майсторски сви-
детелства; снимки и доку-
менти на занаятчии от ра-
йона на Централна Стара 
планина.
 Може да разкажете 
спомени за музея и да 
споделите впечатления за 
хората, които са вплели 
част от живота си в исто-
рията му. Времето върви 

по своите неумолими за-
кони. Остава съграденото 
и написаното. 
 Екипът приканва всич-
ки, които са документира-
ли посещенията си в му-
зея през миналия век, ако 
желаят, да предоставят в 
оригинал или копие, на 
хартиен или дигитален но-
сител спомените си. Така 

в летописа на „Етър”-а ще 
остане и Вашето име. И 
преди да изхвърлите вещи 
от миналото, свързани с 
бита, поминъка и духовна-
та култура на балканджии-
те, замислете се! Обадете 
се! Най-интересните по-
стъпления и имената на 
дарителите ще бъдат пуб-
ликувани на фейсбук стра-

ницата на ЕМО „Етър”!
 За контакти: Румяна 
Денчева, уредник отдел 
„Фондове”, тел. 066/810588, 
e-mail: r.dencheva@etar.bg; 
Мариета Илиева, фондо-
хранител, тел. 066/810588, 
e-mail: m.ilieva@etar.bg.

Музеяò „Еòър” започва дариòелñка акция, поñвеòена на 55 ãодини 
оò неãовоòо оòкриване, най-инòереñниòе поñòъпления - във Фейñáук

 „Вече има хора, по-
сетили български села, и 
други, проявяващи интерес 
да го направят след попу-
ляризиране на профилите 
на селата в онлайн плат-
формата Selovoditel.“
 Това каза евродепута-
тът от ГЕРБ/ЕНП Андрей 
Новаков при представяне 
на авторската си платфор-
ма в Габрово и Севлиево 
по инициатива на област-
ния управител Невена Пет-
кова. 
 На представянето при-
съства и кметът на Габро-
во Таня Христова.
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Андрей Новаков: „Selovoditel е крачка за 
популяризиране и възраждане на ñелаòа”

Eдинственият, класирал България на Световно - като играч, като треньор и като ръководител

Пожарът тръгнал от сграда в ремонт, за малко да отиде и четвърта – новопостроена

mailto:r.dencheva@etar.bg
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1000 знака  18 януари 2019 г.

Божеñòвенияò призив
или оáщеñòвенияò оòзив?
Затова Иисус им каза:
Истина, истина ви казвам – ако не ядете плътта 
на Човешкия Син и не пиете от кръвта Му, няма-
те живот в себе си.
Поради това мнозина от учениците Му се върнаха 
назад и повече не ходеха с Него.
     Йоан 6:52, 66

 Мнозина от учениците му разприятелиха Иисус 
заради тези негови думи. И окото им не мигна.
 Тяхната реакция се основаваше на буквалното им 
мислене – в Стария Завет има категорична забрана 
(Битие 9:3-4) към евреите да ядат месо заедно с кръв-
та в него. И то животинско месо.
 А в случая Месията ги призовава да ядат неговата 
плът и да пият неговата кръв!
 Ако Иисус имаше профил във Фейсбук, щяха да 
му останат точно дванайсет приятели. По-точно - еди-
найсет приятели и един предател. Библейско прави-
ло.
 Много време има от този миг до разбирането за 
причастието като църковно тайнство.
 Дотогава тези думи ще стоят самотни.
 Понякога лидерството е самота.
 Разбира се, Христос съзнателно изрече тези 
думи. Въпреки обществения отзив.
 Божественият призив е по-важен от обществения 
отзив.

1000 знака  19 януари 2019 г.

И какво, ако Боã áеше проñòо 
ñòранник в авòоáуñ
Той нямаше нужда да му свидетелства някой за 
човека, понеже Сам знаеше какво има в човека.
     Йоан 2:25

 „Ако Бог имаше име, какво би било то? Ако Бог 
имаше лице, как би изглеждал?
 И ако можеше да го срещнеш в цялата Му слава 
и имаше право на един въпрос – какво би го попи-
тал?
 И какво, ако Бог беше един от нас?
 Мърляч като някой от нас? Просто странник в 
автобус, опитващ се да намери пътя за дома.“
 Това се пее в хита на Джоан Озбърн „Един от 
нас“.
 Дори отричащ Бог или допускащ съществуване на 
анонимна сила, човек не спира да се вълнува от този 
въпрос – ако Бог беше един от нас?
 Впрочем, Бог има отговор. Което не е изненада, 
защото Бог има всички отговори.
 „Гладен бях и ме нахранихте, жаден бях и ме на-
поихте, странник бях и ме прибрахте…“
 Просто странник в автобус…
 „Ако сте го направили на един от тези Мои най-
малки братя, на Мен сте го направили.“
 Бог е много повече човек, отколкото ние допуска-
ме.
 Защото преди 2000 години Бог стана един от нас.
 И оттогава никога не е преставал да бъде един от 
нас.

1000 знака  20 януари 2019 г.

Неáлаãодарноñòòа е проказаòа 
на вñички времена
И когато влизаше в едно село, Го срещнаха десет 
души прокажени, които, като се спряха надалеч, 
извикаха със силен глас, казвайки: Иисусе, Наста-
вниче, смили се над нас!
     Лука 17:12-13
 
 Проказата е страшен бич за онова време – дори 
за римския император Тиберий няма лек.
 Прокажените в Израил живеят извън населените 
места – такъв е предпазващият закон на Мойсей.
 Затова се спират надалеч и оттам викат силно. 
Най-вярващи са хората в нужда.
 И чудото става. Христовата любов е достатъчно 
силна, за да изцели и десетте клетника.
 Колко от тях се връщат да благодарят на Бог?
 Само един.
 Само един от десет.
 И не е от юдеите. От самаряните е, от чуждите.
 От своите – никой. Много често се случва така.
 Дали защото своите приемат помощта за даде-
ност.
 Дали защото своите си мислят, че лидерът им е 
длъжен.
 Чуждият няма такива илюзии. Той знае, че нищо 
не му се полага.
 Затова идва през сълзи да благодари. И тази бла-
годарност го прави свой!
 Всъщност, неблагодарността е проказата на всич-
ки времена.
 От нея как да се излекуваме?

ЖеНиНа деНЧева

 Финансовата рамка на 
проектобюджета на Общи-
на Габрово за  2019 година 
е 51 854 798 лв., миналата 
година той е бил 49 329 
392 лв. Акцентите в проек-
тобюджета, чието мото е 
„Габрово - модерна евро-
пейска община“, представя 
кметът Таня Христова:
 „Чрез приоритета 
„Градска среда” се постига 
по-голяма екологичност и 
възможност за създаване 
на по-добри условия за 
живот. Тази година ще за-
върши реконструкцията на 
предгаровия площад. Ще 
бъдат довършени дейност-
ите за благоустрояване на 
междублоковите простран-
ства в кв. Младост. Дру-
гият акцент е реконструк-
ция на кръстовището до 
Спортната зала и благоус-
трояване на прилежащите 
пространства, обектът е на 
стойност 300 000 лв.
 Ще започне благо-
устрояване на зоната в 
местността Колева ливада, 
определена за нов гроби-
щен парк. Инвестицията 
изисква ресурс над по-
ловин милион лева. Тази 
година теренът ще бъде 
ограден и ще започнат да 
се изграждат базисните 
съоръжения. С актуализа-
ция на бюджета в края на 
миналата година са насо-
чени средства за частично 
развитие на първи етап от 
този проект”, казва кметът.
 Продължава аварий-
ното укрепване на улици 
и речни корита в града 
и някои населени места 
със средства от Междуве-
домствената комисия за 
възстановяване след бед-
ствия и аварии. Акцентите, 
свързани с благоустроя-
ване на улици в града, са 
свързани със завършване 
на втория етап от рекон-
струкцията на ул. „Осми 
март”, планирани са 110 
000 лв. за асфалт, бордю-
ри и тротоари. Предвиж-
да се ремонт на улиците 
„Даскал Алекси”, „Гърми-
долов”, „Роден край”, ре-
монт на стълбището между 
улиците „Петър Михов” и 
„Венера” и на натоваре-
на заради обслужване на 
търговските обекти улица 
в кв. Христо Ботев - в 
квартала преди няколко 
години бяха инвестирани 
средства за благоустроя-
ване, но не е на тази ули-
ца. Ще бъде ремонтирана 
и улицата към комплекса 
за социални услуги на ул. 
„Ивайло” 13, там всеки ден 
минават много хора, част 
от тях със затруднения с 
придвижването. Предвиж-
да се ремонт на участъци 
от улиците „Черни лом” и 
„Места” в кв. Варчевци и 
улица в кв. Шенини. 
 „Имаше много жалби 

от граждани за тази ули-
ца. А и не само за нея. 
За съжаление, има много 
други, за които има сиг-
нали, но не можем да си 
позволим да включим на 
този етап”, коментира Таня 
Христова.
  Тази година ще бъ-
дат изградени две детски 
площадки. Ще бъде за-
вършена реконструкцията 
на пешеходните подлези 
до автогарата и Дома на 
хумора и сатирата по про-
екта за устойчив градски 
транспорт. Пак в рамките 
на този проект е подо-
бряване организацията на 
движение чрез нови свето-
фарни уредби на няколко 
кръстовища. 60 000 лв. са 
предвидени за закупуване 
на автомобили за обезпе-
чаване на дейностите по 
платеното паркиране, ще 
бъде създадено общинско 
предприятие, което ще се 
ангажира с тази дейност.
     100 000 лв. са заделени 
за ремонт и благоустро-
яване на улици в селата, 
50 000 лв. - за ремонт на 
участък от общинска пътна 
мрежа в кв. Войново. Ще 
продължат дейностите по 
поддържане на зелените 
пространства от ОП „Бла-
гоустрояване” - ще бъде 
извършена реконструкция 
на градинката до храм „Ус-
пение Богородично” и зе-
лената площ на входа на 
Габрово за София, вклю-
чително и осветяване на 
паметника.
 По отношение на дей-
ностите по управление на 
отпадъците в Регионалното 
депо ще бъдат инвестира-
ни средства за закупуване 
на шредер за предвари-
телно третиране на едро-
габаритни отпадъци в бита 
и съоръжение за третира-
не на биотпадъци. 
 „Тези инвестиции са 
изключително важни и ще 
бъдат ефективни, паралел-
но с усилията на всеки 
един за разделното съби-
ране на отпадъци. Защо-
то колкото и голяма да е 
една материална инвести-
ция, без човешкия фактор 
тя не работи. Предвидили 
сме закупуването на нови 
сметосъбиращи камиони, 
които ще са удобни за 
по-тесните улици на града. 
Планираме купуването на 
4 лекотоварни автомобили 
и прикачен инвентар, също 
така мултилифт контейнер. 
Планираме различни кам-
пании и инициативи за по-
вече информираност, за 
промяна на нагласата за 
разделното управление на 
отпадъците. За пръв път 
четирима инспектори от 
Общинския инспекторат 
ще бъдат изцяло ангажи-
рани с контрол по упра-
вление на отпадъците. За 
да е качествен процесът 
за разделно събиране на 

отпадъци, трябва да има и 
стимули, и наказания. Тази 
година сме планирани мо-
билен пункт, по-точно ав-
томобил, който ще обика-
ля различни квартали за 
повече информираност на 
гражданите. Трябва да се 
обясняваме, да убеждава-
ме. Предвижда се работа 
с деца по училищата в 
това отношение. Заложили 
сме пилотно изграждане 
на подземни площадки за 
разделно събиране на би-
тови отпадъци за 60 000 
лв.“, каза още Таня Христо-
ва.
 Тази година уличното 
осветление на града ще 
бъде подменено с енергий-
ноефективно. Планира се 
изграждане на улично ос-
ветление на улица „Мека 
ливада”, която има сери-
озни проблеми с уличното 
осветление. Ще стартира 
проект за изграждане на 
обща система за енергий-
но управление в 8 детски 
градини, ще се оптимизи-
рат енергийните разходи и 
ще се подобрят условията 
в сградите. 
 Проектът на стойност 
469 800 лв. ще се финан-
сира от немски фонд (10 
на сто е общинското фи-
нансиране), който предос-
тави възможност за кан-
дидатстване по проекти, 
Габрово е една от малкото 
общини, които са подкре-
пени.
 В сферата на транс-
порта очакванията са тази 
година да бъдат доставени 
14 нови екологични авто-
буси - електрически и на 
метан. Вече има подписан 
договор с чешка фирма за 
доставка на 3 електробуса 
през месец май. Започва 
изпълнението на догово-
ра в рамките на проек-
та за интегриран градски 
транспорт за изграждане 
на информационни табла 
по спирките в града. Из-
пълнител е „Сименс Бъл-
гария”. Очаква се с новите 
придобивки да се привле-
кат повече пътници. Сред-
ства на стойност 500 000 
лв. от бюджета ще бъдат 
насочени към частично 
компенсиране на загубите, 
генерирани от по-ниските 
цени на превозите в град-
ския транспорт. Това се 
случва във всички общини.
 Създаване на благо-
приятни условия за инвес-
тиции, заетост и бъдеще 
на Габрово като център 
на индустрията и високите 
технологии е другият при-
оритет на проектобюдже-
та. През годината ще се 
проведе седмица на пре-
дприемачеството, лагер 
за иновации, съвместно с 
Областен информационен 
център, европейски ден 
на индустрията, съвместни 
инициативи с бизнеса, ден 
на отворени врати в раз-

