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ДИМАС АД
добив на инертни материали, 

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

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

НЕДВИЖИМИ ИМОТИ

„Импулс“ АД - Габрово 
ТЪРСИ ДА НАЗНАЧИ НА РАБОТА . МАШИННИ ОПЕРАТОРИ на машини с ЦПУ . НАСТРОЙЧИК на стругове с ЦПУ. ШЛОСЕРИ. ПОРТИЕР

Ние предлагаме:
1. Отлично заплащане, допълнителни финансови бо-
нуси, ваучери за храна и транспорт.
2. Работа в екип от млади амбициозни хора, доказа-
ни професионалисти.
3. Възможност за придобиване на квалификация и 
професионално израстване.

Справка на тел. 066/899-542 или
 0879/406-796 - Величка Раева - личен състав.

Кабинет по ДЕТСКИ БОЛЕСТИ 
Д-Р ГРИГОР ГРИГОРОВ 

- специалист по педиатрия, 
ординатор в Неонатологично отделение 
на МБАЛ „Д-р Тота Венкова“ - Габрово

Работи с направление от личния лекар, плате-
ни прегледи и домашни посещения. Кабинет по 
ДЕТСКИ БОЛЕСТИ № 15 в МЦ „АПОГЕЙ“ - до 

„Кауфланд“ - Габрово.  График: от понеделник до четвъртък - от 
15.00 до 18.00 часа, петък - само със записване от 8.00 до 
10.00 часа. Контакти: тел. 0988/852-653, dr.grigorov_tn@abv.bg.

100 години футбол в Габрово
Михал Михалев - Матето: „От първия ñекретар до 
вакñаджията - вñички áяха фенове на отáора"
 На 21 септември Габрово ще отбе-
лежи 100 години организиран футбол. 
Вестник „100 вести“ се присъединява 
към юбилея със специална рубрика, 
в която всеки понеделник представя 
легендите на габровския футбол. До-
сега гости в рубриката бяха футболи-
стите Веско Ганчев и Венци Петров. 
Днешната среща е с Михал Михалев 
- Матето, за когото друго име освен 

"Чардафон - Орловец" не съществува. 
Макар да го вълнуват победите и на 
други отбори, защото страстта към 
футбола владее вече три поколения в 
рода Михалеви - синът Нено и двама-
та внуци - Мишо и Калоян. Назад, в 
рода има още едно поколение силни 
футболисти. За фамилията Михалеви, 
любовта към спорта и златните годи-
ни на габровския футбол  стр. 3-4

РУЖА ЛЮБЕНОВА

 В събота в Габровско 
тежко пострада 40-годи-
шен парапланерист от 
Павликени. Нещастието 
стана на отвестните ска-
ли между селата Иглика 
и Скалско. В момента, в 
който мъжът се опитал да 
излети, вятърът духал от 
неподходящата страна. 
Крилото не се напълнило 
с въздух и вместо към 
небето, парапланеристът 
паднал надолу, в урвата, 
разказаха пред „100 вести“ 
запознати. Мъжът се блъс-
нал в отвесната скала, а 
парапланерът се закачил 
и той увиснал. Наоколо 
имало и други параплане-
ристи, които веднага по-
звънили на  112.
 Сигналът за помощ се 
получил в габровската и 
в дряновската полиция, а 
в 13,04 часа бил отразен 
и в дежурната част на РД 

„Пожарна безопасност и 
защита на населението“-
Габрово. Оттам веднага 
тръгнал спасителен екип, 
такъв бил изпратен и от 
„Бърза помощ“ и от ОД на 
МВР-Габрово.
 На мястото екипите за-
варили сериозно постра-
дал човек на тежък терен 
– висящ на отвесна стена. 
Със спасителната акция 
се заели пожарникарите. 
Един от тях успял да се 
спусне до пострадалия па-
рапланерист и да го за-
върже с въжета. После 
започнали плавно да го 
спускат надолу, до гората 
в подножието на скали-
те. Помагали и приятелите 
на пострадалия, другите 
парапланелристи. С общи 
усилия мъжът бил свален 
и поставен на носилка, от-
там кола на Бърза помощ 
го откарали в габровската 
болница, но състоянието 
му било тежко и по най-

бързия начин го транспор-
тирали за лечение във Во-
енно-медицинска академия 
в София.
 Парапланеристът бил в 
съзнание, адекватен, но не 
чувствал долната част на 
тялото си, разказаха спа-
сители. Лекарите констати-
рали, че има счупване на 
таза, луксация на гръбна-
чен прешлен и пареза на 
долните крайници. Никой 
не се зае да прогнозира 
какъв ще е изходът.
 Вероятно става дума 
за пилотажна грешка, ко-
ментираха пред вестника 
колеги на парапланериста. 
23 март е бил хубав ден 
за летене, а мястото край 
с. Иглика е едно от най-
любимите на запалените 
по този род преживява-
ния. Обикновено по двай-
сетина парапланеристи от 
Габровско и Търновско се 
събират тук, за да упраж-
няват реенето из въздуха. 

Начинаещите имали дру-
го място – край Сопот, 
край хижа „Незабравка“, 
защото там мястото било 
най-удобно за тях. Там 
Балканът „влизал“ навъ-
тре, стартът бил ниско, 
под билото и можело да 
се лети целогодишно.
 Да летиш като птица 
е притегателно преживя-
ване за мнозина, но от 
кандидатите се изисквало 
да си подготвен отлично 
– физически и технически 
и с големи познания за 
метереологичните условия, 
допълниха парапланерис-
ти. Обикновено полетът 
им траел от 20 минути до 
един час. За по-дългите 
полети се изисквало да си 
голям майстор.
 Случилото се край Иг-
лика не е първият инци-
дент. Преди около половин 
година пак тук пострада 
38-годишен габровец, кой-
то счупи таз при падане.

Парапланериñт поñтрада край Иãлика
Габровски пожарникари го спасиха, но мъжът е откаран в София с тежки контузии и пареза на краката

РУЖА ЛЮБЕНОВА

 Районната прокуратура 
в Габрово отказа да обра-
зува наказателно произ-
водство спрямо 15-годиш-
ното момиче, което преби 
друго, по-малко момиче, 
и изпрати преписката на 
Комисията за борба сре-
щу противообществените 
прояви на малолетни и 
непълнолетни при Общи-
на Габрово. Там трябвало 
да наложат възпитателни 
мерки спрямо каката „бок-
сьорка“.
 Съобщението на Ра-
йонна прокуратура беше 
направено на 22 март. От-
там отново напомниха, че 
преписката по случая бе 
образувана от прокурату-

рата „след самосезиране 
по повод публикации и из-
лъчен видеорепортаж за 
нанесен на 10 март т. г. по-
бой от ученичка на друга 
ученичка.
  В хода на проверката е 
установено, че 15-годишно-
то момиче и 13-годишната 
пострадала са били прия-
телки, но отношенията им 
се влошили. На 10 март т. 
г., по инициатива на 15-го-
дишната ученичка двете се 
срещнали в централната 
градска част в Габрово. „С 
тях били и трима други те-
хни познати ученици. При 
срещата, по-голямата зая-
вила, че ще набие бивша-
та си приятелка, защото 
интригантствала и се оп-
итвала да я скара с нейни 

приятели, като започнала 
да й нанася удари с ръце 
и крака по тялото и да я 
скубе, съборила я на зе-
мята, където продължила 
да я удря и рита по тяло-
то и главата. През цяло-
то време пострадалата не 
отговаряла на ударите, а 
само молела да престане 
да я бие. 
 Побоят, бил заснет от 
други момичета по насто-
яване на извършителката. 
От побоя на 13-годишното 
момиче са причинени леки 
телесни повреди.
 Проверката по препи-
ската установила доста-
тъчно данни за извършено 
престъпление по чл.131 
ал.1 т.4 и т.12 от Наказа-
телния кодекс – казаха 

от прокуратурата. - Към 
момента на извършване 
на деянието извършител-
ката е била непълнолет-
на – 15-годишна, тя не се 
води на отчет към Детска 
педагогическа стая при 
Районното полицейско уп-
равление в Габрово и до 
момента не са й налагани 
възпитателни мерки по За-
кона за борба срещу про-
тивообществените прояви 
на малолетни и непълно-
летни. 
 Предвид възрастта на 
извършителката и липса-
та на други съществени 
противоправни прояви до 
момента от нейна страна 
прокуратурата намира, че 
деянието е извършено по-
ради лекомислие, без дос-

татъчно добра преценка за 
неговата обществена опас-
ност и запретеност, както 
и за последиците от него и 
отзвука му в обществото. 
 Поради това счита, 
че спрямо непълнолетно-
то момиче успешно биха 
могли да бъдат приложе-
ни възпитателни мерки 
по Закона за борба сре-
щу противообществените 
прояви на малолетни и 
непълнолетни и изпраща 
преписката на Комисията 
за борба срещу противо-
обществените прояви на 
малолетни и непълнолетни 
при Община Габрово.
 Постановлението под-
лежи на обжалване пред 
Окръжна прокуратура – 
Габрово.    

Случаят ñ момичето, преáило по-малко, отива на комиñия

 Под  това мото НЧ 
”Габрово 2002” отбеляза 
в село Яворец 22 март 
– началото на  тазодиш-
ната пролет. В детската 
градина Галя Стойчева - 
член на настоятелството 
на читалището и една от 
доброволките на танцов  
ансамбъл  „Сивек”, е съ-
брала групата, която вече 
седмици се готви за този 
ден.    продължава на стр. 2

Живеем и танцуваме 
заедно

На 26 март от 16.00 ч.
в Регионален историче-
ски музей – Габрово ще 
бъде открита изложба 

„ПОТОМЦИТЕ
НА КАРОЛЕВ 

ПРЕДСТАВЯТ…“
Експозицията включва 

32 рисунки на 21 ученика 
от СУ „Райчо Каролев“ . 
Творбите са създадени в 
часовете по изобразител-
но изкуство и в групата 
за занимания по интере-

си на Ива Мошкова.

Радка Колева: 
„Здравето не е 
ñтока и нашият 
труд има 
ñтойноñт"  8
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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

�    

066/810-410, 0887611753

всеки ден в ново издание

РИСКЪТ, 
ЗАСТРАХОВАН 
С ЛЮБОВ!

ГАБРОВО 
ул. „Опълченска“ 44
тел. 066 806060 
GSM: 0885310583

ГАБРОВО, УЛ. „СТАНЦИОННА“ 3, 066/80-60-76, 
066/80-60-88, e-mail: patstroi@mbox.contact.bg

СПЕЦИАЛИЗИРАНО ДРУЖЕСТВО ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА:
СТРОИТЕЛНИ И ИНЕРТНИ КАРИЕРНИ МАТЕРИАЛИ
СТРОЕЖ И ПОДДЪРЖАНЕ НА ПЪТИЩА
ПРОИЗВОДСТВО НА АСФАЛТОВИ СМЕСИ И 
      ПОЛАГАНЕ НА ПЪТНИ АСФАЛТОВИ НАСТИЛКИ
ПЪТНО-РЕМОНТНИ ДЕЙНОСТИ
ПЪТНИ СЪОРЪЖЕНИЯ
УЛИЧНИ И ПАРКОВИ БЛАГОУСТРОЯВАНИЯ
УСЛУГИ СЪС СТРОИТЕЛНА МЕХАНИЗАЦИЯ
ПРОИЗВОДСТВО НА БЕТОНИ И ЦИМЕНТОВИ ЗАМАЗКИ

ПЪТСТРОЙ-ГАБРОВО АД

Отопление 
на пелети
Представител на  
GOLDEN FIRE

инж. ИВАН ГОСПОДИНОВ, 
КОНСУЛТИРА, ДОСТАВЯ, 

МОНТИРА, ПУСКА, 
ПОДДЪРЖА

Справки на тел. 
0887 611 753, 

066 810 410. 
Офис Габрово, 

ул. „Отец Паисий“ 2,  
ет. 4, в. „100 вести“

066/80 69 62 
       www.metalsod.com

МЕТАЛ СЕКЮРИТИ ГРУП

СИЛНИТЕ ИЗБИРАТ 
СИЛНИ ПАРТНЬОРИ!

Angel Estate
www.angel-estate.com

агенция 
за недвижими имоти

0877 735 356
*angel_estate@abv.bg

Вашият партньор в 
недвижимото имущество!

f

ОБЩИНА            ТРЯВНА

О Б Я В Л Е Н И Е
 Община Трявна съобщава, че със заповед на Кмета 
на Община Трявна е обявен конкурс за предоставяне 
управлението на социална услуга в общността „Център 
за обществена подкрепа”, намираща се в гр. Трявна, 
ул. „Херман Гмайнер” № 6, с капацитет – 25 места 
на външен доставчик. Пълна информация относно 
провеждането и условията за участие в конкурса са 
публикувани на интернет страницата на Община Трявна 
- www.tryavna.bg, раздел „Актуално“, подраздел „Обяви 
и съобщения“.

ОБЩИНА             ГАБРОВО

 
 Със Заповеди  № 465, 466, 467 и 468/20.03.2019 г. на Кмета на Община Габрово са открити 
процедури за публични търгове с явно наддаване за продажба на следните имоти: 
 1. Поземлен имот с идентификатор 14218.535.47 по одобрената кадастралната карта и ка-
дастрални регистри на гр. Габрово, съответстващ на урегулиран поземлен имот I-общ. от кв. 10 по 
действащия регулационен план на кв. Кряковци, гр. Габрово, незастроен, с площ 519 кв. м. 
 Начална тръжна цена - 6 780 лева.
 Дата и час за провеждане на търга - 09.04.2019 г., от 13.30 ч. 
 Дата и час за провеждане на повторен търг - 16.04.2019 г., от 13.30 ч.
 2. Поземлен имот с идентификатор 14218.535.72 по одобрената кадастралната карта и ка-
дастрални регистри на гр. Габрово, находящ се в кв. Кряковци, ул. „Кряковци“ № 15, гр. Габрово, 
с площ от 1124 кв. м, трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно 
ползване: за друг обществен обект, комплекс, заедно с построените в него сгради. 
 Изключително изгодна начална тръжна цена - 54 203  лева.
 Дата и час за провеждане на търга - 09.04.2019 г., от 14.00 ч. 
 Дата и час за провеждане на повторен търг - 16.04.2019 г., от 14.00 ч.
 3. Самостоятелен обект с идентификатор 14218.510.243.1.8 по кадастралната карта и кадас-
трални регистри на гр. Габрово, намиращ се на етаж 1 (едно) в сграда с административен адрес ул. 
„Радецка“ № 18 (над магазин СБА), застроена площ: 242.00 кв. м, заедно със съответните идеални 
части от общите части на сградата и правото на строеж върху общинска земя. Имотът се намира в 
идеален център на гр. Габрово. 
 Начална тръжна цена - 243 750 лева.
 Дата и час за провеждане на търга - 09.04.2019 г., от 14.30 ч. 
 Дата и час за провеждане на повторен търг - 16.04.2019 г., от 14.30 ч.
 4. Самостоятелен обект с идентификатор 14218.510.253.2.2 по кадастралната карта и кадас-
трални регистри на гр. Габрово, ул. „Софроний Врачански“ № 1, гр. Габрово, предназначение на  
самостоятелния обект: За търговска дейност, застроена площ: 92.00 кв. м, заедно със съответните 
идеални части от общите части на сградата и правото на строеж върху общинска земя. Имотът се 
намира в идеален център на гр. Габрово.
 Начална тръжна цена - 120 890 лева.
 Дата и час за провеждане на търга - 09.04.2019 г., от 15.00 ч. 
 Дата и час за провеждане на повторен търг - 16.04.2019 г., от 15.00 ч.
 Желаещите да участват в търговете могат да получат необходимите за това документи от 
Център за информация и услуги на гражданите в сградата на Общинска администрация - Габрово. 
Цената на тръжните документи е 50.00 лв. без ДДС и се заплаща в касата на Центъра от 25 март 
2019 г. до 8 април 2019 г. включително.
 Оглед на обектите може да се извършва всеки работен ден до крайния срок за закупуване на 
документи, след предварително съгласуване с отдел „Общинска собственост”. Право на оглед имат 
лицата, закупили тръжни документи.
 Тръжни документи за участие на датите за повторно провеждане на търга, при неявяване на 
участници на първата обявена дата, или при явяване само на един кандидат за имотите в идеален 
център ще се продават до 15 април 2019 г. включително.
 За допълнителна информация – телефон: 066/818 383 и 066/818 452, 

стаи 218 и 220 в сградата на Община Габрово.

АВТОМОБИЛИ ПРОДАВА
ОПЕЛ АСТРА - хечбек, 
1993 г., бензин, 60 к. 
с., 132 114 км, 800 
лв., се продава на тел. 
0889/437-938 - Дими-
тър. [11, 10]
ТОЙОТА АЙГО - всичко 
платено, се продава на 
тел. 0888/585-799. 
ОТЛИЧНИ ОТ Герма-
ния: Мерцедес Вито-110 
- клима, Опел Комбо 
- пикап, Рено Туинго, 
Опел Агила 1.2 - тел. 
0898/878-548. [5, 4]
WV ПАСАТ - дизел, 1.9 
куб., 110 к. с., 1998 г., с 
регистрация, се продава 
на тел. 0877/440-100. 
[11, 4]
ГОЛФ III - 1997 г., се 
продава. За повече ин-
формация: тел. 0898/33-
14-91. [11, 5]
ФОЛКСВАГЕН ПОЛО 

1.9, дизел, за 1200 
лева се продава на тел. 
0898/761-381. [6, 4]
ПЕЖО 207 се продава 
на тел. 0899/360-617. 
[5, 3]
РЕНО МЕГАН Сценик 1.9 
dci - дизел, 120 к. с., 
отлично състояние, нови 
зимни гуми и акумула-
тор, септември 2004 г., 
177 000 км, цена по 
договаряне, се продава 
на тел. 0887/807-256. 
[20, 2]
ПЕЖО 807 - АГУ, се про-
дава на тел. 0897/647-
711. [5, 2]

ВАЗ, МОСКВИЧ
ТРАБАНТЧЕ - комби, се 
продава на тел. 066/990-
129. [2, 2]

АВТОМОБИЛИ КУПУВА
КОЛИ, БУСОВЕ, ками-

они, трактори, ремарке-
та (може и дефектирали) 
от място на най-високи 
цени се изкупуват на тел. 
0897/429-374.

АВТОУСЛУГИ
КЪРПЕЖ НА автомобили 
- 0882/407-493. [13, 3]

АВТОМОРГИ
НИКА АУТО изкупува 
всякакъв вид МПС на 
най-добри цени. Пред-
лага сервизна дейност 
и денонощна пътна по-
мощ. Тел. 066/886-677, 
0899/886-424 [12, 10]

АВТОМОБИЛИ ПОДНАЕМ

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

СКРАП, СТАРИ
АВТОМОБИЛИ
ИЗКУПУВАМ ВСЯКАКВИ 
автомобили на изгодни 
цени - тел. 0883/354-
280. [27, 11]
КОЛИ ЗА скрап на до-
бри цени се изкупуват на 
телефон 0899/810-766. 
[15, 9]
КОЛИ ЗА скрап от мяс-
то се изкупуват на тел. 
0899/092-510. [22, 1]

ГУМИ
ЛЕТИ ДЖАНТИ - 14-ки, 
Опел, за 160 лв. се про-
дават на тел. 0896/24-
24-68. [11, 3]

МОТОРИ/ВЕЛОСИПЕДИ
ВЕЛОСИПЕДИ „РИВЕРА“ 
- Италия, скорости, бъл-
гарско „Балкан“ - дам-
ско, се продават на тел. 
0885/092-629. [3, 2]

продължава от стр. 1
Още с идването на 
Баба Марта  всички 
се потрудиха сами да 
си направят марте-
ниците и да се под-
готвят със специал-
ни  танци за Първа 
пролет.  Идеята е не 
само да чуят за Баба 
Марта, която идва 

и мартенички връзва за 
здраве, а сами на този 
ден да украсят плодните 
дръвчета в двора на гра-
дината с тях и да покажат 
пред публика как вече са 
се научили да танцуват 
нашенско  хорце. Време-
то и облечените за първи 
път в национални носии 
деца  създадоха прекрас-

но настроение и заявиха, 
че искат да станат танцьо-
ри, когато пораснат. А от 
детска  градина „Дъга” в 
Габрово, чийто филиал е 
клонът в село Яворец, и 
гостите от читалището  ре-
шиха, че малките танцьори 
са прегладнели от весело-
то хорце и ги почерпиха 
за празника. 

Живеем и танцуваме заедно

ЖЕНИНА ДЕНЧЕВА

 Пролетно шоу в Про-
фесионална гимназия по 
туризъм се проведе в пе-
тък. Пред препълнената 
зала, освен „Топъл дъжд“ 
на Силвия Кацарова и 
Shape of my heart на Стинг,  
звучаха и авторски песни. 
 Тази на Фабиен и 
Магдалена порази всички 
с искреността на младеж-
кия прочит на вярата в 
приятелството и чара на 
истинската първа любов. 
И затова залата бе тиха, 
за да избухне по - къс-
но в неудържим смях при 
скечовете „На кино“, „Ка-
таджията и блондинките“ 
и  „Футболистът и прево-
дачът“. Развихриха се и 
танцовите формации, вече 
три на брой, с все по-

добър синхрон и хъс за 
победа. И накрая - над 
тридесет артисти на сце-
ната.

  "Невероятно преживя-
ване за един учител е да 
види плода на труда си. 
Фразата може  да е ба-

нално клише,  но който 
беше на, щеше да усети 
гордостта на колегите от 
това, което ставаше на 

сцената и в залата. Защо-
то основният „композитор 
и диригент“ на сценария 
на спектакъла, изпълнен 
от талантите на гимнази-
ята, беше преподавателят 
по български език и ли-
тература Валя Гигова, но 
за търпеливото изграж-
дане на  мотивация за 
творчество, атмосфера на 
свободна изявя на духа 
и възпитание на публика, 
принос имат всички учи-
тели", коментира Миглена 
Пройнова, учител от гим-
назията.
 Предстоят нови въз-
можности за изява като 
откритите уроци „Забавна 
математика на английски“ 
и „Нестандартна грамати-
ка“, както и празникът на 
училището през месец ап-
рил.

 На основание чл. 23, 
ал. 4, т.1 от ЗМСМА 
председателят на Об-
щински съвет Габрово 
Лена Димитрова Геор-
гиева свиква заседание 
Общински съвет - Габро-
во, което ще се проведе 
на 28.03.2019 от 13:00 
часа в Заседателна зала 
на Община Габрово, при 
следния проект за дне-
вен ред:
 1. Питания и отговор 
на питания
 2. Представяне пред 
Общински съвет - Габрово 
на годишен отчет за из-
пълнението на Програмата 
за управление на община 
Габрово
 3. Отчет за 2018 г. на 
изпълнението по приложе-
ние на Стратегия за раз-
витие на зелената инфра-
структура на гр. Габрово 
2017-2023

 4. Отчет за изпълне-
ните дейности през 2018 
година, съгласно приетата 
"Програма за опазване на 
околната среда на общи-
на Габрово", с период на 
действие 2016-2020 г.
 5. Отчет за дейността 
на Общински съвет по нар-
котични вещества и Пре-
вантивно-информационен 
център - Габрово за 2018 г.
 6. Създаване на об-
щинско предприятие
 7. Разрешение за из-
работване на Подробен 
устройствен план /ПУП/ - 
План за застрояване /ПЗ/ 
за новообразуван имот № 
12, кадастрален район 522 
по плана на новообразу-
ваните имоти на м-т 'Под 
селото на с. Черневци', зе-
млище на с. Кметовци, об-
щина Габрово във връзка 
с промяна предназначение 
на земеделска земя за 

неземеделски нужди - "за 
жилищно строителство".
 8. Разрешение за из-
работване на Подробен 
устройствен план - План 
за регулация и застроява-
не /ПУП-ПРЗ/ за Частично 
изменение /ЧИ/ на За-
строителен и регулационен 
план /ЗРП/ за част от кв. 
9 и кв. 10 по плана на гр. 
Габрово, кв. Войново
 9. Разрешение за из-
работване на Подробен 
устройствен план /ПУП/ - 
Комуникационно-транспор-
тен план /КТП/ за пътна 
връзка ІІІ-4403 "Габрово-
Рязковци-Ветрово-Шипче-
ни-Козирог-Севлиево-Дря-
ново" и Подробен устрой-
ствен план /ПУП/ - Парце-
ларен план /ПП/ за трасе 
на водопровод до ПИ с 
идентификатор 13218.729.1 
по КК на гр. Габрово
 10. Изменение на т. 

4 от Решение № 43 от 
28.02.2019 г. на Общински 
съвет - Габрово, във връз-
ка с предложение за про-
дажба на общинско жи-
лище, намиращо се в гр. 
Габрово, ул. Мирни дни № 
10, вх. Г, ет. 7, ап. 13
 11. Учредяване безвъз-
мездно право на ползване 
на Сдружение "Социален 
диалог - 2001" Габрово, 
върху част от имот - част-
на общинска собственост 
на ул. Радецка № 18, ет. 3
 12. Определяне на зе-
меделска земя от ОПФ в 
землище Габрово, за отда-
ване под наем по реда на 
глава VІ от НРПУРОИ
 13. Продажба на не-
движим имот - частна об-
щинска собственост по 
реда на чл. 45, ал. 2 от НУ-
РУЖННОЖ /Апартамент № 
3, ет. 1, ул. Зелена ливада 
№ 34, вх. Б, гр. Габрово/

 14. Продажба на не-
движим имот - частна об-
щинска собственост по 
реда на чл. 45, ал. 2 от НУ-
РУЖННОЖ /Апартамент 
№ 18, вх. Д, ет. 6, бул. Сто-
летов № 66, гр. Габрово/
 15. Продажба на не-
движим имот - частна об-
щинска собственост по 
реда на чл. 45, ал. 2 от НУ-
РУЖННОЖ /Апартамент 
№ 62, ет. 11, бул. Трети 
март № 21 гр. Габрово/
 16. Продажба на не-
движим имот - частна об-
щинска собственост по 
реда на чл. 45, ал. 2 от 
НУРУЖННОЖ /Апартамент 
№ 6, бул. Трети март № 27, 
гр. Габрово/
 17. Продажба на недв. 
имот - частна общ. соб-
ственост по реда на чл. 45, 
ал. 2 от НУРУЖННОЖ /
Апартамент № 33, ет. 9, ул. 
П. Падалски № 6, Габрово/.