лични фирми. Разработена 
е нова дигитална платфор-
ма за иновации и бизнес, 
предстои създаването на 
регионален информацио-
нен център съвместно с 
Техническия университет. 
Работи се по учредяване 
на годишни бизнес награ-
ди.
 В сферата на образо-
ванието усилията са насо-
чени към благоустрояване 
на дворното пространство 
на детска градина „Явор”, 
инвестицията е за 260 000 
лв. Отново ще бъде орга-
низирана и финансирана 
лятната академия. За пръв 
път с подкрепата на ре-
сурс от Министерството 
на образованието Общи-
ната ще може да иниции-
ра съвместно с общински-
те училища инициативи и 
занимания по интереси, 
особено се набляга на ди-
гиталните умения, креатив-
но мислене, предприема-
чески инициативи.
 Подкрепата на спорт-
ните клубове в града ще 
бъде в размер на 215 000 
лв., 50 000 лв. - за спорт-
ния събитиен календар. А 
също така проектиране на 
подпокривно пространство 
на спортно хале в Спортен 
комплекс „Христо Ботев” - 
4 000 лв.
 Общината подкрепя 
младежките инициативи. 
Програмата „Младежки 
дейности” е в размер на 
30 000 лв. Инициативата 
„Приеми ме на село” ще 
бъде подкрепена с 19 000 
лв. В края на юни ще 
се проведе иновационен 
лагер в Габрово. Община-
та подкрепя и лагера за 
предприемачи в Боженци, 
тази година инициативите 
ще продължат в рамките 
на един месец. Продъл-
жават младежките обмени 
с партньорските градове 
в Япония, Русия, Белгия. 
Има предложение тази го-
дина група габровски деца 
да посети Япония.
 В сферата на здраве-
опазването се предвижда 
ресурс от 35 000 лв. за 
отпускане на еднократ-
на финансова помощ за 
новородени и осиновени 
деца. Подкрепата за лица, 
нуждаещи се от хосписна 
услуга, е за 100 000 лв., а 
за двойки с репродуктивни 
проблеми „Искам бебе” - 
20 000 лв. 
 В областта на социал-
ните услуги се предвижда 
капацитетът на Домашен 
социален патронаж да 
бъде увеличен с 25 места 
(общо 300 потребители). 
Продължава предоставя-
нето на услугите личен и 
социален асистент. За по-
добряване на социалната 
инфраструктура за услуги 
за деца са предвидени 208 
000 лв., средствата са от 
Оперативна програма „Ре-

гиони в растеж”. 
 Вече има договор за 
изграждане на среда, поз-
воляваща предоставяне на 
качествени социални услу-
ги за възрастни и хора с 
увреждания по ОПРР, за 
1 094 999,99 лв. Ще бъдат 
изградени два центъра за 
настаняване от семеен тип 
с капацитет 15 места, еди-
ният център е за възраст-
ни, които не могат да се 
обслужват сами, а другият 
- за дементно болни. Те ще 
бъдат обособени в бившия 
дом „Майка и дете”.
 Общината кандидат-
ства с проект за предос-
тавяне на патронажна гри-
жа за възрастни и лица 
с увреждания в община 
Габрово по ОП „Развитие 
на човешките ресурси” за 
531 679 лв.
 За приоритетното раз-
витие на разнообразен 
културен и исторически 
продукт са предвидени 
много инициативи. Бюдже-
тът на програма „Култура” 
е 80 000 лв. Някои от ини-
циативите са свързани с 
популяризиране на Габро-
во като творчески град на 
занаятите под егидата на 
UNESCO. Ще бъде обявен 
конкурс за идеен проект 
за мемориал на Васил 
Левски, за това са пред-
видени  20 000 лв. Първият 
конкурс бе неуспешен.
 „Подготвят се проектни 
предложения за развитие 
на туристическия продукт 
на ЕМО „Етър” и за модер-
низация на Дом на култу-
рата. Фондът за градско 
развитие ще предоставя 
безвъзмездна помощ или 
кредитен ресурс при об-
лекчени условия. Надявам 
се двата проекта да мо-
жем да ги подадем най-
късно до месец март, да 
бъдат одобрени и да ги 
реализираме”, обясни Таня 
Христова.
 Акцентите в културните 
инициативи през годината 
са Международен фести-
вал на хумора и сатирата, 
тази година има и биенале 
в Дома на хумора и са-
тира. А също така Меж-
дународен джаз фестивал 
„Жълтите павета”, съвмест-
на инициатива с Теодосий 
Спасов, инициативата „Фа-
милииТе” - Солакови, Меж-
дународен карвинг фести-
вал на смеха.
 Изпълнението на ту-
ристическа програма е на 
стойност 50 000 лв. Тя се 
ангажира с популяризира-
не на възможностите за 
развитие на туризъм в ре-
гиона, четирите общини от 
областта се представят с 
общи културни продукти. 
Предвиждат се организи-
ране на турове за жур-
налисти и туроператори, 
участие в национални и 
международни туристиче-
ски борси.

Акценòиòе в проекòоáюджеò 2019 на Оáщина 
Гаáрово предñòавя кмеòъò Таня Õриñòова
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стеФка БУрмова

	 -	 Г-н	 Цанков,	 днес	 габровци	 Ви	
познават	 като	 собственик	 на	 Jack	
daniel`s	 club	 в	 центъра	 на	 Габрово,	
но	са	малко	онези,	които	са	инфор-
мирани	 за	 житейските	 Ви	 пътища.	
Разкажете	ни	за	тях?
 - Животът ми изцяло е преминал 
в Габрово. Интересното за обучението 
ми в Първо ОУ „Ран Босилек“ беше, 
че там бях пълен отличник през пове-
чето време, но за сметка на това – с 
незадоволително поведение. Още от 
малък съм бунтар. Но поведението ми 
беше свързано най-вече с музиката. 
По онова време да се слуша рок му-
зика не беше прието и върху нейните 
любители се лепваше черно петно. 
Навремето имаше едно местенце, кое-
то наричахме „Сиропите“ и където се 
събирахме да слушаме рок музика, 
хеви метъл, пънк, както и групите 
„Ролинг Стоунс“, „Бийтълс“. Наричаха 
ни хипарите. Така че младежките ми 
години преминаха в такава компания.
 След това продължих в ТМЕТ „Д-р 
Никола Василиади“ – в най-предпо-
читаната за онова време паралелка 
ГАПС (гъвкави автоматизирани произ-
водствени системи), която включваше 
засилено изучаване на машините с 
ЦПУ (цифрово-програмно управление), 
което тогава беше хит в образовател-
ната система. В тази паралелка се 
влизаше единствено по успех и беше 
най-пренаселеното място за кандидат-
стване, а аз бях четвърти по успех в 
нея. Така започнаха годините ми в ме-
ханоелектротехникума. Първата от тях 
общо взето премина добре, макар да 
започнаха за мен отново рокаджий-
ските ми проблеми, тъй като носех 
със себе си своите музикални предпо-
читания. Носехме дълги коси и тесни 
панталони, а този дрескод по онова 
време не беше приеман за нормален. 
В техникума в това отношение беше 
много строго. Бяха направили дори 
един „черен списък“ на хора, члену-
ващи в така наречените неформални 
групировки. 
	 -	 И	 какво	 се	 случи	 в	ТМЕТ	 „Д-р	
Никола	Василиади“?
 - Още първата година от обучение-
то ми там се събрахме съмишленици 
и направихме рок група „Лабиринт“, 
и започнахме да свирим в салона на 
техникума. Там имаше и една стаичка, 
която беше толкова „голяма“, че бара-
баните бяха отгоре на един гардероб. 
И барабанистът трябваше да се кате-
ри горе, на гардероба, за да свири на 
тях. Тогава правихме кавър версии на 
„Металика“, на „Пърпъл“, на „Джудас 
прийст“, на групите, които слушахме. 
 -	 Съпоставими	 ли	 са	 онова	 и	
днешното	време?
 - Интересното за онова време 
е, че ако направим съпоставка със 
сегашното, може би ще установим, 
че тогава се загубиха доста от ценно-
стите, свързани с музиката и с човеш-
кото творчество. Всичко беше изклю-
чително труднодостъпно. Примерно 
излезе албум на групата „Синдарела“, 
наша позната я донесе от София и 
ние се редяхме на опашка, за да го 
презапишем. А сега какво е? – чукваш 
в Интернет и си намерил каквото ти 
трябва, което според мен води до за-
губа на творчески ценности. 
	 -	А	не	се	ли	губи	и	афинитета	към	
възможността	за	избор?
 - Точно така е. Защото още в 
последните ми години, когато бях в 
България, преди заминаването ми за 
Испания, забелязах, че Интернет се 
очертава като една от съвременните 
болести на човечеството. Той е нещо, 
което обезсмисли и обезцени твор-
чеството на хората. 
	 -	 Още	 Нострадамус	 преди	 хиля-
ди	 години	е	предсказал,	 че	когато	в	
човешкото	ежедневие	навлязат	мал-
ките	„черни“	кутии,	човечеството		ще	
„тръгне“	надолу…
 - Не съм запознат с тези предска-
зания. Реалист човек съм. Но за съ-
жаление, точно реализмът показа, че 
Интернет съсипва човечеството. Да, 
много хора казват, че той е средство-
то за най-бърза връзка между хората, 
дава възможности за развитие, но аз 
съм от тези, които казват, че работата 
с Интернет трябва да бъде както при 
автомобилите – да се шофира със 
свидетелство за правоуправление или 
въобще с документ. Защото ценности-
те в музиката, която е много голяма 
част от живота ми, ги съсипа точно 
Интернет. 
 Пред моите очи, в първите ми го-
дини в Мадрид, „угаснаха“, затвориха 
врати огромни магазини за компакт-
дискове, за касети като „Мадрид рок“ 
и други, защото Интернет ги съсипа. 
Сещам се за Едвин Симеонов, който 
държеше в Габрово музикален мага-

зин „Унисон“ - в него се продаваха 
касети, дискове и т. н.
	 -	Да	се	върнем	отново	към	меха-
нотехникума?
 - Тогава беше много модерно да 
ходим по ученически бригади през 
есента. И моите проблеми започнаха 
именно по бригадирско време в нача-
лото на втори курс. Бяхме на бригада 
в Полски Тръмбеш, а по това време 
имах вече пробити уши, носех обеци 
и дори заради екстравагантното ми 
облекло съм арестуван и съм лежал в 
полицията, давал съм обяснения защо 
нося обеци и фланелка с името на 
някоя група.

	 -	 Какво	 отговаряхте	 на	 подобни	
въпроси?
 - Че това ми харесва, че за мен 
това е определена идеология, начин 
на съществуване. Тогава всички бяха 
еднакви и мачкани. А ние бяхме някак-
ва група от малко по-различни млади 
хора. Дори като се събирахме на „Си-
ропите“, ни сочеха с пръст. Говореше 
се, че сме групировка с неформална 
цел и т. н. А на въпросната есенна 
бригада доста от моите съученици 
поискаха да им пробия ушите и да 
си сложат обеци. Пробих ушите на 
няколко от съучениците ми, при което 
след като се върнахме от бригадата, 
ми намалиха поведението, отново се 
заговори за неформалните групиров-
ки, за външния ми вид и прочие. Баща 
ми по онова време беше шеф на цеха 
за котлите на „Рачо Ковача“, а майка 
ми работеше в счетоводството на 
Общината. Та тогава викаха и роди-
телите ми в училище. За тяхна чест, 
макар да проявиха съпричастност към 
проблема, те твърдо защитиха моята 
позиция. И стана така, че във втори 
курс успяха да почернят живота ми 
в механотехникума, поставиха много 
директни условия или-или. И трябваше 
да напусна ТМЕТ „Д-р Никола Васили-
ади“, с което изгоряха и мечтите ми 
за придобиването на специалността, 
по която учех. Наложи се да завърша 
„Металорежещи машини“ в СПТУ „Ан-
гел Денчев“, където много ме уважава-
ха, завърших и с отличие.
 Но в прехода от механотехникума 
и „Ангел Денчев“ се появи идеята за 
създаването на може би най-популяр-
ната и успешна досега в града рок 
група „Yelou rouz“. Основни инициа-
тори бяхме аз и Веско Колев, който 
по-късно дълги години беше с мен в 
Испания. С тази група постигнахме 
доста успехи.   
	 -	 След	 завършването	 на	 СПТУ	
„Ангел	Денчев“	накъде	се	насочихте?
 - Натам, накъдето се насочваха 
всички, завършили средното си об-
разование - към казармата. Бях в 
Суходол, в Първи свързочен полк на 
Първа българска армия. 
 След приключване на военната 
си служба се завърнах в Габрово и 
станах водещ на предаване в Радио 
Габрово. След това дълго време бях 
в Музикалната редакция на радиото, 
а по-късно с Маринела Събева и Ни-
колай Минков бяхме водещи на нови-
нарски блокове в УКВ Радио Габрово 
и дълго време правех свои авторски 
музикални предавания. В един мо-
мент, докато работехме с Николай 
Минков, ни предложиха от София 
- Кирил Маречков и Косьо Марков, 
създаване на филиал на радио „Тан-
гра“ в Габрово. Направихме промо 
кампания за откриването му – бяха от-
пуснали и честота за Габрово, имахме 
вече и офис в Спортната зала, бяхме 

направили и няколко промо концерта 
за откриването на радио „Тангра“ в 
Габрово.
	 -	 Защо	 не	 се	 реализира	 тази	
идея?
 - Лошата новина пристигна през 
есента, когато разбрахме от Кирил 
Маречков и Косьо Марков, че решили 
да продадат лиценза за Габрово на 
друга радиостанция. По този начин, 
въпреки хвърлените усилия, открива-
нето на радио „Тангра“ в Габрово не 
се състоя.
	 -	И	тази	надежда	умря?!
 - Голямата надежда умря, макар и 
в Габрово да имаха голямо желание 

за откриването на радио „Тангра“. 
 След това известен период от вре-
ме продължих да се занимавам с ор-
ганизирането на концерти в Спортна 
зала „Орловец“. Бях създал нещо по-
добно на малка концертна дирекция, 
чрез която канехме различни състави 
и изпълнители да гостуват в Габрово. 
Докато не се появи възможността да 
отпътувам за Испания. 
 Заминах през есента на 1997 годи-
на за Мадрид.
	 -	Трудно	ли	се	адаптирахте	в	Ис-
пания?
 - Отидох в Испания със съвсем 
малко средства, които можеха да ми 
стигнат за около два месеца. Но с 
пристигането ми на Иберийския полу-
остров дойде голямото ми разочаро-
вание заради това, че всичко при чо-
века, при когото отидох, беше някаква 
сапунена история. Преди да тръгна за 
Испания, той говореше едно, а когато 
отидох на място, ситуацията се оказа 
съвсем, съвсем различна. Наложи се 
да започвам от абсолютната нула. 
Имал съм периоди от време, в които 
съм търсил едва ли не под дърво и ка-
мък пари, за да мога да си купя поне 
килограм картофи и да се нахраня 
като хората. 
 Но се считам за човек, който се 
ориентира много бързо. Ето защо 
много бързо усвоих езика, започнах 
да комуникирам с хора от различни 
браншове, започнах като помощен 
работник в строителството. Успоред-
но с това внимателно следях какъв 
е техният подход в строителството и 
най-вече как се извършват вътрешни 
и външни ремонтни дейности.  Заради 
това се гордея изключително много, 
че на шестия месец от пребиваването 
ми в Испания успях да създам собст-
вена работна група – аз и три млади 
момчета, испанци, с които извършва-
хме ремонтни дейности под мое ръко-
водство.
 -	Трудно	 ли	 е	 организирането	 на	
собствен	бизнес	в	Испания?
 - Имам наблюдения за почти цяла 
Европа и спокойно мога да кажа, че 
който не е организирал свой бизнес 
там, няма как да разбере. Това озна-
чава да започнеш от един лист хар-
тия, примерно, и от него за определен 