Дневен ред на заñеданието на Оáщинñки ñъвет - Гаáрово в четвъртък

Пъñтро пролетно шоу в ãимназията по туризъм, над 30 артиñти на ñцената



325 март 2019 г. 100 години футбол в Габрово

ЯНА ЕНЧЕВА

 - Разправят още, че в оно-
ва десетилетие, след 1970 го-
дина, футболът бил на голяма 
почит. Хората излизали от ра-
бота в 17 часа и отивали на 
стадиона - без да има мач, да 
гледат тренировките и люби-
мите си футболисти... А Вие, 
г-н Михалев, заради топката 
сте зарязали гимнастиката, 
макар да сте били шампион на 
а халки.
 - Да, бил съм шампион на 
халки, окръжен. И гимнасти-
ката впоследствие много ми е 
помагала във футбола – като 
повратливост, като позиция, да 
паднеш, да се изправиш на-
време. Изобщо всеки спорт 
– какъвто и да е, помага за 
общото развитие на организма, 
на рефлексите и на всичко.
 В детските си години ние 
спортувахме всичко - и баскет-
бол, и гимнастика, и футбол. 
Каквито водещи спортове има-
ше в града. 
 Аз съм роден съм в Трявна 
през 1946 година и до седми 
клас съм бил там. Детските ми 
години са в Трявна.
 Но ние като деца не трени-
рахме. Събирахме се и игра-
ехме по 3-4 мача в годината с  
Дряново и Севлиево и това е. 
 От 7-ми клас се преместих 
в Габрово в техникума „Д-р Ни-
кола Василиади”. И първата го-
дина не смея да кажа, че играя 
футбол. Те бяха четвърти-пети 
курс, големи мъже, здрави, не 
смееш да кажеш. Аз съм само 
на 14 години. Като се наредях 
на опашката в стола, като ме 
хване някои от големите и ме 
завърти – отивах най-отзад. 
Голяма беше разликата.
 В Трявна имаше един мач 
между Техникума по дърворез-
ба и вътрешна архитектура и 
нашия. Отидохме да наблю-
даваме с баща ми и той като 
ги погледа, каза: „Ти защо не 
отидеш да се пробваш, те не са 
по-добри от тебе, нищо, че са 
големи”. Защото аз винаги съм 
бил дребен, и като малък. Но 
пак ме достраша, как да отида 
и да се представя. 
 Куриозното е, че стана 
всичко съвсем случайно. Иг-
раем на стадион „Априлов” 
футбол между паралелките, на 
сгурията. И изведнъж, както 
играем, тя не е официална сре-
ща, идва едно момче – аз го 
познавам, но той не, и ме пита: 
„Ти от кой техникум си”, отго-
варям: „От Механотехникума”. 
От „нашия техникум“ направо 
му казах, защото го видях в 

Трявна, че играе в отбора на 
Механотехникума. Попита ме 
за имената, записа си ги и на 
следващия мач ме извикаха.
 Случайност. То рано или 
късно аз чувствах, че щях да 
пробия, но така стана, че ме 
откри едно момче, на което и 
името не зная. И така тръгнаха 
нещата.
 - Силен отбор ли имаше 
Механотехникумът?
 - Добър отбор имахме. 
Юношите бяха добър отбор.
Тогава всички, които играеха в 
Механотехникума, играеха към 
„Чардафон”. А Текстилният тех-
никум играеше към „Орловец”. 
 - Който учи в Текстилния, 
няма право да играе в „Чарда-
фон” ли?
 - Да, така. И обратното – от 
Механотехникума не можеха да 
играят в „Орловец”. За голямо 
съжаление бяхме разединени. 
В същото време играехме в 
зонова група юноши и Търново 
с обединен отбор - те първи, 
„Чардафон“ – втори, „Орловец“ 
– трети.
 - А от Априловската гимна-
зия къде играеха?
 - Те нямаха отбор. Всъщ-
ност имаха, градски първенства 
сме правили, но по правило 
не отиваха в „Чардафон” или 
в „Орловец”. Разделени бяхме, 
даже не си спомням до коя 
година. „Орловец” го забраниха 
по партийна линия, ми се стру-
ва, навремето. 
 Ходили сме от Механотехни-
кума с камион да играем мач 
в Раднево за републиканско 
първенство. Камион с брезент, 
през Балкана. Страхотен дъжд 
по времето на целия мач беше. 
Всички мокри, няма къде да се 
изкъпеш, обличаме дрехите и 
обратно в камиона - за Габро-
во. Учителят ни по физкултура 
Стефан Мичев ни купи едно 
шише коняк за всички и после 
го наказаха. Някой го предаде, 
че ни е дал по глътка коняк да 
се стоплим и имаше, не помня 
точно какво, административно 
наказание. На двайсет човека 
едно кило коняк колко е?
 - На каква позиция играе-
ше в Техникума?
 - В юношеския – център- 
нападател, колкото и да звучи 
странно, но като млад бях по-
бърз. Точно Стефан Мичев ме 
направи футболист. Дължа на 
Мичев много. 
 Когато дойде в Техникума 
като учител, четé ни имената и 
излизаме една крачка напред 
да се представим. „Михал Ми-
халев“ - казвам, и той ме пита: 
„Откъде си бе, момче?”. „От 

Трявна съм“, отговарям. „Да - 
казва Мичев - на теб баща ти 
ми счупи крака.“ И аз се гръм-
нах. Казвам си: „Край, тук съм 
ликвидиран“. А той ме направи 
капитан на отбора и център-на-
падател. 
 През 1965 година се разбо-
лях от жълтеница, никой не ме 
поглежда, а той всеки ден ме 
викаше у тях. Беше ми напра-
вил режим на хранене. Една 
графика с мерене на пулс. Все-
ки ден се обличах у тях и 
излизахме на Баждар – първо 
ходене, после леко бягане, до-
като ме възстанови. Така два 
месеца – все едно, че съм му 
син. Много малко хора могат 
да направят това нещо.
 - В мъжете при кой тре-
ньор започнахте?
 - При Чипев, Кирил Чи-
пев, при Манол Николов (Батко 
Мъни) – той беше два пъти: 
в началото дойде и после се 
върна. Не бива да пропускам 
от треньорите Стефан Датков 
– един изключителен човек, 
който е направил много за 
футбола в Габрово. Де факто 
аз започнах при него. Защото 
навремето в детската школа 
имаше отбор (тази в гимнази-
ята)и той беше там треньор. 
И с Христо Попов - баскет-
болиста, играехме, той беше 
вратар. Както и Пламен Кучето 
е вратар, и Христо Коев е бил 
вратар в юношите, да. Нали 
Ви казвам, тогава спортувахме 
всичко.
 - Как се подготвяхте тога-
ва, тежки ли бяха тренировки-
те?
 - Когато ме взеха от юно-
шите в мъжете, ходехме покрай 
„Колибите” над Пощата (атрак-
тивен ресторант в гората, който 
сега не работи) към Бакойците 
– там има една пътечка 500-600 
метра навътре в гората и ние 
покрай стадиона към „Колиби-
те” нагоре правехме крос по 
тази пътечка. Това се водеше 
за крос, а след 3 години ходе-
хме там да загряваме – толкова 
бързо се промениха нещата 
във физическата подготовка. 
Само след 3 години ходехме да 
загряваме там и после започва 
останалата тренировка. 
 Имам случай, тук ни пускат 
декември месец, свършва се-
зонът и аз си отивам в Трявна. 
Но съм имал случай в отпуска-
та да си отида да видя майка 
си. Тогава аз, баща ми, моят 
комшия Минчо Минев (Щръ-
ка) – също добър футболист, 
един от най-добрите в Трявна, 
и Христо Чехларов – един стар 
футболист от Трявна, бягахме 

по траверсите на линията, за-
щото имаше сняг. Голяма любов 
е това, сняг – не сняг, намирах-
ме начин да се подготвяме. Ис-
каш ли да спортуваш, намираш 
начин.
 - От дистанцията на почти 
половин век можете ли да ка-
жете на какво се дължи успе-
хът през сезон 1971/72 година 
– влизането в „А” група?
 - Успехът се дължи на до-
бри футболисти, които бяха 
привлечени отвън. Моето мне-
ние казвам. Няма как да стане 
само с местни сили. По целия 

свят е така и сега е така – все-
ки търси. Въпросът е, че тогава 
подбраха добри футболисти, до-
бри момчета, които помогнаха 
на отбора да влезе в „А“ група, 
да се задържим първата годи-
на.
 - Трудна ли беше тази годи-
на в „А“ група?
 - Не беше много трудна. 
Имахме добри успехи. Аз не 
бях от титулярите тогава. Пре-
търпях една операция на ко-
ляното. Отборът се представи 
много добре. 
 - Кой е мачът, който най-
добре си спомняте?
 - ...Те са много мачове... 
имахме среща в Михайловград,  
борехме се за „А“ група, не 
можеше да губим, трябваше 
да спечелим мача. Такава си-
туация, например. Вратарят не 
знае, че съдията казва двоен 
удар и Венци не разбрал, бие 
във вратата и вратарят я за-
качи. Ако беше се отместил и 
я остави да влезе, няма гол. А 
той само я пипна, колкото да 
стане гол.
 Най-куриозният ми случай 
във футбола е с Петър Жеков 
като войник. Бях в „Берое” го-
дина и половина. Отивам вой-
ник в София – там ни викат и 
ни разпределят. Всяка година 
по-известните юноши, които им 
предстои казарма, ги викаха в 
школа „Чавдар”. И оттам вече 
правят пробни мачове и ни 
пращат някъде. Разбира се, 
треньори от цяла България на-
блюдават контролните мачове 
между войниците и избират. 
 Служих 6 месеца реално. 
Пак стана така, че бях конту-
зен на тези контролни срещи 
и не можах да се представя 
добре. И мене никой не ме 
иска и ме пращат редовен вой-
ник в поделение 55130 в Стара 
Загора, до Бирената фабрика. 

Обаче 1965 година на турнира 
„Освобождение” се представих 
много добре и още тогава „Бе-
рое” искаха да ме вземат, но 
не бях си завършил училище и 
се отказах. На път от Габрово 
ние се връщаме с футболисти, 
които отиват в „Берое“, юноши 
- заедно, с колективни биле-
ти. И те в центъра на Стара 
Загора виждат председателя 
на дружеството „Берое“, кой-
то им казва: „Добре дошли“, 
прегръщат се там, аз и едно 
момче – Огнян Маринов, и той 
добър футболист от Видин, ни 

пращат в редовни поделения 
да служим. И председателя на 
„Берое“ като ме погледна и ме 
позна. Пита ме: „Ти ли си, къде 
отиваш войник?“. Казвам му в 
кое поделение. Той ми записа 
имената,  потърси меи ме взе-
ха.
  - И пак център-нападател?
 - Не, дясно крило. Център- 
нападател бях само в юношите. 
Дясно крило - в мъжете. А 1971 
година, когато починаха Гунди 
и Котков,  бяхме на подготовка 
в СССР, емисари на „Левски” 
дойдоха за Йоско Харалампи-
ев, още там, в Съветския съюз. 
На един мач имаше контузии и 
няма кой да играе полузащит-
ник и върнаха мене и оттогава 
съм полузащитник. Това е пост, 
който най-обичам, най ми допа-
да.
  - Не е ли по-трудно?
 - Трудно, но много разноо-
бразно. Защото се движиш в 
центъра на игрището, можеш 
да атакуваш, задължително 
трябва да се връщаш... на мен 
ми допадаше. Никога не ме е 
било страх от тичане... от тре-
нировки, от натоварване. 
 Може би само от едно. 
Имаше по мое време един Тест 
на Купър – 3200 метра за 12 
минути, още едни 100 метра и 4 
отсечки х 30 метра. Не е нищо 
особено за един спортист 3200 
метра, но специално аз – къса 
крачка ли, не мога да бягам 
ли, не знам, не го покрих. И с 
Васил Тачев и Иван Мучев ни 
пратиха на собствени разноски 
в София да покриваме теста на 
Купър на стадион „Васил Лев-
ски”. 
 Пътувахме с „Москвич”-а 
на Тачев, пристигаме в София, 
отиваме на „Черния кос” в едни 
бунгала да преспим, студ, су-
тринта лапаме по една баница 
и отиваме да бягаме. Малко не 

ни достигна, ама ни го прости-
ха. 
 - Кой от Вашите треньори 
беше най-строг,  с най-голям 
респект?
 - Имах щастието да рабо-
тя с много добри треньори. 
В Стара Загора бях с Хрис-
то Младенов, треньор после 
на националния отбор, с Крум 
Милев, също голяма личност, 
доайен на ЦСКА. От Габрово 
Манол Николов, Кирил Чипев - 
навремето пишеше във вестник 
„Футбол”. Много книги купува-
ше, четеше, интересуваше се, 