период от време да стане вестник или 
списание. Нужно е много точно да на-
мериш правилния път, за упоритост не 
говоря, както и за големите лишения. 
Първите две години в Испания съм 
работил средно между 12 и 15 часа 
на ден. В Мадрид и околностите на 
града.
 -	 Сам	 ли	 търсехте	 и	 намирахте	
работа,	 силна	 ли	 е	 конкуренцията	
там?
 - Конкуренцията е невероятна. Но 
ще отбележа, че в онези години – в 
момента е коренно различно, който 
можеше, имаше опцията да пробие на 
пазара.
 -	 Кои	 качества	 Ви	 помогнаха	 в	
този	труден	момент?
 - Бях на 24 години, в чужда държа-
ва и както е казал поетът, „отникъде 
взорът надежда не види“. Абсолютно 
никой не ми е помогнал. Съвсем са-
мичък съм се оправял. Дори тези три 
момчета, които работеха с мен, бяха 
испанци. Самият аз успях за съвсем 
кратък период от време да науча 
техните професии. А строителството 
и ремонтните дейности в Испания 
са много по-различни, отколкото по 
онова време се правеха в България. 
В момента е коренно различно – 
сега навсякъде се работи по един и 
същи начин. Докато тогава в България 
не можеше да се види гипсокартон, 
нормални плочки, имаше съвсем ли-
митирани серии във всяко едно от-
ношение. А и самият аз тогава не по-
знавах толкова добре строителството, 
познавах покрай баща ми повече ВиК 
проблемите. Но строителството се на-
ложи за отрицателен период от време 
да усвоя. За всяко нещо се учех в 
крачка. Трябваше да овладея поне 10 
професии, да ги събера като умения, 
за да мога да извършвам ремонтите 
от началото до края.
	 -	Заявихте,	че	сте	започнал	с	три	

момчета,	как	успяхте	да	ги	откриете,	
все	пак	сте	се	намирал	в	чужд	за	Вас	
град?
 - Всичко беше случайно. Отново 
случайно се запознах с представи-
тели на фирма, които търсеха човек 
за извършване на ремонтни дейности 
към компания, която купуваше на търг 
конфискувани апартаменти. След това 
ги ремонтираше и продаваше. Съвсем 
случайно се свързахме с мениджър-
ката за ремонтите на апартаментите 
– струва ми се, че тя ме откри по моя 
обява във вестник. Оказа се, че ней-
ният син заедно с още две момчета 
работи по общите части на жилищата, 
но имаха амбицията да се научат и на 
другите, необходими за ремонтните 
дейности професии. Та тази жена при-
крепи към мен момчетата да ги уча, 
тъй като самият аз бях работил вече 
няколко години за въпросната фирма.
 -	От	разказаното	дотук	излиза,	че	
случайността	 е	 играла	 голяма	 роля	
във	Вашия	живот?	
 - В живота думата „случайност“ 
винаги е подкрепена и от много дру-
ги неща. Защото много хора казват, 
че еди какво си е станало случайно, 
че случайно са забогатели или нещо 
друго от този род. Но случайни неща 
няма. Случайността е или съдба, или 
е начин на оцеляване. В моя случай 
случайността е била начин на оце-
ляване. Защото който не го е усетил 
върху себе си, не може да разбере 
какво е да тръгнеш от нула и след 
втората година да имаш две групи 
работници, както беше при мен. И 
извършвах от 3 до 4 цялостни ремон-
ти на апартаменти месечно. Още на 
втората година в Испания започнах 
да трупам капитал – в смисъл да за-
делям средства за закупуване на не-
обходимите инструментариум, техника, 
автомобилен парк. На втората година 
отново случайността ме срещна с 
майката на моята дъщеря Джени, коя-
то е от Южна Америка. Било е явно 
съдба, защото доста бързо заживяхме 
заедно и тъй като съм дейна личност, 
започнаха да ми се появяват идеи за 
развитието и на други бизнеси. Пър-
вото нещо, което успоредно със стро-
ителството направих в Испания, беше 
да организирам частна поща в едно 

от предградията на Мадрид, където 
живеехме. Там частните пощи в този 
момент бяха много модерни. От тях 
чужденците можеха да се свързват по 
най-бързия начин със семействата си. 
Към частната поща изградих интернет 
зала, както и малко барче, в което 
хората, докато чакат осъществяването 
на връзка с техните роднини, да си 
пият кафенцето, чайчето или безалко-
холното. Доста бързо го развих, а и 
всичко работеше много добре. Лошото 
беше, че този вид бизнес е свързан с 
лимитиране във времето. В смисъл, че 
с времето технологиите се развиват 
и междувременно се появиха карти 
за международни разговори, с които 
може да се разговаря чрез мобилните 
оператори и този вид моя дейност, на-
речена „частна поща“, се обезсмисли.
 Успоредно с този бизнес ми се 
отдаде възможност да наема още 
едно помещение в друго предградие 
на Мадрид, където направихме много 
обичаната от нас таверна с дизайн, 
наподобяващ мексиканския. В нея ор-
ганизирахме бързо хранене, питиета и 
хубава музика. Тя просъществува око-
ло 2-3 години, тъй като точно тогава, 
отново абсолютно случайно, получих 
поръчка за изграждането на басейн 
под ръководството на архитекта, кой-
то го е проектирал. Тогава в главата 
ми просветна лампичката, че точно 
в тази насока бих могъл да работя 
в бъдеще. Не минаха два-три месеца 
и помещението на частната поща се 
превърна в офис на фирмата за ба-
сейни.
	 -	Споменахте	за	функциониране-
то	 на	 таверната,	 изискванията	 към	
откриването	 на	 хранителни	 заведе-
ния	в	Испания	високи	ли	са?
 - Бюрокрацията навсякъде е една 
и съща. Испанците, както и българите, 
са много завистливи хора. Особено 
когато си чужденец. В чужбина какъв-
то и да си, за местните ти винаги си 
чужденец. Дори да си корифей, да си 
гений, винаги си оставаш чужденец и 
отношението към теб е различно. Са-
мият аз го изживях на гърба си.
 Моята фирма за басейни в мо-
мента, в който се намираше в своя 
апогей, фактурираше по 1 300 000 до 
1 500 000 евро годишно. С годишна 
печалба за фирмата от порядъка на 
250 хиляди евро годишно. В този пе-
риод се сдобих първо с една къща, 
след това с още една, автомобилният 
ми парк беше от 7-8 камиона, багери, 
мини багери и т. н.
 -	Имал	сте	проспериращ	бизнес	в	
Испания,	защо	решихте	да	се	върне-
те	в	България? 
 - Първо ще кажа, че фирмата ми 
се развиваше много силно около 
8 години. В пика на развитието си 
поддържах около 25 работника, плюс 
още три групи по четирима работника, 
които бяха като еднолични търговци, 
които ми фактурираха дейността. Кое-
то означава, че месечно фирмата 
ми е поддържала около 40 човека. 
Поддържахме 2-3 билборда в покрай-
нините на града и фирмата е произ-
вела в частния сектор повече от 1400 
басейна за 8 години. А това са над 
100 басейна на година. Няма фирма в 
България, която да е направила толко-
ва басейни за година. Осем басейна 
на месец – това е невероятна орга-
низация, страхотен натиск върху мен 
и покриване на изключително високи 
критерии. За да се преборя с кон-
куренцията, която имах директно от 
испански фирми, качеството ми беше 
почти двойно по-добро от тяхното. 
Почти всеки месец вкарвах новости в 
изработката на басейните, които бяха 
основен фактор, за да вървя нагоре.
 Но може би тук е мястото да 
кажа, че има една жена, която съсипа 
Европа, и тя се казва Ангела Меркел. 
Ако едно време Хитлер е искал да на-
прави Обединена Европа по някакъв 
начин – положителен или отрицате-
лен, тази жена направи Разединена 
Европа в Обединена Европа. Не знам 
дали е ясно на много хора, че когато 
еврото влезе като парична единица в 
Европа, единствената страна, която 
забогатя от този факт, беше Германия. 
Защото себестойността на марката 
стана двойна. И държавата забогатя 
за отрицателен период от време. Това 
повлия невероятно отрицателно върху 
икономиката на Европа. 
 А в Испания имаше период на 
8-годишно управление на социалис-
тическо правителство. Според мен 
деструктивното нещо в света е социа-
лизмът. Именно поради това ние сме 
на подобно дередже. Там, където ви-
рее социализмът, нещата не са О`кей. 
Може би някъде по света има места, 
където има по-авангарден социали-
зъм, който да дава добри резултати. 

продължава на стр. 8

Ивайло Öанков: „Живоòъò е каòо виенñко колело”

вайло Цанков е роден на 1 април 1973 г. в София. Учи в На-
чално училище „Васил Левски“, в Първо ОУ „Ран Босилек“, 
в ТМЕТ „Д-р Никола Василиади“ – в най-предпочитаната за 
онова време паралелка ГАПС, но завършва металорежещи 
машини в СПТУ „Ангел Денчев“.  Заедно със свои приятели 
в годините е създал рок групите „Лабиринт“ и „Yellow 
rose“.  
Работил е като водещ на предавания в Радио Габрово и 
УКВ Радио Габрово. През есента на 1997 година напуска 

Габрово и България и се установява в Мадрид, Испания. Завръща се в род-
ния град през 2014 година. В момента Ивайло Цанков е собственик на Jack 
daniel`s club в Габрово.

И
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Работим за вас!

ЯРЪМОВ АЦ • ООД

ПОМПИ WILO, CRUND-FOS; КОТЛИ 
VIADRUS  ; КАМИНИ - ВОДНИ РИЗИ;
ПЪЛНО ПАРНО ОБОРУДВАНЕ

КОЛИЧЕСТВА - В НАЛИЧНОСТ

СКЛАД И МАГАЗИН - ГАБРОВО
ул. “ХРИСТО СМИРНЕНСКИ” 52

808-854, 808-545

РАДИАТОРИ ПАНЕЛНИ 
АЛУМИНИЕВИ MAKET СТРОИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ

СКЛАД НА ЕДРО  066/808-065
между Пожарната и “Подем”

БОРСА
ЯРЪМОВ АЦ • ООД

�FIBRAN СТИРОПОР
�KNAUF ЛЕПИЛА, ШПАКЛОВКИ
�ГИПСОКАРТОН МИН. ВАТА
�ПОЛИКАРБОНАТ - АНГЛИЯ
�ЦВЕТНИ ЛАТЕКСИ

�    

ЕлЕкТроразпрЕдЕлЕниЕ сЕВЕр ад, 
разпределителен обслужващ център габрово и г. оряховица 

уведомява	своите	клиенти,	че:

  В	периода	11.02.2019	-	15.02.2019	г.	от	08:30	до	16:30	ч.	поради извършване 
на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия 
ще бъде прекъснато електрозахранването в района на община Трявна: ул. „Плани-
нец“; ул. „Черновръх“; с. Долни Мечевци; с. Раевци; с. Дръндари; с. Кисийци; ул. 
„Бял камък“; ул. „Стара планина“, гр. Плачковци; ул. „Пролет; с. Малки Станчевци; 
с. Стръмци; кв. Стояновци; с. Глутници; с. Радковци; с. Христовци; част от ул. „Све-
тушка“; част от ул. „Христо Ботев“; ул. „Алекси Пухлев“ – цялата, и ул. „Бачо Киро“ 
от № 12 до № 20 включително.
	 В	периода	04.02.2019	-	08.02.2019	г.	от	08:30	до	16:30	ч.	поради извършване 
на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия 
ще бъде прекъснато електрозахранването в района на община Трявна: ул. „Плани-
нец“; ул. „Черновръх“; с. Долни Мечевци; с. Раевци; с. Дръндари; с. Кисийци; ул. 
„Бял камък“; ул. „Стара планина“,  гр. Плачковци; ул. „Пролет“; с. Малки Станче-
вци; с. Стръмци; кв. Стояновци; с. Глутници; с. Радковци; с. Христовци; част от ул. 
„Светушка“; част от ул. „Христо Ботев“; ул. „Алекси Пухлев“ – цялата, и ул. „Бачо 
Киро“ от № 12 до № 20 включително.
	 В	периода	28.01.2019	-	01.02.2019	г.	от	08:30	до	16:30	ч.	поради извършване 
на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия 
ще бъде прекъснато електрозахранването в района на община Трявна: ул. „Плани-
нец“; ул. „Черновръх“; с. Долни Мечевци; с. Раевци; с. Дръндари; с. Кисийци; ул. 
„Бял камък“; ул. „Стара планина“, гр. Плачковци; ул. „Пролет“; с. Малки Станчевци; 
с. Стръмци; кв. Стояновци; с. Глутници; с. Радковци; с. Христовци; част от ул. „Све-
тушка“; част от ул. „Христо Ботев“; ул. „Алекси Пухлев“ – цялата, и ул. „Бачо Киро“ 
от № 12 до № 20 включително.
	 В	периода	21.01.2019	-	25.01.2019	г.	от	08:30	до	16:30	ч.	поради извършване 
на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия 
ще бъде прекъснато електрозахранването в района на община Трявна: ул. „Плани-
нец“; ул. „Черновръх“; с. Долни Мечевци; с. Раевци; с. Дръндари; с. Кисийци; ул. 
„Бял камък“; ул. „Стара планина“,  гр. Плачковци; ул. „Пролет“; с. Малки Станче-
вци; с. Стръмци; кв. Стояновци; с. Глутници; с. Радковци; с. Христовци; част от ул. 
„Светушка“; част от ул. „Христо Ботев“; ул. „Алекси Пухлев“ – цялата, и ул. „Бачо 
Киро“ от № 12 до № 20 включително. 
 Електроразпределение Север АД, Разпределителен обслужващ център - Габрово 
и Горна Оряховица се извинява на своите клиенти за възникналото неудобство и се 
надява на разбиране. 
 Допълнителна информация можете да получите на тел. 0700 1 61 61.