новости въвеждаше.
 - Тези златни години на га-
бровския футбол Ви донесоха 
слава за цял живот – целият 
град Ви познава и уважава. 
Помнят Ви, имате много прия-
тели
 - Е, не само „А“ група, имам 
няколко сезона в „Б“ група, 
юноши – 15 години съм играл. 
Истина е – познаваха ни хо-
рата, обичаха ни. Стадионите 
бяха пълни не само по време 
на мач, а и на тренировка. 
Идва Руси Пенчев от София 
или Харалампиевите – Гошо, 
Йоско, хората свършват в 17 
часа работа и пристигат на 
тренировките. И впоследствие, 
когато започнахме да работим, 
където и да отидем, вратите се 
отваряха по-добре за нас.
 Много от феновете, 
о публиката са пътували 
с нас. Вземали сме Марио 
Каварадоси често. Той е 
емблематичен за Габрово - 
ваксаджия, който докато ти 
лъскаше обувките, изпълняваше 
арии от различни опери, 
оперети и затова го бяха 
кръстили на един герой от 
“Тоска”. Играем в Плевен и 
той тръгна със старата си 
Симсонката със нас, след 
автобуса. Обаче мачът свършва 
късно и ние с рейса го 
настигаме обратно по пътя за 
Габрово. Моторът един стар 
модел, с едни големи колелета. 
И ние какво да го правим – 
вкарваме го със Симсонката в 
автобуса и се връщаме заедно 
в Габрово. Колко пъти е идвал 
да ни пее на Люляците, където 
сме били на подготовка. Ще го 
нахраним, ще се посмеем... 
 Друг голям наш фен беше 
Званека - сляп, а идваше на 
мачове. Също много известна 
в  Габрово личност – лекуваше 
кокоши тръни.       на стр. 4

Михал Михалев - Матето: „От първия ñекретар до 
вакñаджията - вñички áяха фенове на отáора”
Първият човек на Габрово Пенчо Карапенев бил такъв запалянко, че се появил на лагера в с. Ягода, за да провери лично добри 
ли са условията за подготовка. Ваксаджията Марио Каварадоси следвал автобуса на “Чардафон” със стария си “Симсон” чак 
до Плевен, а поп Богомил получил мъмрене от Дядо Владика, защото ударил камбаната, когато Габрово влиза в „А“ група 

 14 декември 1964 година. „Чардафон Орловец“ - „Дунав“ (Русе) за Купата на Съветската 
армия - 2:1. Прави отляво-надясно: Йордан Ковачев (Даньо), Георги Шомов (Шома), Димитър 
Любенов (Усмивката), Богомил Владов (Бочко), Вангел Стаматов (Пуфа), Христо Попов (По-
пито), Иван Василев, Райнов (Зайо). Клекнали отляво-надясно: Христо Главанов, Михал Миха-
лев (Матето), Диман Джуров (Джоко) 

Михал Михалев най-вляво, с купата. До него Бочо Кудрявцев, Венци Петров, Рачо Бараков, 
Недялко Замбаров, Руси Пенчев, Любо Трайков, Красен Маринов, Николай Асенов, Васил Тачев, 
Петко Николов
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продължава от стр. 3
Спортният журналист Иван Ху-
банов от вестник „Балканско 
знаме” все там ходеше, при 
Званев. На главната улица жи-
вееше, на 20 метра от ДСК 
нагоре, две стъпала и се вли-
заше при него. Редовен беше 
на мачове.
 - Има едни снимки, на 
които футболистите сте наре-
дени под формата на буквата 
„Я”...
 - Когато влязохме в „А“ гру-
па се реши, че отборът трябва 
да се преименува на „Янтра”. 
Дойде една актриса от София, 
много известна, не искам да 
й казвам името, събраха ни в 
салона на театъра на специ-
ална среща, само футболисти. 
Не е дошла при нас, ами ни 
поканиха. И тя ни обясни, (не 
знам дали изобщо да говорим 
за това това), сигурно и на 
актрисата са й казали какво да 
каже, надали е по нейна воля. 
Та жената ни обясни, че Чарда-
фон като историческа личност 
си е имал слабости, казано 
направо, бил женкар и не е 
удачно отборът да носи него-
вото име, да го скандират по 
стадионите. То не зависеше от 
нас, но явно искаха някак по-
меко да мине. Какво да кажеш. 
И ние какво можем да кажем, 
изслушахме я и си тръгнахме, 

нищо не сме коментирали на 
тази среща. Съобщиха реше-
нието и край.
 Ако питате мен, аз това 
име „Чардафон – Орловец” за 
никое друго не го давам. 
 - Спомняте ли си добре 
деня след мача за „А“ група, 
защо удариха камбаните на 
църквата „Св. Йоан Предтеча“ 
в Камъка, Кой поръча това 

тържествено възвестяване? 
Малко е странно за онова 
време – 80-те години, футбол 
и църква?
 - Камбаната я удари поп 
Богомил за влизането в „А“ 
група и получи наказание за 
тази работа. Никой не го е ка-
рал. Поп Богомил беше голям 
запалянко, изключителен запа-
лянко. Идваше на мачове. Този 
ден ние, футболистите, бяхме 
по кръчмите и никой не е пла-
щал. Не можеше да се разбере 
кой поръчва, дали плаща. Ни-
кой не е плащал. Изобщо беше 
страхотна еуфория в Габрово. 
Той беше и много драматичен 
този ден, защото се чакаше ре-
зултат от друг мач – трябваше 
Ловеч да направи равен със 
„Спартак” – Варна. 
 Мачовете се играят по едно 
и също време. Ние печелим, 
нашите хора, пратени в Ло-
веч, съобщават, че там е 1:1, 
стадионът изрева, публиката 
влезе на терена, изнесоха ни 
на ръце... Аз до църквата не 
съм ходил, футболистите не 
сме ходили. Просто поп Бого-
мил толкова се въодушевил, че 
решава да възвести радостта 
си с камбанен звън. Не знам 
дали е истина, но после чух, 
че получил мъмрене от Вели-
котърновския владика. И тук из 
града наистина, когото видеха 

от футболистите, го носеха на 
ръце. 
 Първият път беше незабра-
вим, вторият път като влязо-
хме – радост, но не беше като 
първия. Вторият беше по-пред-
видимо, през цялото време во-
дехме, очакваше се.
 Имаше един драматичен 
мач с „Видин”, защото трябва-
ше да ги бием. Победихме ги 

1:0. Тогава имам един случай. 
Ние натискаме да вкараме гол 
– корнер след корнер, атаку-
ваме, обаче аз като най-нисък 
какво да правя в пенала и съм 
на центъра като последен. Ху-
баво, но те изритаха топката 
и от такава позиция, че ме 
надбягва този, за когото вече 
споменах - Огнян Маринов. Той 
ме надбягва, това става след 
центъра, Маринов не е в заса-
да, аз плонжирах и направо го 
хващам за краката. Фал, ама 
тогава нямаше картони и съди-
ята не ме предупреди. После 
Георги Петков (Гошо Ръгбито) 
искаше да ме взема в неговия 
отбор, много хубаво съм се 
хвърлил. Ами нямаше начин, 
Маринов оставаше сам срещу 
вратаря.
 - Сега ходите ли на мач?
 - Сега повечето време съм 
в Трявна – къщичка, малка гра-
динка... В спортната зала ходя 
да гледам синковците като иг-
раят, внука.
 - Открехваме през целия 
разговор темата за няколкото 
поколения футболисти в рода, 
може ли да ги подредим пои-
менно кой къде е играл?
 - Нено Михалев ми е баща, 
а Първан Михалев чичо – и 
двамата са футболисти. Двама-
та ми сина – Нено Михалев и 
Стефан Михалев, също са фу-

тоболисти - не професионален, 
аматьорски футбол, но имат 
успехи на малки вратички. Го-
лемият Нено много обичаше 
футбола, но се случи неприят-
ност с ахилеса. В гората като 
играят, настъпва едно шише от 
олио, сцепено на две. И като 
настъпва единия край, задният 
му реже сухожилието. Претър-
пя операция и това му попре-

чи. Игра футбол в Павликени 
доста години, но тази операция 
го върна доста. Стефан по не 
го палеше, но физически беше 
добре, подвижен и борбен, по-
игра като студент повече, при 
батко си в Павликени - също. 
В залата с отбора на Петър 
Петров са ставали шампиони. 
В състезанието  на „Камени-
ца“  бирата печелиха. От Нено 
имам двама внука – на 27 го-
дини и на 15. И двамата играят 
– Мишо и Калоян. Днес (б.а. 
15 март), Калоян, който е в 
„Янтра 1919” на Мънчев, вкара 
гол на „Чардафон” в юношеска-
та група.От Стефан имам една 
внучка – Даниела, на 13 годи-
ни, тренира баскетбол в „Лев-
ски”. Малкият му син е на 7 
години – Божидар, той е малък, 
но също си е избрал футбола. 
 Всъщност на чичо ми 
Първан сина му - Цветомир 
Първанов, и той е футболист, 
най-големият от рода ни. Цве-
томир стана шампион на Бъл-
гария с „Етър”.
 - Кога приключихте с фут-
бола?
 - В Габрово спрях да играя 
през 1977 година. И после 4 
години в Трявна – до 35 години.  
Накрая в Трявна от зоната вля-
зохме в „Б“ група.
  - Кого харесвате най-мно-
го от съвременните футболи-
сти?
 - Меси най-харесвам от но-
вите. От старите – Кройф и 
Бекенбауер. Пеле не съм го на-
блюдавал, но мисля, че Кройф 
беше много силен. 
 От българските... да поми-
сля малко... Якимов, Христо 
Бонев, Денев в средата на те-
рена. Като нападател – Петър 
Жеков. Може би защото съм 
играл с него – той беше нацио-
нал, аз – войник, млад, свит. 
Вика ми: „Няма да се притес-
няваш, пробиеш ли, центрираш 
на дузпата, аз какво ще правя, 
какво ще струвам – ще отида 
там”. 
 От Габрово – Пуфа. А от 
тези, които дойдоха, най-добър 
за мен беше Руси Пенчев. Но 
искам да подчертая, че съм с 
отлични впечатления от всич-
ки колеги, които са били в 
Габрово. И все си мисля, че те 
останаха доволни от Габрово, 
защото обичат Габрово. Всички 
имат отлични спомени.
 - А какъв футбол обичате, 
кои мачове следите по теле-
визора?
 - Обичам техничния футбол, 
грубостите не ги обичам. От 
чуждите харесвам „Арсенал”, 
от нашите - ЦСКА.
 - Всъщност времето, за 
което говорим, футболист от 
„Левски” не е идвал в Габрово, 
само от ЦСКА?
 - Харалампиевите са от 
„Славия”... по-скоро сме дава-
ли на „Левски”– Иван Вуцов, 
Галибата вратаря. Сега дадо-
хме още един габровец – Мар-

тин Райнов. 
 - Някой от футболистите 
имаше ли проблеми с цига-
рите, алкохола нощния живот. 
Все пак бяхте звезди, имахте 
фенове, фенки, изкушения? 
 - Имахме само един пушач. 
Мисля, че бяхме сериозни и 
отговорни. Как да имаш авто-
ритет, как ще ти се радват хо-
рата на терена, ако в града се 
знае, че прекаляваш с кръчми-
те и алкохола. Хората пълнеха 
стадиона, радваха ни се. Като 
юноши ни пускаха да играем 
преди мъжете и публиката ид-
ваше по-рано, познаваха ни 
още от юноши. Тези хора не 
можеш да ги разочароваш.
 - Останаха ли Ви травми от 
футбола?
 - Последните 4-5 години от 
футбола всяка нощ спях с ком-
прес от свинска мас и грес на 
глезените. В София играя един 
мач с „Локомотив“ (София) и 
ме болят глезените, не мога да 
играя. Стоим резерви с един 
приятел и той казва: „Зле съм 
с ахилеса, но ще се оправя, 
защото една баба ми каза ле-
карство - свинска мас и грес  
1:1, на един парцал и се слага 
на ахилеса, отгоре найлон... 
както се прави обикновен ком-
прес. Ами помага, облекчава. 
От твърди терени е, лоши тере-
ни, тренираме на площадки.
 - Хранителен режим спаз-
вахте ли?
 - Спазваме, доколкото се 
хранехме в стола на МВР, сега 
ресторант „Златна сватба”. 

Безплатно ни хранеха. Не сме 
вземали големи заплати - 130 
лева. Ще ни дадат някой път 
двойни. Ами в „А” група не 
биеш много. Най-добре беше, 
когато ни взеха 6 точки и ни 
оставиха на премиите на „А“ 
група и играем с отбори от 
„Б“ група. За цяла година кол-
ко мача загубени имахме... 2 
само. Така че финансово бяхме 
добре. 
 - Безплатна храна, жили-
ще... имаше държавна грижа 
за футбола...
 - Безспорно. Голям принос 
в Габрово има бай Пенчо Кара-
пенев, супер запалянко беше. 
Казва на шофьора да пали 
колата и идва в Ягода, където 
сме на подготовка, идва да 
види как сме настанени, добре 
ли сме. Това беше преди да 
отиде посланик. Като се върна, 
не му даваха да идва в Габро-
во, изстреляха  го в София. 
Той много помагаше, събираше 
всички директори на предприя-
тия и им казваше „кой с какво-
то може“ и те помагаха. Всички 
директори помагаха. Без пари 
не може. После при Трифон 
Пашов не беше като при Ка-
рапенев, може би защото не е 
бил запален. Не сме станали 
богати от футбола. Най-голямо-
то предимство е, че ни дадоха 
по едно жилище. Не ни го да-
доха, а ни уредиха да вземем, 
а ние си го изплатихме. На 23 
години да имаш самостоятелен 
апартамент по онова време не 
беше малко. 