 ВодораВно: Гостенка. Аптекар. Стефан Кортенски. Маане. Итака. Кета. Джоли (Анджелина). 
Уши. Пирон. Ваал. "Рир". Зио. "Оза". Канап. Скука. Актриса. Латекс. Оте. Галера. Ик. Имам. Корнер. 
Зина. Плаж. Пешкир. "МАЗ". Клониране. Канара. Стакато. Зенит. Яту. Асад (Хафез). Сирия. Сорт. 
Азиди. Рол. Вампири. Лееве. Биу. "Астика". Отек. Курск. Аим. Лолова (Татяна). Ди. Олесун. Кир. 
Чаталов (Любен). Халат. Ду. Бекас. Синеморец. Силистра. Старица. 
 оТВЕсно: Досада. Комплот. Абу Даби. Стажант. Ало. Усмирител. Етенол. Романс. Опус. Аки. 
Ефел (Жан). Кит. Житари. Колас (Якуб). Ана. Ирасек (Алоис). Растра. Лост. Кни. Ина. Опака. Исаев 
(Младен). Фактура. Гренада. Тис. Са. Оаш. Планшет. Зли мухи. Маркиз. "Алек". Осиек. Нанс (Джак). 
Пта. Истерик. Идеал. Лет. "Те". Покер. Разрив. Обама (Барак). Сенки. Указ. Неи. Еол. Тор. Ксерокс. 
Иманяр. Ток. Ри. Лактоза. Инари. Очевидец. Риана. Указател. Каруца.

отговори на сканди от бр. 12, петък

ДСБПЛРББ-Царица	Йоанна	ЕООД,
5350, Трявна, ул. „Бреза“ № 49, тел.: +359 677 62021; 

дежурен + 359895777549   
email:	pulmo_tryavna@	abv.bg	

О		Б		Я		В		А

 На основание чл. 16, ал. 1 от Правилник за реда за упраж-
няване правата на държавата в търговски дружества с държавно 
участие в капитала ОТКРИВА Конкурс с предмет: „Застраховка 
на недвижимо имущество собственост на „ДСБПЛРББ-Царица 
Йоанна” ЕООД – Трявна”.
 1. обект на застраховане: централна болнична сграда, 
четири етажа, находяща се в гр. Трявна, ул. „Бреза” № 49, 
представляваща РЗП 6 861 кв. м, застрахователната стойност на 
сградата е 3 100 000,00 лв.      
 2. Финансов ресурс: застрахователната премия, предло-
жена от участниците, не следва да надвишава 1 500,00 лв. с 
включени всички разходи за предоставяне на застрахователната 
услуга, включително данъци и такси.
 3. изисквания към участниците в конкурса: До конкурса 
се допускат участници, които имат валидно издадено разрешение 
от съответния компетентен държавен орган да предоставя за-
страхователни услуги за застраховка на недвижимо имущество.
 4. Време за оглед на обекта: Всяко заинтересовано лице 
може да направи оглед на имуществото, предмет на застрахо-
ване, всеки работен ден 08.00 до 16.30 часа в гр. Трявна, ул. 
„Бреза” № 49.
 5. документи, които следва да бъдат представени от 
участниците:
 5.1. Данни за участника, включително информация за ЕИК, 
седалище и адрес на управление;
 5.2. Заверен препис от документ, доказващ разрешение за 
извършване на застрахователни услуги, издаден от компетентен 
държавен орган;
 5.3. Ценово предложение за изпълнение на поръчката, 
включващо всички разходи, такси и данъци, като крайна цена /
предложената от участника цена за застрахователната премия 
не следва да надвишава определения от Възложителя финансов 
ресурс, посочен в т. 2 от заповедта;
 5.4. Общи условия на участника за предоставената услуга 
„Застраховка на недвижимо имущество”.
 6. комисия класира подадените оферти.
 7. заинтересованите лица могат да подават оферти до 
16.00 часа на 5 февруари 2019 г. включително при технически 
секретар на болницата. дата на разглеждане на офертите: в 
10.00 часа на 6 февруари 2019 г. в сградата лечебното заведе-
ние в гр. Трявна, ул. „Бреза” № 49.
 На основание чл. 16, ал. 2 от ПРУПДТДДУК настоящата 
заповед да се публикува в един ежедневник най-малко 14 дни 
преди датата по т. 7 от заповедта. В деня на подаване на насто-
ящата заповед за публикуване в ежедневника препис от същата 
да се изпрати на Министерство на икономиката за оповестяване 
в електронната страница на министерството.

 аНеЛия мУтаФЧиева 
- Христова

Отминалата 2018-та бе 
година, наситена със съ-
бития, и в началото на 
новата ние, библиотека-
рите, отново се обръщаме 
към своите читатели и сме 
готови да им предоставим 
актуални и интересни за-
главия от книжните фон-
дове и предпочитани услу-
ги в и чрез библиотеката, 
които съответстват на вре-
мето и бързото развитие 
на технологиите в наши 
дни. Организацията на 
библиотечните дейности и 
богатството на услугите й 
превръщат библиотеката в 
едно от най-предпочитани-
те за посещения места в 
Габрово. Тя е обиталище 
на духа и живата история 
на края, на България и 
света, съхранена в библи-
отечните фондове.

Според Савина Цонева 
- директор на РБ „Апри-
лов - Палаузов”, и през 
2018 година поверената й 
институция достойно за-
щити своята национална 
награда „Христо Г. Данов“ 
за 2017 г. „Библиотека на 
годината”.

Кратък преглед на го-
дишната статистика на 
библиотеката е доказател-
ство за това:

Общият фонд на Регио-
нална библиотека – Габро-
во в началото на 2019 го-
дина е над 253 800 библи-

отечни единици – книги, 
периодични издания, дру-
ги документи и некнижни 
носители на информация. 
През отминалата 2018 го-
дина в библиотеката са 
постъпили 3677 нови за-
главия като покупка и 
дарения от граждани. По 
програма „Българските 
библиотеки – съвремен-
ни центрове за четене и 
информираност” 2018 са 
набавени 467 тома. Вест-
ниците и списанията, по-
лучавани по абонамент, са 
общо 114 заглавия, от кои-
то 7 са онлайн издания.

Според читателите и 
партньорите на Габровска-
та регионална библиотека 
спектърът от библиотечни 
услуги, предлаган от нея, 
е наистина многообразен 
и съвременен - библиоте-
ката продължава да пази 
своите традиции, но ед-
новременно с това тя все 
по-убедително се превръ-
ща в модерен културен 
институт. През 2018 година 
бяха закупени, инсталира-
ни и въведени с успех в 
обслужването на потре-
бителите на библиотека-
та новите информационни 
модули – MyLibrary („Моята 
библиотека“) – система за 
съвременни on-line услуги 
за читателите с функции 
по дистанционно интернет-
обслужванe (за достъп до 
личен читателски картон с 
информация за запазване 

на литература, текущо със-
тояние на заявки, възмож-
ност за онлайн запазване 
на отделни заглавия и пре-
записване на вече заетата 
литература) и Интернет ка-
талог, поддържащ всички 
съвременни методи за тър-
сене. Посещенията в биб-
лиотеката са общо 133 481, 
от тях 8218 на деца до 14 
години. Виртуалните посе-
щения на основния сайт 
на библиотеката са общо 
66 428. Сайтът и неговата 
мобилна версия се пре-
върнаха в удобен и ат-
рактивен вариант за ин-
формация и комуникация 
с библиотечната организа-
ция във всеки момент и от 
всяка точка на Мрежата. 
РБ „Априлов-Палаузов“ е 
много добре представена 
и със своя фейсбук-про-
фил, който има над 1660 
харесвания на направе-
ните 499 публикации през 
годината. Фейсбук-групата 
„Приятели на РБ „Априлов-
Палаузов“ има 1047 учас-
тници.

Библиотека „Априлов-
Палаузов” има над 3000 
активни читатели. До 
края на 2018 година са 
регистрирани 3276 потре-
бители, от които 1115 са 
на възраст до 14 години. 
Най-възрастният и активен 
читател на библиотеката 
е на 92 години, а най-мал-
ките нейни читатели са 
под 5-годишна възраст и 
редовно посещават Детски 
отдел на библиотеката със 
своите родители, братя и 
сестри. Библиотечните по-
требители са над 10% от 
възрастното население на 
Габрово в активна възраст 
и показателят е в синхрон 
със световните стандарти 
по отношение степента на 
библиотечното обслужва-
не в различните региони 
на света. Читателите на 
библиотеката са заели за 
ползване през 2018 година 
в читалните зали на биб-
лиотеката и за дома общо 
128 237 библиотечни доку-
мента - книги, вестници, 
списания, CD и DVD.

Читателите на библи-

отеката с актуална регис-
трационна карта за нейни-
те услуги имат достъп до 
различните отдели на биб-
лиотеката – Детски отдел с 
арт-зала за събития, обра-
зователни игри и обучения 
(в сградата на читалище 
„Априлов – Палаузов“, от-
дел „Заемна за възрастни 
читатели“, Читалня „Хума-
нитарни науки“, Интернет 
и информационен център 
с Дигитален център, от-
дел „Краезнание»“ и отдел 
„Изкуство“, филиал в кв. 
Радичевец. Библиотеката 
разполага с безплатен Ин-
тернет за своите читатели, 
в Детски отдел е осигуре-
на възможност за безпла-
тен достъп до онлайн об-
разователната платформа 
„Уча.се“ и всеки ученик, 
родител, учител или граж-
данин.  

За предоставянето на 
иновативни образователни 
услуги с прекрасните уро-
ци на „Уча.се“ за децата 
и младежите в Габрово и 
региона на директора на 
библиотеката Савина Цо-
нева бе връчена грамота 
за „Библиотека № 1“ в 
Габровска област от екипа 
на платформата.

Ролята на съвременен 
информационен и културен 
институт на РБ „Априлов-
Палаузов“ е подкрепена 
в много голяма степен от 
работата на нейния мо-
дерен Дигитален център, 
създаването и непрекъс-
натото обогатяване с нови 
материали на дигиталната 
й библиотека „Габровски 
периодичен печат“. Диги-
талната библиотека е по-
сетена през 2018 година 
43 250 пъти, което красно-
речиво показва големия 
интерес и качеството на 
споделяните в Мрежата 
документални дигитални 
ресурси, притежание на 
библиотеката.

През годината са осъ-
ществени три проекта:

• „Информационно-ко-
муникационна и финансо-
ва грамотност чрез съвре-
менната библиотека“, на 
обща стойност 5400 лв., 

финансиран чрез участие 
в конкурс за малки проек-
ти на Фондация „Глобални 
библиотеки“ – България. 
Проектът включва обуче-
ния на библиотекари и 
граждани.

• „Под стряхата край 
Янтра“ - проектът е финан-
сиран по Програма „Култу-
ра 2018“ на Община Габро-
во и е на обща стойност  
3525 лв., от които 1525 лв. 
е собственият принос на 
библиотеката – по проекта 
е създадена литературна 
антология на габровски 
творци, проведена е об-
разователна игра с въз-
питаници на габровски 
училища „Творчеството е 
пътят“, среща-разговор за 
непреходността на твор-
чеството и историческата 
му стойност и литературно 
четене на включени в ан-
тологията творби; 

• „Българските библи-
отеки – съвременни цен-
трове за четене и инфор-
мираност 2018“ на стой-
ност 8200 лв. – проектът 
осигурява регулярното по-
пълване на библиотечните 
фондове с нови книжни 
заглавия от всички обла-
сти на знанието.

За децата на Габро-
во и на целия Габровски 
регион библиотеката ос-
вен традиционната лятна 
читалня, ателиета, обра-
зователни игри, провежда 
обучения с интересния и 
иновативен образователен 
робот Финч, който е мно-
го популярен и харесван 
от малките ученици и от 
тийнейджърите – през 2018 
година са осъществени в 
габровската библиотека и 
в обществените библио-
теки в Трявна, Севлиево 
и Дряново 15 обучения с 
роботите Финч, в които са 
взели участие 146 деца.

Продължават безплат-
ните обучения за въз-
растни потребители за 
придобиване на начална  
компютърна грамотност и 
работа с мобилни устрой-
ства.

Културните, информа-
ционни и образователни 

събития на Габровската 
библиотека представляват 
една значителна част от 
цялостната й библиотеч-
на дейност на регионален 
културен институт – през 
годината са осъществе-
ни литературни четения – 
„Зимни четения“, Седмица 
на детската книга, нацио-
нален Маратон на четене-
то, „Нощ на литературата“ 
и Национална библиотеч-
на седмица, Седмица на 
четенето (МОН), срещи с 
творци и техните книги, 
конкурси, творчески ате-
лиета, библиотечни екскур-
зии, традиционни и вир-
туални изложби по повод 
годишнини и много други. 
Залата за срещи и събития 
на РБ „Априлов-Палаузов“ 
посрещна през 2018 година 
известни и обичани поети, 
писатели и журналисти, но 
и млади техни колеги, чии-
то първи произведения ги 
нареждат сред многоцвети-
ето на българската литера-
тура и изкуство - в Габрово 
гостуваха Нидал Алгафа-
ри с тетралогията „Боже, 
защо Господ лъже…“, неве-
роятната Камелия Кондова 
с последната й поетична 
книга „Неделята, която 
беше в понеделник”, Кънчо 
Атанасов с романа-изпо-
вед и философия за живо-
та „Сбогуване със себе си“, 
Елена Христова с „Лекар-
ство срещу рак“, посветена 
на Яна Максимова, Христо 
Стоянов – „човекът извън 
коловозите“, с „Отворени 
писма до България“, Петър 
Пунчев и „Вие сте тук“, Ру-
мен Стоичков и четвъртото 
заглавие във вълнуващата 
поредица за прекрасните, 
но позабравени местенца 
из България и за техните 
невероятни хора „Сърце 
на длан“, Борислав Кос-
тов и „Пепел от пеперу-
ди“, Дора Прагаджийска с 
нейната книга „Благодаря 
ти, мамо“, засягаща изклю-
чително ангажиращата и 
значима тема за осино-
вяването, краеведът Ангел 
Ангелов по повод неговата 
90-годишнина, младите ав-
тори Таня Мир, Иван Хри-

стов, Петя Накова, Иванка 
Могилска, Росица Чакъро-
ва, Тихомир Иванов, Елена 
Чамуркова и още…

Могат да бъдат избро-
явани още немалко дей-
ности, иновативни проекти 
и интересни инициативи 
на екипа и партньорите 
на Регионална библиоте-
ка „Априлов-Палаузов“, но 
списъкът ще е твърде дъ-
лъг. С успех продължава 
да работи и да подновява 
своя състав Клубът на до-
броволците при библиоте-
ката, който се състои от 
32 регистрирани добровол-
ци на възраст между 11 
и 60 години. Младежите 
с ентусиазъм и вдъхнове-
ние работят в подкрепа 
на основната библиотеч-
на мисия в миналото, в 
настоящето и в бъдещето 
– да събира, съхранява, 
подрежда и предоставя на 
своите читатели книги и 
документи, побрали цялото 
човешко знание на своите 
страници и осигуряващи 
учене през целия живот 
и успешно реализиране 
в съвременното световно 
„общество на знанието“. 
Според думите на Йоана 
Йорданова – „Доброволец 
на годината“ на Библиоте-
ката, и Виктория Стефано-
ва – „Доброволец-ветеран“ 
на 2018 година в годиш-
ните награди на ИМКА – 
Габрово, те винаги са били 
много щастливи да отда-
ват своя доброволен труд 
в полза на библиотеката 
- смятат искрено, че да 
си доброволец за каузата 
на Регионална библиоте-
ка – Габрово, е наисти-
на интересно, полезно и 
много, много вълнуващо. 
Утвърждава се мястото на 
библиотеката като общест-
вено значима институция 
за съвременното библио-
течно-информационно об-
служване на гражданите 
на общината и областта. 
Ръководството и екипът на 
библиотеката продължават 
да работят за разширя-
ване на предоставяните 
съвременни библиотечни и 
информационни услуги.