Михал Михалев - Матето: „От първия ñекретар до 
вакñаджията - вñички áяха фенове на отáора”

Михалев с капитанската лента (№ 6)

Михалев най-вляво на първата редица. Сезон 1975/76

В Гърция, 1975 година. Матето с тъмния анцуг.                                                                                               Михалев на заден план. Тачев зад топката
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НАШИ КЛИЕНТИ ТЪРСЯТ: 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

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 
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3-стаен, Трендафил-1, ул. “Хри-
зантема” 2, ет. 5/5, 76 м2, 
панел, за ремонт 14600 euНU
КУПУВА двустаен център ре-
монтиран на НИСЪК ЕТАЖ 
ПЛАЩА ВЕДНАГА

EДНОСТАЙНИ:
БОКСОНИЕРА В ЦЕНТЪРА ЗАМЕНЯ ЗА ГАРСОНИЕРА
Дядо Дянко, 28м2, монолит, отлична 15 500 лв
Трендафил-1, ет. 5, панел 20 000 лв
Голо бърдо, тухла, 77м2 35 000 лв
Севлиево, 55м2, ет. 1,подходящ за офис 35 000 лв
Ид. център, 47 м2, ново строителство  40 000 лв

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

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

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

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

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

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

Дядо Дянко, УПИ, 9810м2 23 лв/м2

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

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

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

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

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

НОВИ ОФЕРТИ:
Тлъчници, 60м2, ет. 3, ново стр. 50 000 лв
Шиваров мост, 60м2, ет. 2, ново стр. 43 000 лв
Идеален център, 50м2 50 000 лв
Център, 80м2, ет. 3, тухла 56 000 лв
Eса, двустаен, панел 35 000 лв
Идеален център, 90м2, ет. 1 65 000 лв

ИЗГОДНИ ОФЕРТИ:
Център, магазин, 84м2 68 000 лв
Център, 144 м2, ет. 2 45 000 лв
Център, луксозен офис, 125м2 50 000 €
Идеален център, магазин, 40м2 48 000 лв
ПРОДАВА НОВО СТРОИТЕЛСТВО:
Радичевец, къща,130м2, до ключ обз.70 000 €
Идеален център, 100м2, ет. 2 60 000 €

Идеален център, Младост - 2-стайни, 3-стайни 
ГАРСОНИЕРИ: 

Бичкиня, панел, ет. 3 28 000 лв
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:
Трендафил, PVC, ет. 4, 75м2 45 000 лв
Идеален център, 140м2, ет. 4 52 000  €
Младост, 116м2, монолит 60 000 лв
Шиваров мост, 65м2, ет. 2 42 000 лв
Идеален център, 100 м2, ет. 2, PVC 75 000 лв
Идеален център, 95 м2, ет. 2 65 000 лв

ГРАД С КИ КЪ ЩИ И ЕТАЖИ:
Камъка, 140м2, двор 80 000 лв
Хаджицонев мост, 2 етажа, 220м2, гараж, двор, 
PVC 45 500 лв
Недевци, къща, 130м2, 480м2 двор 26 000 лв
Шиваров мост, 80м2, ПВЦ 55 000 лв
Хаджицонев мост, етаж, 90м2, двор 20 000 лв
Голо бърдо, къща, 75 м2, гараж 65 000 лв

Баждар, къща, 80 м2, 480 м2 двор 65 000 лв
ПАР ЦЕ ЛИ:

Лоза, 1.6 дка 10 000 лв
Изход Севлиево, 3 дка 22 000 лв
Ясени, 400м2, УПИ 3 000 лв
Хаджицонев мост, УПИ, 1 дка 8 000 лв
Киевци, 1200м2 36 000 лв
Пройновци, 1200м2, УПИ 12 000 лв
Сирмани, 1050м2, УПИ 15 000 лв
Индустриална зона, 500м2 15 000 лв
Широк център, Младежки дом, 1 дка 11 000 eu
ул. „Свищовска“, 450 м2 25 000 лв
Лъката, 480 м2 УПИ 15 000 лв
Стефановци, 796 м2, УПИ 8 500 лв
Гарата, 2700 м2, 600 м2 дог
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:
Източник, 150м2, 600 м2 двор 65 000 лв
Орловци, 2 етажа, 100м2 РЗП 17 000 лв
Цвятковци, двуетажна, 1.2 дка двор 16 000 лв
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
Златевци, къща, 900 м2 двор 27 000 лв

ДАВА ПОД НАЕМ:
Идеален център, лукс студио, обзаведено 400 лв
Голо бърдо, двустаен 200 лв

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

тел.: 066/80 85 74,  0885 118 119

ИМОТИ ПРОДАВА
ГАРАЖИ - ново строителство, 
в центъра се продават на тел. 
0897/87-18-22. [24, 16]
АПАРТАМЕНТИ В центъра, ново 
строителство, се продават на 
тел. 0887/803-414. [24, 16]
КЪЩА В кв. Шумели се продава 
на тел. 0887/60-77-61. [22, 20]
ПАРЦЕЛ В регулация в Гос-
тилица се продава на тел. 
0897/799-072. [11, 6]
АПАРТАМЕНТ НА бул. „Моги-
льов“ 71, вх. А, ет. 3, ап. 9, се 
продава на тел. 0895/360-196. 
[22, 16]
СТАРА КЪЩА в село Кметовци 
се продава на тел. 0884/848-
323. [11, 9]
ТУХЛЕН АПАРТАМЕНТ се про-
дава на тел. 0887/621-225. [10, 
9]

ТЕРЕН С УПИ 2 ДКА, С 
ДВУЕТАЖНА ПОСТРОЙКА С 
РЗП 350 КВ. М В ШИРОК 
ЦЕНТЪР, С ВЪЗМОЖНОСТ 
ЗА ЖИВЕЕНЕ ИЛИ РЕСТО-
РАНТ, се продава на тел. 
0888/637-017. [15, 6]

АПАРТАМЕНТИ И други - ново 
строителство, в идеален център, 
по себестойност и договаряне 
се продават на тел. 0888/447-
096. [20, 14]
ТРИСТАЕН АПАРТАМЕНТ в кв. 
Дядо Дянко се продава на тел. 
0899/841-480. [14, 11]
МНОГОСТАЕН АПАРТАМЕНТ в 
блок „Здравец“ - 100 кв. м, се 
продава на тел. 066/800-170. 
УПИ - 665 кв. м, в кв. Стефа-
новци, до второстепенен път, на 
тихо и спокойно място, цена: 
15 000 лв., се продава на тел. 
0896/651-920. [11, 9]
ВИЛЕН ИМОТ в село Златевци 
се продава на тел. 0899/943-
105 [20, 8]
ПАРЦЕЛ В село Чавеи - 1945 
кв. м, се продава на тел. 
0896/641-053. [11, 6]

ТУХЛЕН АПАРТАМЕНТ - 76 
кв. м, в кв. Палаузово за 42 
000 лева се продава на тел. 
0897/616-970. [11, 6]
КЪЩА В село Костенковци про-
дава тел. 0878/863-875. [10, 9]
ГРАДСКА КЪЩА се продава на 
тел. 0899/717-118. [2, 2]
ПАРЦЕЛ - 3 дка, до „Техно-
маркет“ се продава на тел. 
0892/484-602. [16, 5]
ГАРСОНИЕРА В кв. Трен-
дафил-2 се продава на тел. 
0898/760-835. [11, 5]
ПАРЦЕЛ В квартал Куката- По-
повци - 1240 кв. м, цена: 10 
лв./кв. м, се продава на тел. 
0896/65-19-20. [11, 7]
ПАРЦЕЛ В село Донино от 3 
300 кв. м за 15 000 лв. про-
дава тел. 0897/44-95-95. [2, 2]
КЪЩА - 70 кв. м, с двор 1 дка 
в село Армените, цена по спо-
разумение, се продава на тел. 
0888/515-797. [6, 4]
РЕГУЛИРАН ПАРЦЕЛ без по-
средник се продава на тел. 
0887/57-90-36. Строителство 
около 420 кв. м РЗП с три 
надземни етажи, отлични кому-
никации. [33, 4]

КЪЩА БЛИЗО до града продава 
тел. 0890/138-303. [11, 3]
МАНСАРДА-АТЕЛИЕ - 57 кв. 
м, тухла, в отлично състояние, 
широк център, за 38 000 лева 
продава тел. 0888/217-053. [8, 4]
КЪЩА С голям двор в село 
Стоевци се продава на тел. 
0899/563-006. [12, 4]
ПОМЕЩЕНИЕ, ПОДХОДЯЩО за 
автосервиз, склад и малко про-
изводство, се продава на тел. 
0888/234-179. [15, 2]
ИМОТ ОТ 2 къщи, два декара, 
на 5 км от центъра се продава 
на тел. 0897/569-027 [11, 1]
КЪЩА В село Ангелово, до 
Донино, се продава на тел.  
0897/569-027 [11, 1]
ТРИСТАЕН АПАРТАМЕНТ про-
дава тел. 0878/86-77-41. [6, 2]

ИМОТИ ДАВА ПОД НАЕМ
МАГАЗИН СРЕЩУ „Шел“ 
се дава под наем на тел. 
0877/633-064. [11, 10]
ОБЗАВЕДЕНИ НОВИ и ренови-
рани офиси в сградата на ОББ 
отдава под наем тел. 0888/907-
666. [32, 10]

ДВУСТАЕН АПАРТАМЕНТ 
се дава под наем на тел. 
0898/931-914 [10, 8]
ДВУСТАЕН АПАРТАМЕНТ на 
Еса се дава под наем на тел. 
0899/070-304. [11, 7]
ПОМЕЩЕНИЕ В ИЦ, сивата 
къща, се дава под наем на тел. 
0888/871-687. [12, 7]
АПАРТАМЕНТ, ОБЗАВЕДЕН, на 
ул. „Свищовска“ дава под наем 
тел. 0898/419-342. [11, 10]
МАГАЗИН В центъра дава под 
наем тел. 0878/929-080. [11, 7]
ПОМЕЩЕНИЕ - 100 кв. м, в кв. 
Младост се дава под наем на 
тел. 0888/619-617. [11, 3]
ЗАВЕДЕНИЕ ПОД наем в кв. 
Палаузово - тел. 0898/43-10-
16. [22, 5]
АПАРТАМЕНТИ В Трявна, 
Габрово се отдават под наем на 
тел. 0897/556-676. [11, 1]
КВАРТИРИ - 160 лв., дава тел. 
0889/363-365. [4, 1]

ИМОТИ ЗАМЕНЯ
КЪЩА В Габрово - Русевци, 
с екстри, заменя за жилище 
в гр. София. Справки на тел. 
0888/310-981. [7, 4]

ИМОТИ КУПУВА
СТАРА КЪЩА, може и полусъ-
борена, в Габровско се купува 
на тел. 0877/34-34-26. [24, 8]
КЪЩА В града се купува на тел. 
0885/200-058. [4, 4]

ГОРИ КУПУВА
„МГ-ЛЕС“ ИЗКУПУВА гори - 
0887/547-499, 0878/513-655.
ГОРИ, ПАСИЩА до 900 лв./дка, 
плащане веднага, се изкупуват 
на тел. 0897/001-113.

ЗЕМИ
ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ (гори) в 
цялата страна (идеални части) 
купув тел. 0886/33-14-15.
ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ в страната 
се купува на тел. 0887/760-
790. [11, 6]
ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ и гори се 
купуват на тел. 0894/23-24-25. 
[11, 3]

НОЩУВКИ
НОЩУВКИ,  ЦЕНТЪР - 
0878/515-080. [24, 20]
САМОСТОЯТЕЛНИ НОЩУВКИ в 
топ център - 0876/731-419. 
[22, 5]

ПРОДАВА МАШИНИ
ПЛЕТАЧНА МАШИНА „Textima“, 
домашна, се продава на тел. 
0887/57-90-36. [20, 4]
ЕЛЕКТРОЖЕН ИЗГОДНО се 
продава на тел. 0898/210-068. 
[2, 1]

ПРОДАВА ОБЗАВЕЖДАНЕ
КАЗАНИ ЗА ракия се продават 
на тел. 0886/928-101. [15, 6]
ИЗГОДНО! ДВЕ ъглови легла-
ракли, две секции + гардероб, 
холова масичка цвят орех се 
продават на тел. 0888/949-
217. [11, 2]
ВЕРТИКАЛЕН ФРИЗЕР „Snaige“ 
се продава на тел. 0886/331-
843. [3, 2]

КОТЕЛ „ГОЛДЪН файър“ - ко-
тел 35 кВт, бункер, горелка 
„Голдън файър“ VIP858, шнек, 
стаен термостат, В ГАРАНЦИЯ, 
цена по договаряне, продава 
по спешност тел. 0878/884-
241 [33, 6]
ПЕЛЕТНА ГОРЕЛКА „Голдън 
файър“ 858 VIP, самопочист-
ваща, в гаранция, много изгод-
но продава тел. 0888/922-878 
[10, 6]
ПЕЛЕТНА КАМИНА „Голдън 
файър“, гаранционна, 24 кВт, 
спешно продава за 1500 лева: 
0894/424-366 [15, 11]
ПЕЛЕТЕН КОТЕЛ - 18 kW, ха-
сковски, се продава на тел. 
0884/957-573. [5, 1]