Уñпешна ãодина за Реãионална áиáлиоòека „Априлов-Палаузов”

продължава от стр. 1
 „Идеята за Selovoditel 
e моя, но идеята да се 
възроди българското 
село е на много родолю-
биви българи. Платфор-
мата не е решение на 
всички проблеми в се-
лата, но е крачка за тях-
ното популяризиране и 
възраждане“, добави още 
Андрей Новаков.
 Той поясни, че плат-
формата се оказва по-
лезна и за хора, които 
търсят пустеещи земи, за 
да развиват био земе-
делие,  и за хора от IT 
сектора, които работят 
дистанционно и искат да 
живеят на тихо място с 
чист въздух, и за турис-

ти, дори за фирми, които 
имат желание да разпо-
ложат цехове за произ-
водство в малките насе-
лени места.
 „Дълго време бълга-
рите търсихме причините 
за състоянието на нашите 
села и вината за това в 
различни институции. Аз 
мисля, че възраждането 
им зависи от всички нас, 
всеки от нас да направи 
нещо малко за близкото 
село или за селото, в 
което е израснал и пре-
карвал летата си“, каза 
още Андрей Новаков.
 От Габровска област 
в онлайн платформата 
вече са качени над 20 
села.

Андрей Новаков: „Selovoditel 
е крачка за популяризиране 
и възраждане на ñелаòа”

рЕклаМа



521 януари 2019 г. имоти - продава, купува, под наем; нощувки

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

3-стаен, Трендафил-1, ул. 
“Хризантема” 2, ет. 5/5, 76м2, 
панел, за ремонт   24500 лв
ноВи оФЕрТи за къщи на

 WWW.GABROVO.HOUSEпарТаМЕнТи
2-ст., Брянска, 80 м2,ет. 2/3,за ремонт 51 000 лв
2-ст., Г. бърдо, 62 м2, ет. 8/11, южен, тухлен, за 
ремонт; 43 280 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 28 м2  60 000 лв

3 ст., Тлъчници, НС, 98 м2, ет. 5/5 51 500 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., Ш. мост, 105 м2,етаж от къща, след 
ремонт,газ+гараж+едностаен 39 м2,  157 000 лв
3-ст., Колелото, ет. 5,76м2, панел,PVC 28 500 eu
3-ст., Сирмани, 94 м2, ет. 3, с обзавеждане, 
таванска стая, гараж и маза 68 600 лв
3-ст.,Трендафил1,панел, 76 м2, ет.5/5 27 600 лв
3-ст., Център, 83м2, ремонтирана баня, възмож-
ност за газ 66 500 лв
продаВа къщи, ЕТажи 

Ид. център,137м2 ЗП, отст. пр. строеж, за основен 
ремонт и реконструкция 51 800 eu

Етара, 73м2 ЗП, двор 286м2 11 800 eu
Етара, етаж от къщи, 120м2 ЗП, приземен етаж 48 
м2, 1/2 част от двор 324м2 35 900 eu
Колелото, 2-ет., 306м2 РЗП, 413м2 двор, гараж, 
стопанска постройка 156 600 лв
Войново, 2-ет., 142 м2 РЗП, 1078м2 гараж, 
стопанска постройка 80 000 лв
Боженци, реставрирана с плочи, 4 спални, 2 
бани, механа, 2990 м2 договаряне
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 89 000 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 21 200 лв.
Велчевци, 2-ет., РЗП 250 м2, за основен ремонт, 
панорама, двор 539 м2 33 200 лв
Орловци, 120-годишна къща,отлична реставрация, 
необзаведена,лок. парно двор 1599 м2  55 900 eu
Стойчовци, 130-годишна къща, за реставрация, 
обзаведена  двор 3320 м2 52 200 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 100 000 eu
Стойковци, лок. парно, 102м2 РЗП, юг 49 660 eu
продаВа парцЕли

Борово, 192м2, стара сграда 10 600 eu 
Тончевци, 1052м2 8 500 eu
Шенини, 480 м2, с подобрения 20 000 лв
Шенини, УПИ, 2200 м2, бунгало, гараж 25 200 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
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  900 eu
Русевци - 1118 м2, до 10 м, Кинт 1.2 22 600 eu
Стефановци,1554 м2, склад и произв. 16 eu/м2

Сирмани - 925 м2 до 15 м, Кинт 2.0, плътност 
70% за общежитие или блок обезщетение
БизнЕс иМоТи

Производствена сграда 105 м2, отстъпено право 
на строеж, в центъра 51 800 лв
Дърводелска фабрика, Млечево 139 000 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 399 000 лв
Ид. център, нощен клуб 80 м2 39 000 eu
СИЗ, фабрика за кожи РЗП 800 м2, 2880 терен, 
канал, до трафопост 215 000 eu
Бивше общежитие, Колелото, 4 ет. + магазин, 
1500 м2 РЗП 193 800 eu
ГАБРОВО, СГРАДА С МАГАЗИН, КАФЕ И ОФИСИ В 
ГРУБ СТРОЕЖ 100 000 eu

Офис, 164м2, ет. 4/4 52 600 eu
даВа под наЕМ

ИЦ, тристаен, обзаведен, след ремонт 1200 лв
Лъката, 2-ст., 1 ет., полуобзаведен, 200 лв
Младост, 2-ст., 3 ет., след ремонт, обз. 360 лв
НТС, офис -65 м2 300 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 зас-
нЕМанЕ на нЕдВижиМи иМоТи
 оцЕнки за БанкоВи крЕдиТи 
агЕнцияТа раБоТи саМо с дого-
Вор В писМЕна ФорМа
пакЕТ услуги БЕзплаТна оцЕнка 
при ВъзлаганЕ продажБа или оТ-
даВанЕ на иМоТ 

https://paragon-bg.com • https://gabrovo.house
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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

иМоТи продаВа
апарТаМЕнТи В цен-
търа, ново строител-
ство, се продават на 
тел. 0887/803-414. 
[12, 8]
гаражи - ново стро-
ителство, в центъра 
се продават на тел. 
0897/87-18-22. [12, 8]
парцЕл на главния 
път Габрово - Севли-
ево (до Коня) се про-
дава на тел. 0892/484-
602. [9, 9]
МногосТаЕн апар-
ТаМЕнТ в блок 
„Здравец“ - 100 кв. 
м, се продава на тел. 
066/800-170. [15, 5]
ТрисТаЕн апарТа-
МЕнТ - бокс, кухня, 
южен, тухлен, на Ши-
варов мост се продава 
на тел. 0899/246-205. 
[8, 8]
апарТаМЕнТ - 76 кв. 

м, тухла, център, ет. 
1, се продава на тел. 
0896/183-706. [10, 8]
спЕшно! сЕлски 
имот с къща за 14 
000 лева се продава 
на тел. 0899/118-557. 
[20, 6]
Магазин за храни-
телни стоки се прода-
ва на тел. 0879/472-
526. [6, 3]
спЕшно! дВусТаЕн 
панелен апартамент на 
Еса се продава на тел. 
0887/758-150. [11, 3]
дВусТаЕн апарТа-
МЕнТ до стадион „Ап-
рилов“, частичен ре-
монт, се продава на 
тел.0886/459-426. [3, 
3]
ТухлЕн, дВусТаЕн, 
вътрешен апартамент 
срещу „Кауфланд“ 
се продава на тел. 
0889/067-987 [4, 2]
къща В село Гъбене, 
с 1 дка двор, след ос-
новен ремонт, се про-
дава на тел. 0896/157-
486. [2, 2]
апарТаМЕнТи и дру-

ги - ново строител-
ство, в идеален цен-
тър, по себестойност и 
договаряне се прода-
ват на тел. 0888/447-
096. [20, 1]
Магазин сЕ продава  
на тел. 0894/23-24-25. 
[3, 1]
спЕшно! апарТа-
МЕнТ на бул. „Трети 
март“ се продава на 
тел. 0887/954-989. [5, 
1]

иМоТи купуВа
купуВаМ къща, 
апартамент, гараж и 
други на дългосрочен 
лизинг. Справки на 
тел. 0899/143-163
жилищЕ с гараж 
(паркинг) се купува 
на тел. 0895/894-630. 
[18, 13]
дВуЕТажна къща в 
центъра се купува на 
тел. 0897/629-582. [9, 
8]
панЕлна гарсо-
ниЕра в Трендафи-
ла се купува на тел. 
0887/760-790. [6, 4]

иМоТи даВа
под наЕМ
Топ цЕнТър - 50 кв. 
м, магазин, офис под 
наем - тел. 0878/370-
640. [10, 8]
оБзаВЕдЕни ноВи и 
реновирани офиси в 
сградата на ОББ се от-
дават под наем на тел. 
0888/907-666. [24, 8]
Магазин В центъра 
се дава под наем на 
тел. 0878/515-080 
[17, 9]
поМЕщЕниЕ за ма-
газин (офис) на Еса, 
ул. „Златна нива“ 9 
- 58 кв. м, се дава 
под наем на тел. 
0878/565-226. [11, 6]
апарТаМЕнТ сЕ 
дава под наем на тел. 
0882/007-478. [11, 4]
Магазин В иде-
ален център се дава 
под наем на тел. 
0887/760-790. [6, 4]
дВусТаЕн апарТа-
МЕнТ, 3 етаж, на Кру-
шата се дава под наем 
на тел. 0898/419-342. 
[11, 4]

БоксониЕра В блок 
„Космос“ се дава 
под наем на тел. 
0886/703-535. [1, 1]
Магазин на Колело-
то - 0896/640-415 [5, 
1]
апарТаМЕнТ до ав-
тогарата се дава под 
наем на тел. 0898/78-
04-48. [3, 1]

иМоТи заМЕня
апарТаМЕнТ В иде-
ален център се за-
меня за къща - тел. 
0887/760-790. [6, 4]

иМоТи Търси 
под наЕМ
гараж В центъра на 
града търси 066/87-
66-74. [3, 3]
спЕшно Търся гар-
сониера/боксоние-
ра за момиче - тел. 
0896/71-43-40. [3, 1]

гори купуВа
„Мг-лЕс“ изкупуВа 
гори - 0887/547-499, 
0878/513-655.

оБяВиТЕ онлайн
www.100vesti.info - сайтът на 
вестник „100 вести“, Ви дава 
възможност да подадете своя-
та обява и реклама по електро-
нен път като използвате опци-
ята МАГАЗИН на първия ред в 
онлайн платформата на вест-
ника. От падащото меню изби-
рате параметрите на своята 
заявка и по електронен път се 
разплащате за услугата. 

ПРОДАВА АПАРТАМЕНТИ:  
Бичкиня, 80м2, тухла, таванска стая      договаряне
Голо бърдо, двустаен, монолит             16 000 eu
МАГАЗИН, Колелото                       договаряне

КЪЩИ В ГРАДА:  
Гарата                                          договаряне

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

ПАРЦЕЛИ, ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ:  
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

зЕМи
зЕМЕдЕлски зЕМи 
(гори) в цялата страна 
(идеални части) се ку-
пуват на тел. 0886/33-
14-15.
о Б р а Б о Т В а Е М а 
и необработваема 

земя в област Габро-
во се купува на тел. 
0894/474-470. [6, 3]

изкупуВа ниВи - 
тел. 0879/888-388. 
[21, 13]

купуВа зЕМЕдЕлска 
земя в цялата страна. 
Плаща веднага. Тел. 
0887/760-790. [6, 4]
зЕМЕдЕлски зЕМи 
и гори се купуват на 
тел. 0894/23-24-25. 
[11, 1]

нощуВки
саМосТояТЕлни но-
щуВки в топ център 
се предлагат на тел. 
0876/731-419. [14, 

13]
нощуВки В центъра 
се предлагат на те-
лефон0878/515-080. 
[13, 9]



6 21 януари 2019 г.

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:
Трявна, център, 55м2, двор 175м2, отлич-
на 47000 eu
З.дърво,56м2,2-ет.,двор 500м2 11500 лв.

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
Борово, 52м2, двор 466м2 31000 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
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НОВО СТРОИТЕЛСТВО, ТОП ЦЕНТЪР  
   550 €/м2

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

АПАРТАМЕНТИ:
Бичкиня, 74м2, саниран 42 000 лв
Център, двустаен, монолит 44 000 лв
Сирмани, гарсониера, панел 12 300  €
Център, многостаен + гараж 80 000 лв
Широк център, 90м2, тухла 30 000 лв
Трендафил-1, 2-ст., панел 16 000  €

КЪЩИ:
Червена локва,96м2,500м2 двор 38 000 лв
Ц. ливада, 176м2, 580м2 двор 24 000 лв
Раховци, 122м2, 412м2 двор 28 000 лв
Влайчовци, 153м2, 1 дка, гараж 33 000 лв
Славовци, 250м2, 539м2 двор 33 000 лв
Поповци, 130 м2, 1100 м2 двор 29 999 лв
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
Лоза, 640 м2 3 900 лв
Боженци, УПИ, 600 м2 21 500 €
Войново, 536м2 + проект 10 000 лв

ДАВА ПОД НАЕМ:
Колелото, двустаен, обзаведен 250 лв
Център, двустаен, обзаведен 300 лв
Сирмани, магазин, 40м2 200 лв
Център, многостаен,обзаведен 500 лв
Център, офис, лукс, 120м2 480 лв
Варовник, ап., 90м2 + гараж 500 лв
КУПУВА: Двустаен в кв. Младост

ОЩЕ АКТУАЛНИ ОФЕРТИ - В ОФИСА

АГЕНЦИЯ ЗА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ

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

МАГАЗИН „МТЕЛ“ (КОНТОХОВ)
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КУПУВА ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ И ГОРИ

тел. 0675/32 824,
моб. 0885/666 636

имоти; строителство, ремонти, изолации, услуги; работа предлага

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

ПРО ДА ВА ТРИСТАЙНИ:
Ид. център, ет. 2 39 000 €
Борово, ет. 3, 102м2 31 500 €
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 41 500 лв
Ст. „Априлов“,тухлен, ет.3 72 000 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€
КЪ ЩИ: 
Идеален център, 2-етажна, възмож-
ност за ново проектиране 82 000 €
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
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, заведение, 80м2 31 000 €
ул. “Брянска”, магазин, ново строи-
телство, 55 м2 1200 €/м2

ВИ ЛИ, ПРОИЗВ. СГРА ДИ:
Дряново, вила, 2 дка двор 3 500 €
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 €
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

19/11

УЛ. “СОФРОНИЙ ВРАЧАНСКИ” 9, ЕТ. 1, 066/80-55-65, 80-30-56

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

ГАРАЖНИ 
ВРАТИ

ЩОРИ 
КАСТЕЛО

външни, 
вътрешни

 AL, 
PVC

ДОГРАМА

Бинго зала 
„гаБроВо“ 

Търси 
крупиЕТа

0896 604 999 

МожЕ и сТудЕнТи 
задочници

ФирМа „МаксаМ сЕ България“ Еад - гр. 
гаБроВо, Търси да назначи шоФьор 
на ТоВарни аВТоМоБили над 12 Тона с 
праВоспосоБносТ на упраВлЕниЕ с ка-
ТЕгория „с“ и „Е“. предмет на дейността: 
Извършване на превози в страната и чужбина. 
кандидатът да притежава актуални и валид-
ни следните документи: 1. Професионална 
компетентност за превоз на товари. 2. Пси-
хологическа годност. 3. Дигитална карта за 
тахограф. Кандидатът да притежава стаж като 
шофьор на товарни автомобили над 12 тона с 
ремарке минимум 3 години. Фирмата предла-
га добро възнаграждение, социален пакет от 
ваучери за пазаруване във всички търговски 
вериги, безплатен транспорт до работното 
място, безплатен обяд. Лице за контакти: Иво 
Маринов - ръководител „Автотранспорт“, тел. 
0878/263-828. [10, 8]

раБоТа прЕдлага
шиВашка ФирМа за 
спортни принадлеж-
ности открива седем 
работни места за опе-
ратор в шевното про-
изводство. Справки в 
отдел „Човешки ресур-
си“, тел. 0887/623-
490, е-mail: gabby_m@
abv.bg. [12, 8]

ФирМа „МЕркурий 
произВодсТВо и 
пакЕТаж” ад Търси 
да назначи: спЕ-
циалисТ Трз, Фак-
ТурисТ, складоВ 
раБоТник, МоТока-
рисТ. За контакти: тел. 
0885/088-099. [8, 8]

Магазин за храни-
телни стоки търси про-
давачка. Справки на 

тел. 0895/521-858. 
[27, 13]
жЕна за гледане на 
болна се търси на тел. 
0884/094-662. [6, 5]
ТЕспоМ ад - гр. 
Габрово, ул. „Бодра 
смяна“ 1 (до КАТ), тър-
си да назначи: СТРУ-
ГАРИ, ШЛОСЕР-МОН-
ТЬОРИ, ОПЕРАТОРИ и 
НАСТРОЙЧИЦИ на ЦПУ; 

РАЗКРОЙЧИК (газов 
разкрой); РАЗКРОЙЧИК 
лазерно рязане; ФРЕ-
ЗИСТИ, БОЯДЖИИ, ТЕР-
МИСТ, ТЕХНОЛОГ. [11, 
10]
ФирМа-произВоди-
ТЕл на хранителни до-
бавки и натурална коз-
метика търси търговски 
представител. Справки 
на тел. 0897/963-053. 

[5, 5]
прЕдлагаМ раБоТа 
за строителен работ-
ник. Справки на тел. 
0879/640-320. [6, 6]
сТроиТЕлна ФирМа 
търси заварчици, мон-
тажници и строителни 
работници. Справки 
на тел. 0893/393-308. 
[17, 7]
заВЕдЕниЕ за хране-
не търси ПРОДАВАЧКИ 
на топли закуски, кафе 
и безалкохолно. Справ-
ки на тел. 0897/889-
001. [22, 7]
„Мак-В“ Търси кро-
яч. Справки на тел. 
0885/385-838. [12, 3]
ТаксиМЕТроВи шо-
Фьори се търсят на 
тел. 0896/644-577. 
[11, 5]
ФирМа за преработ-

ка на пилешко месо 
търси общи работни-
ци. Справки на тел. 
0893/697-900. [5, 4]
оБщи сТроиТЕлни 
работници се търсят 
на тел. 0895/424-308. 
[11, 4]

„ЕВрохиМ груп“оод 
Търси ТЕхник за 
поддръжка на Ма-
шини В пЕрално-
То си сТопансТВо. 
Справки на тел. 
0892/24-67-67. [10, 3]

ФирМа „МЕркурий 
п р о и з В о д с Т В о 
и пакЕТаж” ад 
Търси да назна-
чи: ЕлЕкТроМон-
Тьор, МоТокарисТ. 
За контакти: тел. 
0885/088-099, от 
8.00 до 17.00 часа. 
[8, 2]

краВЕФЕрМа Търси 
животновъди. Справки 
на тел. 0896/690-300. 
[11, 3]
ФирМа „ЕлВи“ ООД 
- с. Велковци, търси 

да назначи хигиенист-
ка на производствени 
помещения и офис-
сграда. Справки на 
тел. 0898/466-881, от 
09.00 до 17.00 часа. 
[5, 3]
сТроиТЕлна ФирМа 
„Мегастрой“ набира 
монтажници-заварчици 
на метална конструк-
ция. За повече инфор-
мация: тел. 0885/082-
253. [11, 2]

ФирМа, произВо-
диТЕл на пласТ-
МасоВи ТуБички, 
наБира пЕрсонал 
за слЕдниТЕ по-
зиции: опЕраТор 
на пЕчаТарска Ма-
шина, ЕлЕкТроМЕ-
ханик, опакоВчик, 
оБщ раБоТник. ра-
БоТаТа Е на сМЕ-
нЕн рЕжиМ. аТрак-
ТиВно заплаща-
нЕ. Справки на тел. 
0885/627-510. [5, 1]

нЕВъоръжЕна охра-
на се търси на тел. 

0899/920-415. [5, 1]
насТройчик-опЕра-
Тор на машини със 
CNC управление тър-
си да назначи тел. 
0884/055-612. [15, 3] 
Кафе-аперитив „Ли-
пите“ търси барман. 
Справка: Габрово, ул. 
„Априловска“ № 10. [7, 
2]

раБоТа Търси
27-годишЕн, заВър-
шЕн 7 клас, спешно 
търси работа - чистач 
и барманство. За връз-
ка: тел. 0886/531-310. 
[3, 3]

грижа за дЕца, 
Болни и ВъзрасТни
прЕдлагаМ глЕ-
данЕ на дете - тел. 
0899/495-330. [11, 8]
глЕдаМ Болни хора 
- 0876/581-549. [5, 2]

глЕдаМ Болни. 
МожЕ и почасо-
Во. Тел. 0988/381-
544. [3, 1]

сТроиТЕлсТВо
кърТи и пробива - 
0897/832-363
„ВЕлЕВ-сТрой-рЕМонТ“ 
прЕдлага всички видо-
ве строителни материали. 
Склад - бул. „Трети март“ 
87, и магазин на ул. „Ка-
питан Дядо Никола“ 65, 
без почивен ден от 7.30 
до 19 часа, тел. 066/801-
501. [12, 8]
кърТя БЕТон, камък - 
тел. 0888/544-438. [12, 
7]
гипсокарТон, шпак-
лоВка, боядисване, ла-
минат -  0899/520-038. 
[24, 5]
рЕМонТ и направа на 
покриви, хидроизола-
ция, вътрешни ремонти 
- 0897/390-194. [10, 3]

сТроиТЕлсТВо, рЕМон-
Ти, реставрации, дренаж 
- 0888/020-187. [15, 3]
БЕТон, коФраж и ар-
матура, собствен кофраж 
- 0895/70-70-50. [11, 1]
кърТи, проБиВа, из-
хвърля и почиства - 
0877/09-97-96. [11, 1]
сТроиТЕлни дЕйносТи 
- 0897/765-110. [5, 1]

аВТоВишка
аВТоВишка под наем и 
извършване на строител-
на дейност - 0889/909-
727. [24, 5]

ВъТрЕшЕн рЕМонТ
паркЕТ, дЮшЕМЕ - ре-
дене, БЕЗПРАХОВО цикле-
не, фино шлайфане, ла-
киране - монтаж на лами-
ниран паркет - 066/86-
61-43, 0889/286-025
БЕзпрашно циклЕнЕ - 
0887/040-471.
паркЕТ, дЮшЕМЕ, ла-
минат - циклене, монтаж, 
лакиране - 0886/249-906
ЕТ „анТон Митрофа-
нов“ - вътрешен ремонт, 

зидария, кофраж. Тел. 
0888/760-985. [17, 8]
изМазВанЕ слЕд до-
грама, ламинат - тел. 
0895/635-582. [12, 8]
ВъТрЕшни рЕМонТи - 
тел. 0899/82-14-88. [11, 
8]
Вик, Фаянс, теракота - 
тел. 0884/228-253. [22, 
12]
ВъТрЕшни рЕМонТи + 
фаянс и теракота - теле-
фон 0896/828-147. [24, 
11]
оФЕрТа!!! ВъТрЕшни и 
външни ремонти. Бани и 
кухни от А до Я. Бър-
зо, качествено, достъпни 

цени! Тел. 0876/771-305, 
0876/771-337. [12, 6]
ВъТрЕшни рЕМонТи 
- гипсокартон, шпаклов-
ки, мазилки, бояджий-
ски услуги и др. - тел. 
0899/638-875. [11, 9]
ФирМа изВършВа вся-
какви външни и вътрешни 
ремонти. Дърводелски ус-
луги. Тел. 0877/729-257. 
[6, 6]
ВъТрЕшни рЕМонТи - 
гипсокартони, шпакловки, 
бои и др. - 0899/638-
875. [7, 5]
гипсокарТон, шпак-
лоВка и боя - 0887/35-
70-39. [11, 1]

изолации
алпинисТи - тел. 
0899/321-190

израБоТВа
израБоТка на метални 
конструкции, гаражни и 
други врати, огради, па-
рапети - 0885/943-808, 
066/870-546.
оградна МрЕжа про-
извежда, гвоздеи и тело-
ве на заводски цени се 
предлагат на тел. 066/80-
85-39.

Ел. инсТалации, 
рЕМонТи
дрЕБни ЕлЕкТроу-
слуги по домовете - 
0899/145-802. [33, 0]
Ел. рЕМонТи и инстала-
ции - тел. 0899/359-114. 
[8, 8]

коМини
проФЕсионално по-
чисТВанЕ на комини - 
ПО ВСЯКО ВРЕМЕ. Гаран-
ция! Тел. 0897/704-502.
коМиночисТач - 30 лв. 
- тел. 0894/52-52-58.

коМиночисТач - тел. 
0889/177-737.

Вик
Вик МонТаж и поддръж-
ка - 0887/680-034.
оТпушВа канали - тел. 
0889/177-737.
Вик МонТаж - тел. 
0882/407-493. [9, 8]
Вик рЕМонТи и инста-
лации - тел. 0899/359-
114. [8, 8]
Вик и ел. инсталации. 
Ремонт и поддръжка. Тел. 
0876/000-084. [20, 13]

дограМа
ЕТ „алЕксандър ЙОР-
ДАНОВ“ - АЛУМИНИЕВА и 
PVC дограма - 0896/741-
415.

н и ко консТрук-
ции оод произ-
ВЕжда и МонТира 
прозорЕчни сис-
ТЕМи REHAU - тел. 
0888/001-588, e-
mail: nikopvc@abv.bg. 
[20, 5]

рЕМонТ на
ЕлЕкТроурЕди 
и ЕлЕкТроника
рЕМонТ на телевизо-
ри по домовете - тел. 
0888/279-846. [22, 12]
рЕМонТ на всички мар-
ки автоматични перални 
- 0888/294-214. [23, 5]
рЕМонТ на перални, 
съдомиялни, печки, бой-
лери - 0988/815-645, 
0884/155-075. [3, 3]

почисТВанЕ
почисТВанЕ - тел. 
0889/177-737.
почисТВанЕ на апар-
таменти - тел. 0894/202-
021. [6, 5]

услуги
заВаръчни услуги - 
тел. 0885/724-671. [11, 
7]
попраВяМ Ел. уреди и 
ВиК - тел. 0894/220-509. 
[33, 8]
сТругарски услуги 
извършва 0884/014-259. 
[11, 2]
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метал секюрити груп

силните избират 
силни партньори!

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
30/05

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

14/01

ЕКСКУРЗИИ С АВТОБУС ОТ ГАБРОВО
БЕРОВО, МАКЕДОНИЯ - 19.01., 1 нощ., 135 лв.
ОДРИН за 1 ден - 26.01./02.02./23.02/23.03./, 40 лв.
ИСТАНБУЛ - ФЕСТИВАЛ НА ЛАЛЕТО - всяка седмица                                                                        
през март-април, от 154 лв.  
КАПАДОКИЯ - 25.03.,5 нощ. със зак., 4 веч., 525 лв.     
БУКУРЕЩ С РАЗВЛЕКАТЕЛЕН ЦЕНТЪР THERME - 
26.01./ 16.02./23.03./ 20.04., 43 лв.
БУКУРЕЩ - 06.04./08.06./14.09., 40 лв.
БУКУРЕЩ И СОЛНИЦИТЕ В СЛЪНИК - 04.05., 65 лв.
СИНАЯ-БРАН-БРАШОВ - 23.03/25.05.,1 нощ., 125 лв.    
БУКУРЕЩ-СИНАЯ-ТЕРМИТЕ НА БУКУРЕЩ - 
16.03./18.05., 1 нощувка, 125 лв.     
СИНАЯ-СИБИУ-СИГИШОАРА - 02.03., 2 нощ., 190 лв.                                                                                              
ОХРИД-СВ. НАУМ-СКОПИЕ - 01.03., 2 нощ., 185 лв.
ОХРИД-АЛБАНИЯ - 17.04., 3 нощувки, 3 закуски, 2 
вечери, 275 лв.   
СОЛУН-МЕТЕОРА-КАВАЛА - 26.04., 3 нощ., 269 лв.   