ПРОДАВА РАЗНИ
ПРОДАВАМ ОБОРУДВАНЕ за 
магазин. Телефон за връзка: 
0888/422-668. [22, 21]
ПЛАСТМАСОВИ ЦИСТЕРНИ - 
1 тон, се продават на тел. 
0888/942-095. [11, 10]
ЯРМОМЕЛКА, ЦИСТЕРНА за 
нафта се продават на тел. 
0890/214-128. [3, 2]
КОШЕРИ ДАДАН-БЛАТ, рамки, 
центрофуга - 6 рамки, се про-
дават на тел. 0886/54-82-14. 
[5, 3]
КАМИНА С водна риза + ори-
гинална датска помпа продава 
0887/57-90-36. [20, 4]

КУПУВА РАЗНИ
СТАРИ ЧЕРВЕНИ броеници и 
гердани, саби, ятагани, цар-
ски кортици, щитове, старинни 

пушки и револвери купува тел. 
0888/147-085. [24, 7]
КНИГИ - художествена лите-
ратура (криминални, любовни, 

класика, исторически и др.), 
купува тел. 0889/885-944. [24, 
7]
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ПРОДАВА АПАРТАМЕНТИ:
Шивара, 50 м2, тухла, ет. 2 42000 лв
Идеален център, 77 м2, ет. 2 84000 лв
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: 
Райновци, УПИ, 800м2 дог.
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:
Офис, център, обзаведен 200 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

04/02

НОВО СТРОИТЕЛСТВО, ТОП ЦЕНТЪР  
   550 €/м2

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

ГАРАЖ, РУСЕВЦИ, масивен, 18 м2   
   5 000 €

АПАРТАМЕНТИ:
Бичкиня, 74м2, саниран 42 000 лв
Център, многостаен + гараж 80 000 лв
Еса, гарсониера, партер 26 000 лв
Бичкиня, 76 м2, панел 34 000 лв

До зала „Орловец“, двустаен 44 000 лв
Дядо Дянко, 2-стаен, 2 ет.  17 500 €

КЪЩИ:
Поповци, ново стр., 70 м2, 560 м2 двор, 
гараж  73 000 лв
Червена локва,96м2,500м2 двор 38 000 лв
Ц. ливада, 176м2, 580м2 двор 24 000 лв
Влайчовци, 153м2, 1 дка, гараж 33 000 лв
Поповци, 130 м2, 1100 м2 двор 29 999 лв
Поповци, 500м2 + бунгало 7 500 €

ПАРЦЕЛИ:

Думници, УПИ, 950 м2  10 500 €
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
Войново, 536м2 + проект 10 000 лв

ДАВА ПОД НАЕМ:
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)

11/03

КУПУВА ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ И ГОРИ

тел. 0675/32 824,
моб. 0885/666 636

имоти; работа предлага/търси; уроци/курсове; здраве

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

БИНГО ЗАЛА 
„ГАБРОВО“ 

ТЪРСИ 
КРУПИЕТА

0896 604 999 

МОЖЕ И СТУДЕНТИ 
ЗАДОЧНИЦИ

РАБОТА ПРЕДЛАГА
ШИВАШКА ФИРМА за 
спортни панталони търси 
да назначи ОТК и про-
фесионални шивачки на 
прав шев. Справки на 
тел. 0887/623-490. [23, 
19]
ХИГИЕНИСТКА СЕ търси 
на тел. 0887/396-371. 
[11, 10]
РАБОТНИК ЗА авто-
морга се търси на тел. 
0883/354-280. [27, 11]
ГОТВАЧ ЗА работа от 10 
до 14 часа, владеещ ита-
лиански или английски 
език, се търси на тел. 
0898/76-98-49. [10, 10]
СТРОИТЕЛНИ РАБОТНИ-
ЦИ се набират на тел. 
0895/424-308. [16, 9]

СТРОИТЕЛНА ФИРМА 
ТЪРСИ БАГЕРИСТ И 
АРМАТУРИСТ. Справки 
на тел. 0887/870-088. 
[6, 6]

ФИРМА „ЙОАНА-89“ 
ООД търси да назначи 
служител, обслужващ 
бензиностанция. За 
връзка:   0886/010-003, 
0877/347-907. [11, 8]
ДОБРИ ГОТВАЧИ/КИ, 
сервитьори/ки срещу 
отлично заплащане се 
търсят на тел. 0899/957-
006. [22, 8]
СТРОИТЕЛНИ РАБОТНИ-
ЦИ се търсят на тел. 
0896/799-364. [11, 11]
ПИЦАРИЯ „ТЕМПО“ тър-

си сервитьор/ка. Справ-
ки на тел. 0879/988-
010. [11, 10]
СЕРВИТЬОР СЕ търси на 
тел. 0878/966-222. [11, 
9]
ХРАНИТЕЛЕН МАГАЗИН 
в кв. Дядо Дянко търси 
продавачки. Справки на 
тел. 0887/825-534. [17, 
6]
ГРИЛ-ПАВИЛИОН ПРЕД 
магазин „Кауфланд“ тър-
си да назначи прода-
вач-консултант. Справки 
на тел. 0887/90-70-32. 
[17, 9]
ФИРМА ТЪРСИ багерист 
на редовен трудов до-
говор. Може и пенси-
онер. Справки на тел. 
0887/646-330 [8, 5]
ПРОДАВАЧ-КОНСУЛТАН-
ТИ НА пълно и почасово 
работно време се търсят 
на тел. 0889/384-319. 
[6, 5]
ПЕРСОНАЛ ЗА механа в 
Слънчев бряг - може и 
целогодишно, се търси 
на тел. 0899/957-006. 
[22, 8]
АВТОСЕРВИЗ НА Тър-
говска база търси мон-
тьор. Справки на тел. 
0895/62-94-10. [11, 5]
МЕХАНА НАБИРА готва-
чи топла и студена кухня, 
барбекюристи. Справки 
на тел. 0895/629-036. 
[17, 5]

„ЕВРОХИМ ГРУП“ ООД 
НАБИРА РАБОТНИЦИ 
ЗА ПЕРАЛНОТО СИ 
СТОПАНСТВО, ТЕХ-
НИК С ОПИТ ЗА ПОД-
ДРЪЖКА НА МАШИ-
НИТЕ. Справки на тел. 
0892/24-67-67. [10, 5]

“МАК-В“ ЕООД търси 
крояч текстил с опит. 

Стартова заплата 750 
лв. Справки на тел. 
0885/385-838. Имейл 
адрес: market@mak.bg. 
[12, 5]
ШОФЬОР ЗА битаци се 
търси на тел. 0889/284-
456. [4, 4]
ФИРМА ТЪРСИ шофьо-
ри за разносна търго-
вия. Заплащане до 1000 
лв. Справки на тел. 
0887/87-56-52. [11, 5]
ФИРМА ТЪРСИ счетово-
дител на редовен трудов 
договор. Справки на тел. 
0887/646-330. [7, 4]
ПОМОЩНИК-ГОТВАЧ/
КА ЗА битово заведе-
ние - стартова заплата 
800-1000 лв., се търси 
на тел. 0887/002-030. 
[11, 6]
МЕХАНА „ФЕНЕРИ-
ТЕ“ търси сервитьор/
ка. Справки на тел. 
0896/606-870. [13, 6]
РЕСТОРАНТ „КИТАЙСКИ 
кът“ търси хигиенистка 
за кухня. Три дни в сед-
мицата от 16.00 часа 
- 20 лв./ден. Справки 
на място: Габрово, ул. 
„Осми март“ 19. [12, 6]
ПРО ЕАД - клон Габрово, 
търси да назначи за нуж-
дите на ХОТЕЛСКИ КОМ-
ПЛЕКС „ЛЮЛЯЦИ“: 1. РЕ-
ЦЕПЦИОНИСТ, 2. ГОТВАЧ, 
3. ПОМОЩНИК-ГОТВАЧ. 

Документи - молба, ав-
тобиография, копие от 
диплома за завършено 
образование. Документи 
се приемат в деловод-
ството на ул. „Брянска“ 
№ 54, ет. 3, до 5 ап-
рил 2019 г. Информация 
на тел. 066/80-34-29, 
0878/577-647. [3, 3]
ПИЦАРИЯ „МАНИЯ“ 
търси сервитьори, гот-
вачи. Справки на тел. 
0899/133-262. [11, 5]
ПАСТИР ЗА крави в село 
Гергини се търси на тел. 
0890/214-128. [3, 2]
ШОФЬОР СЕ търси на 
тел. 0879/826-181. [11, 
5]
ПИЦАР СЕ търси на тел. 
0879/826-181. [11, 5]
ЖЕНА ЗА гледане на 
стари хора срещу унас-
ледяване се търси на 
тел. 066/99-22-44. [6, 5]
ШОФЬОР С категория 
„С+Е“ за работа с гон-
дола в България се търси 
на тел. 0889/501-631. 
[11, 5]
МАЛКА КРАВЕФЕРМА 
търси работник. Справки 
на тел. 0876/415-480. 
[24, 5]
МАГАЗИН ЗА хранител-
ни стоки търси прода-
вачка. Справки на тел. 
0895/521-858. [29, 5]
ЗАВЕДЕНИЕ ЗА хранене 

търси ПРОДАВАЧКИ на 
топли закуски, кафе и 
безалкохолно. Справки 
на тел. 0897/889-001. 
[22, 5]
ГОТВАЧ И помощник-
кухня в град Дряново 
търси тел. 0887/247-
895. [24, 4]
„БОДИЛУКС“ СПЕШНО 
търси мебелист. Справки 
на тел. 0898/574-848. 
[5, 3]
ХОТЕЛСКИ КОМПЛЕКС 
в Еленския балкан на-
бира персонал: мъж с 
технически умения (под-
дръжка) и жена за каме-
риерка, може и семей-
ство. Осигурен е пълен 
пансион. Справки на тел. 
0897/863-027. [11, 3]
ХОТЕЛСКИ КОМПЛЕКС в 
Еленския балкан набира 
сервитьори, може и без 
опит. Осигурен е пълен 
пансион. Справки на тел. 
0897/863-027. [11, 3]
„ПОДЕМ  Г АБРО -
ВО“ ЕООД търси стру-
гар. Справки на тел. 
0884/854-354. [5, 3]

„ДИМАС“ АД ТЪРСИ 
ДА НАЗНАЧИ ХОРА ЗА 
СЛЕДНИТЕ ПОЗИЦИИ: 
1. МАШИНИСТИ НА 
ПСМ; 2. ШОФЬОРИ НА 
ТОВАРЕН АВТОМОБИЛ; 
3. АВТОМОНТЬОРИ, 
МЕХАНИК - ЗАВАР-
ЧИК. Трудово възна-
граждение от 600 лв. 
до 1200 лв. Фирмата 
предлага отлични усло-
вия и постоянна трудо-
ва заетост. Приема ра-
ботници и от Дряново. 
За повече информация: 
тел. 0885/803-330. 
[11, 2]

ТЪРСЯ ЖЕНА за нощ-

на смяна за гледане на 
възрастни хора в близко 
село. Осигурен транс-
порт и храна. Справки 
на тел. 0888/863-111 и 
0888/883-324. [7, 3]
МИЯЧКА СЕ търси на 
тел. 0878/128-222. [3, 
3]
КАФЕНЕ ТЪРСИ работ-
ничка. Справки на тел. 
0898/903-144. [7, 3]
ФИРМА ЗА строител-
ни материали търси да 
назначи общ работ-
ник. Справки на тел. 
0886/777-990. [5, 3]
РЕСТОРАНТ В центъра 
търси миячка. Справ-
ки на тел. 0898/477-
996. [5, 3]ПИЦАРИЯ 
„ГЛАДНИЦИ“ търси 
пицари, готвачи, серви-
тьори. Справки на тел. 
0899/319-114. [11, 2]
„БУЛЧИКЪН“ АД - Се-
влиево търси да назна-
чи механик промишлено 
оборудване за поддръж-
ка на наличните произ-
водствени машини със 
средно техническо обра-
зование. Справки на тел. 
0899/876-595. [14, 2]
ФИРМА „АЛФРИ-
ДА Пеев“ търси двама 
строителни работника 
за правене на кофраж. 
Заплащане по споразу-
мение. Справки на тел. 
0887/654-320. [11, 2]
ЖЕНА ЗА направа на 
закуски се търси на тел. 
0888/202-343. [5, 1]

„ТЕХНОМАТ-МЕРКУ-
РИЙ“ ЕООД - ГАБРОВО 
ТЪРСИ ДА НАЗНАЧИ 
НА РАБОТА: „МАШИ-
НЕН ОПЕРАТОР, ОБУВ-
НО ПРОИЗВОДСТВО“, 
с добри езикови позна-
ния писмено и говори-
мо по руски и армен-
ски език. Телефон за 
контакти: 066/80-55-
74. [3, 1]

СТРОИТЕЛНА ФИРМА 
„Мегастрой 2014“ търси 
да назначи кофражисти, 
арматуристи, монтажни-
ци на метална конструк-
ция, заварчици с опит. 
За повече информация: 
тел. 0885/082-253.[6, 1]
ШОФЬОР С кат . 
„С+Е+ADR“ за работа в 
EU - 2100-2170 евро на 
месец (70 евро/ден), се 
търси на тел. 0897/525-
181. [10, 1]
ШОФЬОР - пенсио-
нер, се търси на тел. 
0887/722-937. [5, 1]
ФИРМА ТЪРСИ про-
давач/ка за магазинче 
за плодове и зелен-
чуци. Справки на тел. 
0899/89-17-16. [6, 1]