КАВАЛА-ХАЛКИДИКИ-АТОН - 16.05., 2 нощ., 199 лв.
БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА - 04.05., 3 нощ., 295 лв.
БЕЛГРАД-НОВИ САД-НИШ - 10.05., 2 нощ., 249 лв.
БАНСКО-ЛЕЩЕН-КОВАЧЕВИЦА -04.05.,2 нощ.,150 лв.
ВЕЛИКДЕН НА ХАЛКИДИКИ - 26.04.,3 нощ.,от 289 лв.
ЕКСКУРЗИИ ОТ ВЕЛИКО ТЪРНОВО/СЕВЛИЕВО
ПРАГА-ВИЕНА-БУДАПЕЩА - 30.03., 5 нощ., 530 лв.
ВИЕНА-БУДАПЕЩА - 25.04./22.05.,413 лв., ВИЕНА 
55+ - 18.06.,716 лв., ПРАГА 55+ - 15.06, 717 лв., 
АДРИАТИКА - 30.03./27.04., 665 лв., КЛ. ГЪРЦИЯ - 
03.04., 02.05., 485 лв., АЛБАНИЯ - 25.04./22.05., 364 
лв., О. КОРФУ - 25.04., 3 нощ., 336 лв., ПОЧИВКИ 
О. КОРФУ - 31.05./07.06./25.06./23.08. от 476 лв., 
ПЛИТВ. ЕЗЕРА-ДУБРОВНИК - 31.03., 4 нощ., 480 лв.,                                                           
ОХРИД С РИЛСКИ М-Р И РУПИТЕ - 26.04., 3 
нощ., 295 лв., БАРСЕЛОНА И ФР. РИВИЕРА - 
19.04./26.04./23.05, от 686 лв.
АВТОБУСНИ И САМОЛЕТНИ БИЛЕТИ НА WIZZ AIR И RYANAIR

sviat@mail.bg
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Всичкиправазапазени.Позоваванетона“100вести”езадължително!

Всекидневник за общините Габрово, Севлиево, Трявна, Дряново

ИзданиенаИК“Колонел”ООД,първиятбройна“100вести”излизана7.01.1992г.

оТоплЕниЕ
дърВа за огрев се про-
дават на тел. 066/823-
712, 0887/620-535, 
0876/162-172.
„Мг -лЕс “  про -
даВа дърва за ог-
рев - 0887/547-499, 
0878/513-655.
пЕлЕТи - продаж-
ба и доставка от 290 
до 640 лв. за тон - 

тел. 0894/216-336, 
0885/958-700.
„пЕхлиВаноВ“ - пре-
сяти въглища донбас, 
брикети, дърва - ни-
ски цени, безплатен 
транспорт, се продават 
на тел. 066/805-642, 
0897/892-903.
нацЕпЕни дърВа - 80 
лв. Безплатен транс-
порт. Незабавна дос-
тавка. Тел. 0895/252-
686.
нацЕпЕни, нарязани 
дърва - 80 лева, неза-
бавна доставка, се про-
дават на тел. 0884/709-
093
дъБоВи и букови сухи 
дърва в чували - 5 лв., 
с безплатен транспорт, 

се продават на тел. 
0876/145-462.
дърВа В чували - 5 
лв., и РАЗПАЛКИ, с 
безплатна доставка, 
се продават на тел. 
0876/583-472.
сухи дърВа в чували 
и разпалки - 5 лв. Не-
забавна доставка. Тел. 
0877/191-102.
дърВа за огрев в чу-
вали и разпалки - 5 лв. 
Доставка на място. Тел. 
0876/437-140.
разпалки и дърва 
в чували, с безплатен 
транспорт, се продават 
на тел. 0877/108-825.
сухи дърВа в чували 
и разпалки - 5 лв. Без-
платна доставка. Тел. 

0876/839-779.
нарязани - 80 лв./
куб., в чували - 5 лв., 
се продават на тел. 
0988/816-628.
дърВа за огрев - мет-
рови, нарязани, нацепе-
ни, се продават на тел. 
0879/972-114.
рЕжа дърВа на 7 лв. - 
тел. 0899/050-080. [8, 
8]
„ФлинТ-гайдароВи“ 
(„пЕТя Гайдарова“) 
- донбаски въглища; 
брикети, разпалки. Оси-
гурен транспорт. Тел. 
0898/690-606, 066/80-
80-53. [18, 13]
напълно сухи наце-
пени дърва дъб и бук - 
100 лв./кубика, се про-

дават на тел. 0896/183-
637. [20, 13]
донБаски Въглища, 
брикети и екобрикети, 
пелети от широколистна 
дървесина - 066/801-
501. [12, 8]
нарязани и нацепени 
Дърва - 80 лв. Дърва 
в чували - големи, 5 
лв. Тел. 0878/47-22-37. 
[22, 12]
дърВа за огрев - мет-
рови, нарязани и наце-
пени, в чували - 4 лв./
бр. Тел. 0896/80-76-88. 
[14, 8]
сухи дърВа в чува-
ли - 5 лв./бр. - тел. 
0897/00-11-14. [22, 
11]
дърВа В чували 4 лв. - 

0894/399-931 [5, 4]
дърВа нацЕпЕни 85 
лв. - 0894/399-931 [5, 
4]
продаВа пЕлЕТи. 
Безплатна доставка. 
0879/212-325. [22, 5]
сухи дърВа и разпал-
ки - 5 лв. - 0899/052-
010. [11, 1]
дърВа и разпалки - 5 
лв. - тел. 0894/644-
560. [11, 1]
дърВа за огрев - мет-
рови: акация - 65 лв./
куб. метър, мише - 75 
лв./куб. м, нарязани: 
акация - 75 лв./куб. м, 
бук и мише - 85 лв./
куб. м, се продават на 
телефон 0896/73-58-
59. [11, 1]

продаВа Машини
шЕВни Машини 
се продават на тел. 
0878/299-009. [11, 8]

продаВа разни
прЕжда 32/2 се про-

дава на тел. 0878/299-
009. [11, 8]

продаВа 
клиМаТици
продажБа и ремонт 
на климатици. Справки 
на тел. 0899/143-163

жиВоТни продаВа
Малки прасЕТа и го-
лямо прасе за клане 
се продават на тел. 
0878/150-697. [11, 6]

жиВоТни купуВа
ТЕлЕТа и коне се купу-

ват на тел. 0888/850-
734. [10, 9]

храна за жиВоТни
Бали сЕно се прода-
ват на тел. 0899/960-
591. [8, 3]

ФИЗИОТЕРАПИЯ кък МЦ „ДкЦ - СИАС” ЕООД
Габрово, кв. Младост, ул. „Чумерна” 15А, тел. 066 866 000

СПЕЦИАЛИСТ	фИЗИКАЛНА	И	РЕхАБИЛИТА-
ЦИОННА	МЕДИЦИНА	Д-Р	Л.	ГОСПОДАРСКА

 Осигурява лечение, възстановяване, поддър-
жане и грижи за здравето.
 ПОЛЗВА висококачествена модерна апарату-
ра за:
 • електро- и светлолечение;
 • ултразвук, лазер и лазер пунктура;
 • водолечение с перлена вана и тангентор;
 • уреди и пособия за кинезитерапия; 
 • масажи.
 ЛЕКУВА: 
 • заболявания, счупвания и травми на опор-
но-двигателния апарат;
 • постоперационни и имобилизационни ус-
ложнения;
 • заболявания на периферни нерви и диско-
патии;
 • възпалителни ушни, носни, очни и гинеко-
логични заболявания;
 • дегенеративни ставни (ошипяване) заболя-
вания.
 Работи с НЗОК и свободни прегледи и про-
цедури.  Телефон за контакт и записвания: 
 066	866	000; моб. тел. 0888	276	433.

лЕкари
д-р гЕорги ТаБакоВ 
- очЕн каБинЕТ - ул. 
„Тотю Иванов“ 25 - пре-
гледи на деца и възраст-
ни, поставяне на меки и 
твърди контактни лещи 
- понеделник до петък - 
от 9 до 18 ч.; събота и 
неделя - след уговорка 
на тел. 066/80-32-37
психиаТър и нЕ-
Вролог. д-р Три-
ФоноВ, Габрово, ул. 
„Емануил Манолов“ № 

12-А, справки на тел. 
066/804-549, 0885/251-
655. ИЗДАВА ПСИХИА-
ТРИЧНИ УДОСТОВЕРЕ-
НИЯ.

д-р Траяна хрисТо-
Ва - лЕкар-психиа-
Тър, униВЕрсиТЕТска 
МногопроФилна 
Болница за акТиВно 
лЕчЕниЕ по нЕВро-
логия и психиаТрия 
„сВЕТи науМ“ - гр. 
соФия, приЕМа В 
каБинЕТ за психич-
но здраВЕ - Габрово, 
ул. „Омуртаг“ 1. За за-
писване: тел. 0887/33-
95-51. [20, 11]

Веñòник “100 веñòи” излиза 
вñеки ден áез ñъáоòа и неделя

аВТоМоБили
продаВа
ФолксВагЕн пасаТ 
2 се продава на тел. 
0899/960-591. [8, 3]
пЕжо 207 - 1.4, бен-
зин, се продава на 
тел. 0898/93-89-67. 
[7, 2]
рЕно лагуна, 1.8, 
бензин-газ, в движе-
ние, всичко платено, 
се продава на тел. 
0888/673-395. [5, 1]

Ваз, МоскВич
МоскВич 21412 
се продава на тел. 
0988/968-500. [5, 5]
лада 1200 S, с АГУ, 
в движение, за 550 
лв. се продава на тел. 

0878/58-46-41. [3, 1]

МикроБуси,
каМиони
каМион иВЕко 
Стралис - 2008, Евро 
5, товарно мега ре-
марке Шмиц - 2006, и 
товарен бордови ми-
кробус Пежо Боксер  
- 2014, до 3.5 тона, 
се продават на теле-
фон 0887/478-397. 
[21, 9]

аВТоМоБили
купуВа
коли, БусоВЕ, ка-
миони, трактори, ре-
маркета (може и де-
фектирали) от място 
на най-високи цени 
се изкупуват на тел. 
0897/429-374.

аВТоуслуги
кърпЕж на автомо-
били - 0882/407-493. 
[9, 8]

аВТоМорги
ника ауТо изкупува 
всякакъв вид МПС на 
най-добри цени. Пред-
лага сервизна дейност 
и денонощна пътна 
помощ. Тел. 066/886-
677, 0899/886-424 
[12, 8]

аВТоМоБили под
наЕМ

„VAIKAR RENTACAR“ 
АВТОМОБИЛИ ПОД 
НАЕМ, ул. „Емануил 
Манолов“ 28, тел. 
0999/009-008.

скрап, сТари
аВТоМоБили
коли за скрап се 
изкупуват на тел. 
0899/810-766. [11, 8]
коли за скрап от 
място се изкупуват 
на тел. 0899/092-510. 
[22, 4]

БилЕТи, пъТуВания
аВТоБусни, са-
МолЕТни БИЛЕ-
ТИ се предлагат на 
тел. 066/80-49-48, 
0887/83-61-73.

счЕТоВодсТВо
счЕТоВодсТВо на фирми - 0877/633-064. 
[11, 2]

БизнЕс и
инВЕсТиции
БизнЕс за алкохол и 
цигари се продава на 
тел. 0889/549-383. [22, 
13]
разраБоТЕн БизнЕс 
- продажба на вра-
ти, се продава на тел. 
0896/21-23-25. [17, 
11]

даВа заЕМ
крЕдиТи - тел. 0897/219-833. 
[22, 10]
ФрЕш крЕдиТ - бързи кредити 
за свежи идеи - 0893/037-316. 
[20, 9]
заЕМ сЕга - 0898/97-08-20. [11, 6]

ясноВидсТВо
изВЕсТнияТ ходжа гадае на Коран. Събира 
разделени, лекува болести, разваля магии. 
Тел. 0899/38-12-12. [10, 10]

прЕВози
ТранспорТ - 2.5 тона, 
16 куб. м  - 0899/377-
924
изкопни услуги с 
багер. Превоз с бус и 
самосвал. 0893/582-
007. [5, 3]

ТранспорТ на хора и 
товари - 0.45 лв./км, 
0878/650-456. [11, 3]
ТранспорТ саМос-
Вал, кран и хамалски 
услуги - 0877/09-97-
96. [11, 1]

ТранспорТни ус-
луги със саМос-
Вали. ЕдинияТ 
ВисокопроходиМ 
до 1.6 Тона. Тел. 
0888/135-453. [12, 
1]

ЕроТика
услуги за мъже - тел. 0885/885-279. [5, 4]
сЕксуслуги - 0894/059-840 [22, 8]
МоМичЕ на повикване - тел. 0876/249-511. [11, 2]

уроци, курсоВЕ
цЕнТър за ПРОФЕ-
СИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ 
- ГАБРОВО, организи-
ра лицензирани кур-
сове за: огняр, кра-
нист,  мотокарист, 
машинист на пътно-
строителни машини, 
готвач, барман-сер-
витьор, козметик, 
фризьор, лечебен ма-
саж, маникюр, педи-
кюр, ноктопластика. 
Издава се държавен 
документ за правос-
пособност. Обучение 
с ваучер за безра-
ботни и работещи. 