РАБОТА ТЪРСИ
ПОЧАСОВА ИЛИ надом-
на работа търси тел. 
0894/277-849. [11, 8]
ПАЗАЧ (НЕВЪОРЪЖЕ-
НА охрана) с опит - 
0888/33-81-85. [12, 8]

ГРИЖА ЗА БОЛНИ
И ВЪЗРАСТНИ
ГЛЕДАМ БОЛНИ . 
Може и почасово. Тел. 
0878/47-69-96. [5, 3]
ГРИЖИ ЗА възраст-
ни почасово - тел. 
0879/689-667. [6, 5]

Водеща търговска фирма ТЪРСИ

знаещ, можещ и амбициозен

ОПЕРАТИВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ

- като счетоводителПрофесионален опит

минимум години5

- Познаване и прилагане на счетоводното

законодателство и счетоводни стандарт

ФИРМАТА ПРЕДЛАГА:

- Работа в утвърдена българска компания;

- Възможност за професионално развитие;

- ;Много добро възнаграждение

За контакти: Надя Колева,
тел. 0899/960 581; e-mail: sales@marina.bg

УРОЦИ, КУРСОВЕ
ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕ-
СИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ 
- ГАБРОВО, организира 

лицензирани курсове за: 
огняр, кранист,  мотока-
рист, машинист на път-
но-строителни машини, 
готвач, барман-сервитьор, 
козметик, фризьор, ле-
чебен масаж, маникюр, 
педикюр, ноктопластика. 
Издава се държавен доку-
мент за правоспособност. 
Обучение с ваучер за без-
работни и работещи. Тел. 
066/80-85-92, от 10.30 

до 12.30 часа, 0887/361-
876. 
СПОРТЕН КЛУБ „Алфа-
Метал“ провежда курсове 
за безопасно боравене с 
огнестрелно оръжие. Кур-
сът започва на 27 март 
2019 г. Тел. 066/80-69-
62.
„АННА - Виктория спа“ 
предлага индивидуално 
обучение за масажисти - 
тел. 0887/380-156. 

МАСАЖ
MAGIC HANDS - масажно студио - тел. 0890/326-
498, Даниела. [12, 12]
ПРОФЕСИОНАЛНИ МАСАЖИСТКИ - 0876/735-596. 
[22, 5]

ЛЕКАРИ
Д-Р ГЕОРГИ ТАБАКОВ - 
очен кабинет - ул. „Тотю 
Иванов“ 25 - прегле-
ди 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 НЕВРО-
ЛОГ. Д-р Трифонов, 
Габрово, ул. „Еману-
ил Манолов“ № 12-А, 
066/804-549, 0885/251-
655. ИЗДАВА ПСИХИА-
ТРИЧНИ УДОСТОВЕРЕ-
НИЯ.

ПРОДАВА АПАРТАМЕНТИ:  
Варовник, двустаен, тухла, ет. 2                    23 000 eu
Младост, гарсониера, тухла, ет. 3, южна, блиндирана 
врата                                                 договаряне
Дядо Дянко, тристаен, тухла                        16 000 eu
Център, 74м2                                          23 000 eu
Бичкиня, 80м2, тухла, таванска стая             договаряне
Голо бърдо, двустаен, монолит                     16 000 eu

КЪЩИ:  
Гарата                                                договаряне
Иванковци, след ремонт                               4 000 eu
Драгановци                                             4 000 eu

МАГАЗИНИ:
Колелото                                             договаряне

ПАРЦЕЛИ, ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ И ГОРИ:  
Гачевци, гора, 13.400 дка                          договаряне
Габрово, земеделска земя                          договаряне
Русевци, парцел, път, ток, вода                   договаряне
КУПУВА ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ И ГОРИ - НАЙ-ДОБРИ ЦЕНИ

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

Агенция за 
недвижими имоти

01/03

СМЕНЯ ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕТО НА ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ



725 март 2019 г. отопление; строителство, ремонти, изолации, услуги; селскостопански

ОТОПЛЕНИЕ
ДЪРВА ЗА огрев се про-
дават на тел. 066/823-
712, 0887/620-535, 
0876/162-172.
ПЕЛЕТИ - продаж-

ба и доставка от 290 
до 640 лв. за тон - 
тел. 0894/216-336, 
0885/958-700.
„ПЕХЛИВАНОВ“ - преся-
ти въглища донбас, бри-
кети, дърва. Ниски цени, 
безплатен транспорт - 
066/805-642, 0897/892-
903.
НАЦЕПЕНИ ДЪРВА - 80 
лв. Безплатен транспорт. 
Незабавна доставка. Тел. 
0895/252-686.
НАЦЕПЕНИ, НАРЯЗАНИ 
дърва - 80 лева, неза-

бавна доставка, се про-
дават на тел. 0884/709-
093
ДЪБОВИ ЗА огрев - на-
цепени, 80 лв., с безпла-
тен транспорт, се про-
дават на тел. 0877/471-
466.
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 чу-
вали, с безплатен транс-
порт, се продават на тел. 
0877/108-825.
СУХИ ДЪРВА в чували 
и разпалки - 5 лв. Без-
платна доставка. Тел. 
0876/839-779.
„МГ-ЛЕС“  ПРО-
ДАВА  дърва за ог-
рев - 0887/547-499, 
0878/513-655.

ДЪРВА ЗА огрев - мет-
рови, нарязани, нацепе-
ни, се продават на тел. 
0879/972-114.
ДЪРВА ЗА печки, котли, 
камини се продават на 
тел. 0879/988-131.
ПРОДАВАМ ДЪРВА - 
0878/943-895.
МЕТРОВИ - 75 лв./
куб., нарязани - 85 лв./
куб., се продават на тел. 
0988/816-628.
ДОНБАСКИ ВЪГЛИЩА, 
брикети и екобрикети, 
пелети от широколистна 

дървесина - 066/801-
501. [12, 10]
РЕЖА ДЪРВА на 7 лв. - 
0899/050-080. [11, 6]
СУХИ ДЪРВА в чували 
- 5 лв. - тел. 0894/644-
560. [12, 10]
ГОТОВИ ДЪРВА и метро-
ви - тел. 0893/390-253. 
[11, 3]
ДЪРВА ЗА огрев - метро-
ви, нарязани и нацепени, 
сухи дърва в чували - 4 
лв./бр., се продават на 
тел. 0896/807-688. [13, 
3]

БИЛЕТИ, ПЪТУВАНИЯ
АВТОБУСНИ, СА-
МОЛЕТНИ БИЛЕ-
ТИ се предлагат на 
тел. 066/80-49-48, 
0887/83-61-73.
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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 
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ЕКСКУРЗИИ С АВТОБУС ОТ ГАБРОВО
ОДРИН ЗА 1 ДЕН - 23.03./20.04/25.05., 40 лв.
ОДРИН С 1 НОЩУВКА - 19-20.04., 90 лв.
ИСТАНБУЛ - ФЕСТИВАЛ НА ЛАЛЕТО - 25.04/                                                       
03.05./09.05/23.05., от 164 лв.       
БУКУРЕЩ - 08.06./14.09., 40 лв.
СЛЪНИК-БРАН-БРАШОВ - 07.06., 2 нощ., 195 лв.
СИНАЯ-БРАН-БРАШОВ - 1 нощ.,23.03/25.05,                                                                  
125 лв., с 2 нощувки, 30.03./27.04./04.05, 149 лв.
БИГОРСКИ МАНАСТИР-ОХРИД-СКОПИЕ -09.05.,185 лв.
ОХРИД-АЛБАНИЯ - 17.04.,3нощ.,3зак.,2 веч., 275 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.
БУДАПЕЩА - 29.03.,2 нощ.,279лв от С-во/В.Т-во
БАНСКО-ЛЕЩЕН-КОВАЧЕВИЦА - 04.05.,2нощ.,150лв
БЕЛОГРАДЧИК-СКАЛНА ПРИКАЗКА - 20.04,108лв, от С-во
ВЕНЕЦИЯ-ФЛОРЕНЦИЯ -17.07.,3нощ.,499лв., от С-во
ВЕЛИКДЕН ОТ ГАБРОВО
СОЛУН-МЕТЕОРА - 27.04., 2 нощ., 235 лв. 

ВЕЛИКДЕН НА ХАЛКИДИКИ - 26.04.,3нощ.,от 349 лв.
БУКУРЕЩ-СИНАЯ-БРАШОВ - 27-29.04.,2нощ.,169 лв.
КОРФУ - 25-30.04.,3 нощ.,зак,вечери,336лв от С-во
ВИЕНА-БУДАПЕЩА - 25-29.04.,3нощ.,435лв от Т-во
АДРИАТИКА - 27.04.- 04.05.,6нощ.,715лв от В.Т-во
ОХРИД С РИЛСКИ МАНАСТИР И РУПИТЕ - 26.04., 3 
нощувки, 290 лв.
РИЛСКИ МАНАСТИР-БАНСКО-РОЖЕНСКИ МАНА-
СТИР-РУПИТЕ - 27.04., 200 лв.
ВЕЛИКДЕН УИКЕНДИ СЪС САМОЛЕТ 
ПРАГА - 720 лв.,ВИЕНА - 770 лв., ПАРИЖ - 933 лв., 
ДУБРОВНИК - 723 лв., БАВАРСКИ ЗАМЪЦИ - 783 лв., 
О. САНТОРИНИ - 624 лв., О. КИПЪР - 895 лв./ 5 
нощ./, КОСТА ДЕЛ СОЛ - 995 лв./7 нощ./, ЕГИПЕТ - 
1108 лв./7 нощ./,МАРОКО - 1467 лв.,ИЗРАЕЛ -1348лв
ВЕЛИКДЕН В ГЪРЦИЯ СОБСТВЕН ТРАНСПОРТ
ХАЛКИДИКИ - от 295 лв., КАВАЛА - от 248 лв., Та-
сос - от 276 лв.  за 3 нощувки със закуски и вечери  
АВТОБУСНИ И САМОЛЕТНИ БИЛЕТИ НА WIZZ AIR И RYANAIR

sviat@mail.bg

 
        

СЧЕТОВОДСТВО
СЧЕТОВОДНА КАНТО-
РА „КОНТО-ЕКСПЕРТ“ 
- счетоводни услуги, 
годишно приключване, 
данъчни декларации - 
066/804-066

РЕГИСТРАЦИЯ НА 
ФИРМИ И СЧЕТО-
ВОДНО ОБСЛУЖ-
ВАНЕ - телефон 
0898/480-821.

СЧЕТОВОДСТВО - теле-
фон 0877/633-064. [11, 
10]

СТРОИТЕЛСТВО
КЪРТИ И пробива - 
0897/832-363
СЪБАРЯМ И почиствам 
от А до Я. Извършвам 
строителни работи. 
Чистя дворове, мази - 
0899/601-444.
ФИРМА СЪБАРЯ, по-
чиства за сметка на 
материалите - тел. 
0896/183-637.
КЪРТИ, ЗИДА, ВиК, ел., 
фаянс  - 0878/943-895.
ЗИДАНЕ НА каменни ду-
вари - 0876/790-953.
УСЛУГИ С багер и са-
мосвал - 0888/564-431.
ПОДПОРНИ СТЕНИ, дре-
наж и други СМР - тел. 
0897/390-194. [25, 23]
НАПРАВА И ремонт на 
покриви, хидроизолация, 
саниране, дренажи - тел. 
0888/020-187. [25, 23]
„ В ЕЛ ЕВ - С Т РОЙ - Р Е -
МОНТ“ ПРЕДЛАГА всич-
ки видове строителни 
материали. Склад - бул. 
„Трети март“ 87, и мага-
зин на ул. „Капитан Дядо 
Никола“ 65, без почивен 
ден от 7.30 до 19 часа, 
тел. 066/801-501. [12, 
10]
КЪРТЯ БЕТОН, камък - 
тел. 0888/544-438. [11, 
9]
РЕМОНТ НА покриви, 
хидро- и топлоизолации, 

тенекеджийски и боя-
джийски услуги и др. - 
тел. 0895/295-654. [18, 
13]
ИЗХВЪРЛЯНЕ НА стро-
ителни отпадъци, изко-
реняване на дървета, 
подравняване на тере-
ни, оране, фрезоване - 
0888/359-442 [24, 8]
РЕМОНТ НА покриви, 
обшивки на комини, по-
ставяне на улуци и др. - 
тел. 0895/370-021. [22, 
6]
ПОДПОРНИ СТЕНИ, 
дренажи, покриви - 
0886/76-24-34. [10, 7]
РЕМОНТ НА покриви, 
измазване на капаци - 
тел. 0895/82-44-54. [11, 
5]

ПОД НАЕМ
НОВО ФАСАДНО скеле 
се дава под наем на тел. 
0888/982-294. [22, 20]