Тел. 066/80-85-92, 
от 10.30 до 12.30 ч., 
0887/361-876.
спорТЕн клуБ „Ал-
фа-Метал“ провежда 
курсове за безопас-
но боравене с ог-
нестрелно оръжие - 
066/80-69-62
прЕдлагаМ по-
Мощ на ученик в на-
чална степен - тел. 
0899/495-330. [11, 8]
„анна - Виктория 
спа“ предлага инди-
видуално обучение 
за масажисти - тел. 
0887/380-156. [11, 
2]
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 Мъжкият отбор на 
„Чардафон“ стартира 2019 
година с победа. В среща 
от 11-я кръг на първен-
ството в „А“ Републикан-
ската хандбална група га-
бровският отбор надигра 
в зала „Орловец“ състава 
на „Фрегата“ (Бургас) и за-
пази третото си място във 
временното класиране.
Макар и без своя играещ 

треньор Христо Данаилов, 
отборът на „Чардафон“ не 
допусна изненада срещу 
последния в подреждане-
то, въпреки че се забеляза 
очевидно подценяване на 
съперника, довело и до 
липсата на концентрация в 
двете фази на играта.
 Габровският тим пове-
де с гол на Цветелин Хри-
стов и до края не изпус-

на лидерството. Разкон-
центрираните действия на 
домакините позволиха на 
„Фрегата“ на два пъти да 
намали разликата само до 
гол през първото полувре-
ме, но все пак на почивка-
та „Чардафон“ се оттегли 
с аванс - 15:12. В начал-
ните минути на втората 
част „зелените“ увеличиха 
разликата на 7 гола. Бур-
газлии се възползваха от 
поредната серия подаръци 
на домакините и върнаха 
три попадения, но послед-
ва нова серия от 6:1 в 
полза на „Чардафон“, коя-
то сложи край на интри-
гата. Любомир Костадинов 
от състава на гостите се-
кунди преди сирената фик-
сира финалния резултат 

- 29:20. Националът Петко 
Петков отбеляза 8 гола за 
победата, 6 пъти се раз-
писа Марио Янчев, 5 по-
падения добави Цветелин 
Христов. За „Фрегата“ 7 
гола отбеляза Атанас Була-
нов, с 5 завърши Любомир 
Костадинов.
 Следващият мач на 
„Чардафон“ е идната неде-
ля, 27 януари, срещу „Пи-
рин 94“ в Гоце Делчев.
 „Чардафон“: Слав Колев, 
Георги Николов-4, Мирослав 
Денчев, Цветелин Христов-5, 
Пламен Дедев, Димитър Пе-
тков-4, Петко Петков-8, Ма-
рио Янчев-6, Пенчо Пенчев-1, 
Даниел Грозданов, Николай Цве-
тков-1, Цветомир Цвятков, 
Денислав Трендафилов, Евлоги 
Вълчанов.

„Чардафон" започна 
2019 ãодина ñ поáеда

продължава от стр. 3
Но за Испания това бяха 
осем години, в които дър-
жавата от четвърта по 
сила икономика в света 
се подреди на последни-
те места в Европа. Тога-
ва там страхотно паднаха 
заплатите, строителството 
главоломно тръгна надо-
лу. За това време казвам, 
че управляващите тогава 
пуснаха овцете да пасат 
и не успяха да ги съберат. 
От 2011 година започна-
ха много отчетливо да се 
забелязват брутално от-
рицателните резултати от 
политиката на Меркел и 
бизнесът започна рязко да 
се връща назад. Ще гово-
ря в цифри – ако правехме 
по 100 басейна на година, 
за една година паднахме 
на 60 басейна, на следва-
щата успяхме да напра-
вим 30. В продължение на 
две години се движихме с 

около 10 басейна, докато 
останахме по-малко от 10 
работници. А последната 
година, в която правехме 
басейни, паднахме на че-
тири. Така този бизнес се 
срина. Тогава успях отново 
да проявя своя магарешки 
инат, като последен затво-
рих фирмата за басейни 
от всички в околността. 
А бях единственият чуж-
денец, който притежа-
ваше фирма за басейни 
в Мадрид и околията. А 
компанията беше изцяло 
моя, движена от мен и от 
майката на Джени. След 
това се опитах да намеря 
алтернативен изход, тъй 
като испанците казват, че 
животът е като виенско 
колело – един път си горе, 
но не знаеш в следващия 
къде ще си, особено в ико-
номически план. Икономи-
ческият срив във фирмата 
ни беше много брутален. 

Ние поддържахме доста 
билбордове, разполагахме 
с много тежка техника, 
имахме голям автомоби-
лен парк и всичко това 
започнахме да го разпро-
даваме, тъй като не се из-
държаше. Стигнах до пери-
ода, в който бях като чо-
век, който се държи като 
удавник за сламка. Това 
беше момент, в който не 
знаеш буквално как ще се 
събудиш на другия ден. Но 
не се спирахме да търсим 
възможности. Направихме 
верига бистра за бързо 
хранене, малко ресторант-
че в центъра на Мадрид, 
но нищо не потръгна. 
Стагнацията ни притиска-
ше отвсякъде. Последните 
шест месеца бяха период, 
в който абсолютно нищо 
вече не ме задържаше в 
Мадрид. 
 Но последното, което 
ме разочарова окончател-

но, беше, че ние имахме 
много познати испанци, 
имахме много приятели и 
чужденци. Но голяма част 
от тях в последната годи-
на започнаха да изпитват 
завист към нас. Разбира 
се, имам и страхотни при-
ятели, с които независи-
мо от връхлетелите ни об-
стоятелства, продължавам 
да поддържам прекрасни 
взаимоотношения. Но за-
вистта е нещо страшно, тя 
е заболяване. Последните 
месеци беше адски труд-
но. Бях се затворил вкъщи 
и не исках да излизам 
никъде, нямах желание да 
общувам, дори с най-до-
брите си приятели. Кога-
то реших да си тръгвам, 
споделих с изключително 
тесен кръг.  
	 -	Трудно	ли	взехте	ре-
шение	 за	 връщане	 обра-
тно	в	България?
 - Много трудно беше, 

но трябваше да действам 
решително. В Испания ос-
тавих може би най-силния 
от периодите си в живота. 
Това са близо 20 годи-
ни. Бях свързал живота 
си изцяло с тази държа-
ва и често казвах, че в 
България си идвам само 
на гости. Решението за 
тръгването ми беше свър-
зано с решение за лише-
ния от много материални 
придобивки там. Много 
неща останаха на полуос-
трова недовършени. Про-
дадох техника, жилището 
си, голямата къща, коя-
то беше мечтата на моя 
живот. Върнах се с един 
бус, в който беше най-
необходимото имущество, 
и на следващата седмица 
пътувах до Мадрид, за да 
докарам Джени с колата.
 Прибрахме се окон-
чателно в България през 
2014 година.   

Ивайло Öанков: „Живоòъò е каòо виенñко колело”

продължава от стр. 1
На 30 декември 1965 

година, по повод победата 
над Белгия във Флорен-
ция, която класира Бъл-
гария на Световното пър-
венство в Англия, Вуцов 
е удостоен със звание-
то „Заслужил майстор на 
спорта“.

Завършва кариерата 
си на футболист през 1972 
година в „Академик“ (Со-
фия) като двукратен шам-
пион на страната, с 302 
мача в „А“ група. 24 пъти е 
включван в „А“ национал-
ния отбор на България, 2 
пъти в „Б“ националния и 2 
пъти в младежкия. 

За разлика от много 
големи имена на терена, 
Иван Вуцов прави и стра-
хотна треньорска кариера, 

като е определян за един 
от най-големите новато-
ри в родната професия. 
За пет сезона начело на 

„Левски“ в два различни 
периода той печели вед-
нъж титлата и два пъти 
Купата на България. Но 

най-запомнящи са успе-
хите му със „сините“ в 
Европа. През 1976 година 
извежда любимия отбор 
до грандиозен успех над 
европейското страшили-
ще „Аякс“ (Амстердам) и 
го елиминира в турнира 
за Купата на УЕФА. Кла-
сира столичния гранд на 
четвъртфинал срещу друг 
европейски колос - „Бар-
селона“. 

Макар да са елимини-
рани от каталунците с общ 
резултат 5:8, Вуцов и мом-
четата му записват името 
си в историята, като ста-
ват единственият неиспан-
ски отбор, който е вкарал 
пет гола на „Барселона“ 
в официален мач в евро-
турнирите. Вече 43 години 
по-късно никой не може 

да надмине постижението 
на „Левски“ и Вуцов при 
победата с 5:4 в София на 
Националния стадион. 

Като треньор постига 
огромни успехи и начело 
на България. Под негово 
ръководство национални-
ят отбор се класира на 
Световното първенство 
през 1986 година в Мек-
сико. Там за първи път 
в историята си „лъвове-
те“ преодоляват груповата 
фаза на Световно пър-
венство, при това в гру-
па с действащия световен 
шампион Италия, с бъде-
щия такъв Аржентина на 
Диего Марадона и Южна 
Корея. На осминафинали-
те отпадаме от домакини-
те в напечен мач.

Вуцов прави силна ка-

риера и в чужбина, начело 
на един от югославските 
грандове през 80-те години 
- „Хайдук“ (Сплит), като от-
крива за световния футбол 
голяма фигура като Ален 
Бокшич и го налага в със-
тава. В Гърция пък е водил 
един от най-обичаните со-
лунски тимове - „Арис“. 
Приключва кариерата си 
на треньор начело на „Ло-
комотив“ (Пловдив) през 
сезон 1993/1994.

С края на кариерата 
му на пейката влиянието 
му в българския футбол не 
приключва, дори напро-
тив. Вуцов става част от 
управлението на родния 
футбол. Той е вицепрези-
дент на Иван Славков, с 
когото имат дългогодишно 
приятелство, както и из-

пълнителен директор на 
централата. Под тяхно ръ-
ководство националният 
отбор се класира за по-
следното си до момента 
Световно първенство през 
1998 година, а после и 
на европейските финали 
в Португалия през 2004 
година. Това е последният 
голям шампионат, на който 
България участва. 

Иван Вуцов е един-
ственият, който класира 
България на Световно и 
като играч, и като треньор, 
и като ръководител.

Негови синове са тре-
ньорът Велислав Вуцов - 
бивш играч и треньор на 
„Янтра“ (Габрово), и Рус-
лан Вуцов.

Мир на праха на леген-
дата Иван Вуцов!

Оòиде ñи ãаáровñкаòа фуòáолна леãенда Иван Вуцов

иваН господиНов

 Нови две победи изво-
юваха девойките на бас-
кетболен клуб „Чардафон“ 
в подновеното първенство 
на обединената зона „Доб-
руджа-Мизия“. Габровки, 
които са сигурни участнич-
ки в междурегионалната 
фаза на шампионата, иг-
раят в условната група за 
разпределение на местата 
от 4-то до 10-то, за да се 
избягнат предългите пъту-
вания до Варна и Сили-
стра. 
 В събота в Търговище 
момичетата на треньорите 
Анита и Виктор Крушеви 
бяха безапелационни сре-
щу опонентките си от „Лу-
догорец“ (Разград) - 74:21, 
и „Ънстопабъл“ (Добрич) 
- 83:12. При това и в двата 

мача наставниците дадоха 
повече възможност за из-
ява на момичетата извън 
стартовата петица. Реше-
нието им не бе прието 
възторжено от лидерките 
на тима, но те приеха ар-
гументите на треньорите 
си, че отборът ще може 
да се бори с най-добри-
те, само ако има дълга 
скамейка с равностойни 
състезателки.
 Точно колективизмът 
в играта, и в двете сре-
щи, бе оценен от Виктор 
Крушев, който отказа да 
отличи някои от своите 
подопечни. Факт е, че и 
в двата мача сред кош-
майсторките се записаха 
практически всички габро-
вки. Естествено, титуляр-
ките пак вкараха повече 
- въпреки ограниченото 

време на терена. 
 „Тези два отбора са 
твърде слаби, за да бъ-
дат някакъв критерий“ - 
е позицията на Крушев, 
който довери, че е дово-
лен от себераздаването 
на момичетата и спазва-
нето на тактическите ука-
зания. Срещу „Лудогорец“ 
се проявила стара слабост 
- нереализирането на на-
казателните удари - само 
33% са успешните. Срещу 
„Ънстопабъл“ този показа-
тел е по-приличен - 67%. 
Някои момичета леко са 
върнали във формата, от-
беляза наставникът, но пак 
отказа да назове имена 
- с повече хъс в трениров-
ките ще наваксат за реша-
ващите срещи - убеден е 
Крушев.
 Неравностойните съ-

перници не дават дос-
татъчно информация за 
анализ на наставниците 
на „Чардафон“. Срещу 
„Лудогорец“ за крайното 
74:21 габровки надделяха 
в четирите части съответ-
но 22:1, 24:6, 28:3, 9:2. Не 
по-различна бе ситуацията 
срещу Добрич - 34:5, 17:2, 
10:9, 13:5.
 „Чардафон“ игра в със-
тав:  Гергана Минчева (12 
т. срещу „Лудогорец“, 23 
срещу „Ънстопабъл“), Лора 
Янчева (12, 15), Яница 
Дончева (8, 5), Екатерина 
Христова (6, 4), Дороти 
Ботева (0, 0), Магдалина 
Дамянова (5, 6), Невена 
Младенова (4, 2), Мария 
Богданова (5, 18), Йоана 
Янчева (10, 4), Моника Цо-
нева (4, 2), Микаела Нико-
лова (7, 4).

Девойкиòе на "Чардафон" ñ две поáеди в Търãовище

  Декември 2014 г. Иван Вуцов с българска „Златна топ-
ка“ за изключителни заслуги към българския футбол и по 
повод неговата 75-годишнина.

“ТехНоМаркеТ Габрово“ 
организира за своите клиенти 

ТОМБОЛА
Подарък за Свети Валентин

с влючени предметни награди. 
в томболата може да участва всеки клиент,

закупил стока за 50 или повече лева с ДДС,  
в периода от 21 януари 2019 до 3 февруари 2019 г.

Печелившите ще бъдат изтеглени
на 5 февруари 2019 г. 

Наградите ще бъдат връчени 
на 7 февруари 2019 г.

С условията и правилата на томболата, може да 
се запознаете на място в магазина, както и на  
интернет страницата на Техномаркет Габрово: 
https://www.facebook.com/TechomarketGabrovo/

 Двукратният шампион 
в традиционния турнир по 
футбол на малки врати за 
Купата на Община Габрово 
„Шести участък“ оглави ед-
нолично група I. След вто-
рото завъртане в групата 
„Класиците“ и „Делта гард“ 
имат по 3 точки, а „Рио“ е 
последен. Последните два 
мача в групата са „Делта 
гард“ - „Шести участък“ и 
„Рио“ - Класиците“ в сряда, 
23 януари.В група II с по 
две победи и сигурни учас-
тници във втората фаза са 
отборите на „Веспа“ и „Ко-
пакабана“. Те ще определят 
първенеца в групата в ди-
ректен двубой в четвъртък, 
24 януари, а „Хавайците“ и 
„Меделин 96“ ще спорят за 
третото място. 

Вòори поáеди за „VI-
òи учаñòък", „Веñпа" 
и „Копакаáана"
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