ВЪТРЕШЕН РЕМОНТ
ПАРКЕТ, ДЮШЕМЕ - 
редене, БЕЗПРАХОВО 
циклене, фино шлай-
фане, лакиране - мон-
таж на ламиниран пар-
кет - 066/86-61-43, 
0889/286-025.
БЕЗПРАШНО ЦИКЛЕНЕ - 
0887/040-471.
ПАРКЕТ, ДЮШЕМЕ, ла-
минат - циклене, монтаж, 
лакиране - 0886/249-
906
МОНТАЖ ГИПСОКАР-
ТОН, шпакловки и боя - 
тел. 0895/728-668. [12, 
12]
ВЪТРЕШНИ РЕМОНТИ, 
шпакловки, боядисване - 

тел. 0898/569-486. [22, 
19]
БОЯДЖИЙСКИ УСЛУ-
ГИ - тел. 0899/050-080. 
[14, 6]
ГИПСОКАРТОН, ШПАК-
ЛОВКА, боядисване, ре-
монтно-довършителни 
работи - тел. 0898/209-
771. [8, 3]
ВиК, ФАЯНС, теракота, 
ламинат, окачени тава-
ни - тел. 0898/209-771. 
[8, 3]
МОНТАЖ ГИПСОКАР-
ТОН, шпакловки и боя 
- тел. 0895/72-86-68. 
[13, 3]
ШПАКЛОВАНЕ, БОЯ-
ДИСВАНЕ, фаянс, тера-
кота, изолация, камък - 
тел. 0899/970-757. [6, 
5]
ВиК, ФАЯНС, теракота - 
тел. 0884/228-253. [22, 
4]
МАЗИЛКИ, ШПАКЛОВ-
КИ, изолации - тел. 
0879/367-739. [5, 2]

ИЗОЛАЦИИ
АЛПИНИСТИ - тел. 
0899/321-190
ИЗОЛАЦИИ, СКЕЛЕ - 

0878/943-895 [0, 0]
АЛПИНИСТИ - тел. 
0887/131-381. [22, 7]

ИЗРАБОТВА
ИЗРАБОТКА НА метални 
конструкции, гаражни и 
други врати, огради, па-
рапети - 0885/943-808, 
066/870-546. 
ИЗРАБОТКА НА метал-
ни конструкции - тел. 
0885/72-46-71. [11, 10]

ЕЛ. ИНСТАЛАЦИИ, 
РЕМОНТИ
ЕЛ. РЕМОНТИ и инста-
лации - тел. 0899/359-
114. [16, 10]
ДРЕБНИ ЕЛЕКТРОУСЛУ-
ГИ по домовете - тел. 
0899/145-802. [33, 13]

КОМИНИ
ПРОФЕСИОНАЛНО ПО-
ЧИСТВАНЕ на коми-
ни - отгоре и отдолу. 
ПО ВСЯКО ВРЕМЕ. Тел. 
0897/704-502.
КОМИНОЧИСТАЧ - 30 
лв. - тел. 0894/52-52-
58.
КОМИНОЧИСТАЧ - тел. 
0889/177-737.

ВиК
ВиК МОНТАЖ и под-
дръжка - 0887/680-034.
ОТПУШВА КАНАЛИ - 
тел. 0889/177-737.
ВиК РЕМОНТИ - тел. 
0894/220-509. [22, 16]
ВиК РЕМОНТИ и инста-
лации - тел. 0899/359-
114. [16, 10]
ВиК МОНТАЖ - тел. 
0882/407-493. [13, 3]
ПОПРАВКА И монтаж 
на ВиК - тел. 0894/220-
509. [33, 2]

ТЕНЕКЕДЖИЙСТВО
ВОДОСТОЧНИ ТРЪБИ, 
обшивки - 0899/321-190

ДОГРАМА
ЕТ „АЛЕКСАНДЪР ЙОР-
ДАНОВ“ - АЛУМИНИ-
ЕВА и PVC дограма - 
0896/741-415.
AL И PVC дограма и 
щори. Изгодни цени! 
Тел. 0878/676-161, 
0878/709-855. [33, 13]

Н и КО КОНСТРУКЦИИ 
ООД ПРОИЗВЕЖДА И 
МОНТИРА ПРОЗОРЕ-
ЧНИ СИСТЕМИ REHAU 
- 0888/001-588, e-mail: 
nikopvc@abv.bg. [20, 2]

РЕМОНТ НА
ЕЛЕКТРОУРЕДИ 
И ЕЛЕКТРОНИКА
РЕМОНТ НА всички мар-
ки автоматични перал-
ни - тел. 0888/294-214. 
[23, 15]
РЕМОНТ НА телевизо-
ри по домовете - тел. 
0888/279-846. [22, 8]
РЕМОНТ НА перални, 

съдомиялни, печки, бой-
лери - тел. 0988/815-
645, 0884/155-075. [3, 
3]
РЕМОНТ НА всички мар-
ки автоматични перал-
ни - тел. 0888/294-214. 
[23, 2]
ПОПРАВЯМ ЕЛ. уреди - 
тел. 0894/220-509. [33, 
2]

ГРАДИНИ, БАСЕЙНИ

ЛАНДШАФТЕН ДИ-
ЗАЙН, ОФОРМЛЕНИЕ 
И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА 
ДВОРНИ МЕСТА, ОЗЕ-
ЛЕНЯВАНЕ, ВОДОПА-
ДНИ И ЕЗЕРНИ ФОР-
МИ, СКАЛНИ КЪТО-
ВЕ, БАРБЕКЮТА. Тел. 
0888/942-335.

ПОЧИСТВАНЕ
ПОЧИСТВАНЕ - тел. 
0889/177-737.
ПОЧИСТВАНЕ НА имо-
ти - тел. 0893/390-253. 
[11, 3]
ПРОФЕСИОНАЛНО ПО-
ЧИСТВАНЕ на дивани, 
мокети и автотапицерии 
- тел. 0893/834-708. 
[22, 2]

КОСЕНЕ
КОСЕНЕ, КАСТРЕНЕ 
и почистване - тел. 
0894/602-701. [18, 3]
КОСЕНЕ И почистване 
на трева и храсти - тел. 
0886/308-017. [22, 3]

УСЛУГИ
РЯЗАНЕ, КАСТРЕНЕ на 
опасни дървета (АЛПИ-
НИСТ) - www.arborist-bg.

com, тел. 0884/942-942.
СТРУГАРСКИ УСЛУГИ 
се извършват на тел. 
0884/014-259. [11, 10]
РЕМОНТ НА струго-
ве, фрези и други се 
извършва на тел. 
0898/359-222. [22, 18]
ЗАВАРЯВАНЕ НА цветни 
метали - тел. 0885/72-
46-71. [11, 10]
РЕМОНТ НА казани за 
ракия и изработка на 
нови - 0899/688-841, 
0888/280-357. [30, 7]
РАБОТНИЦИ ЗА всич-
ко, извършват събаряне, 
почистване на мази и 
тавани, изкопни работи, 
строително-ремонтни ус-
луги. Хамалски работи, 
пренасяне на багаж. Тел. 
0892/326-344. [11, 8]

ДЪРВОДЕЛСКИ УСЛУ-
ГИ - КУХНИ, СПАЛНИ 
ОТ ПВЧ-MDF И МА-
СИВ. Поръчки на тел. 
0878/022-967. [8, 6]

ВСИЧКО, НЕОБХОДИМО 
за Вас, е при нас - съ-
баряне на постройки, 
почистване на тавани, 
мази и дворове, изкоп-
ни работи, строително-
ремонтни услуги, пре-
насяне на багаж. Те-
лефон 0876/90-33-92. 
[11, 3]
РЯЗАНЕ, КАСТРЕНЕ на 
опасни дървета - тел. 
0894/602-701. [16, 3]
ПОЧИСТВАНЕ НА дво-
рове - 0882/38-05-52. 
[3, 3]
ЦЕПЯ ДЪРВА, обръщам 
градини - тел. 0896/926-
407. [6, 3]

ДИСТРИБУТОР 
НА “ЖИТИ” АД

ОГРАДНА МРЕЖА И ОГРАДНИ ПАНА: плетени и 
заварени, поцинковани и с PVC; колове, аксесо-
ари; рабица, кокошкарска мрежа; сита, подложни 
мрежи. ГВОЗДЕИ: 70 модела на склад, 15 размера 

стоманени; за пневматични пистолети. ТЕЛОВЕ: 
меки, твърди; поцинковани, помеднени; пчеларски, 
пломбажни; бодлива тел, тел с PVC, заваръчна тел, 
тел на пръти КОВАНО ЖЕЛЯЗО. ГАБИОНИ

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

всичко от ТЕЛ 
на едно място

ПРЕВОЗИ
ТРАНСПОРТ - 2.5 тона, 
16 куб. м  - 0899/377-
924
ТРАНСПОРТНИ УСЛУГИ 
с товарен автомобил до 
1.5 тона - 0898/630-249 
[20, 19]
ТРАНСПОРТ С бус - тел. 
0878/625-469. [24, 18]
ТРАНСПОРТ С бус - 
0879/080-862 [11, 8]
ТРАНСПОРТ  - 0.45 лв./
км - тел. 0878/650-456. 
[24, 4]

ЖИВОТНИ ПРОДАВА
КОЗИ СЕ продават на 
тел. 0898/267-194. [11, 
10]
МАЛКИ ТЕЛЕТА се про-

дават на тел. 0876/415-
480. [12, 4]

ЖИВОТНИ КУПУВА
ТЕЛЕТА СЕ купуват на 
тел. 0888/850-734. [11, 
3]

ХРАНА ЗА ЖИВОТНИ
ЦАРЕВИЦА, ПШЕНИЦА, 
ечемик се продават на 
тел. 0886/640-101.   

БАЛИ СЕНО се продават 
на тел. 0899/960-591. 
[6, 3]

ГРАДИНАРСТВО
ГРАДИНАРСТВО - тел. 
0897/242-516. [7, 2]

ПРОДАВА ТОР
БИО ТОР от калифор-
нийски червеи за гра-
дини, овошки и оран-

жерии се продава на 
0898/630-249. [20, 19]
ОБОРСКИ ТОР в чували 
- 3 лв./брой, с транс-
порт. Тел. 0878/650-
456. [24, 6]

ПРОДАВА 
РАЗСАД
ЗЕЛЕНЧУКОВ РАЗСАД 
(домати и краставици) 
за ранно производство 
се продава в село Ча-
веи, тел. 0897/809-990. 
[11, 8]
РАЗСАД КАСИС - 2 
лв., се продава на тел. 
0898/787-018/Борики 
[33, 4]

ЕРОТИКА
МОМИЧЕ ЗА забавление - телефон  0884/495-210. 
[10, 7]
УСЛУГИ ЗА мъже - тел. 0885/885-279. [5, 2]
ЕРОТИЧНИ МАСАЖИ - тел. 0894/277-849. [11, 8]

ПРОДАВА, 
КАМЕННИ ПЛОЧИ - 8 лв./кв., и дялан камък - 35 лв., 
се продават на тел. 0895/752-838.

ОТОПЛЕНИЕ
СУХИ И сурови нацепени дърва - 80 лв., се продават 
на тел. 0895/752-838.

КУПУВА
СТАРА НАФТА се купува на тел. 0895/752-838. [0, 0]
ЕВТИНА КЪЩА, може и полусъборена, се купува на 
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 - Г-жо Колева, какъв 
е поводът за Вашия про-
тест?
 - Протестираме в под-
крепа на нашите искания 
за достойно заплащане, 
и нормални условия на 
работа, тъй като министър 
Ананиев даде срок от 20 
дни, за да разгледа и удо-
влетвори нашите искания. 
Ние слушахме неговата 
пресконференция, по вре-
ме на която той заяви, че 
са направили необходими-
те финансови анализи, но 
е необходимо още време, 
за да се изгради работна 
група с представители на 
всички съсловия от здрав-
ни специалисти за изра-
ботване на единна мето-
дика и едва тогава той 
ще излезе с предложения 
пред нас. 
 Неговата идея е спо-
ред натовареност, изпол-
зваемост, спешност да 
има различни относителни 
дялове, които да формират 
различни стартови основ-
ни заплати. Колегите не 
са съгласни с това, поради 
което е и нашето искане 
за 900 лева минимална 

основна заплата по КТД, а 
след това според натова-
реност, спешност, условия 
на работа да има коефи-
циент за надграждане и 
по-високо заплащане.
 - До момента какви 
са Вашите трудови възна-
граждения?
 - В момента най-ни-
ската заплата в нашата 
болница е 620 лева, ак-
туализирана от 1 януари 
2019 г. Има болници, които 
са достигнали минимума 
от това, което ние „гоним“, 
- по КТД 900 лева. 
 Има и нещо, което нас 
ни дразни. Когато се го-
вори за заплати, се го-
вори за брутна заплата. 
Голяма част от нас са в 
предпенсионна възраст, с 
голям трудов стаж, освен 
да работим на основен 
договор имаме съвмести-
телство, платени дежур-
ства, извънреден труд, 
условия на труд. Всичко 
това формира по-висока 
брутна заплата. Показано 
в обществото трудово въз-
награждение от 1200 лева 
или 1400 лева на сестра, 
хората си мислят, че за-

платите ни са добри и си 
казват „Какво искат тези?“ 
 - Колко извънреден 
труд стои зад тези запла-
ти?
 - Различно. Има колеги 
с по 40 - 60 часа допълни-
телно положен труд на ме-
сец, сумарно изчислено по 
графици. Има някои и с по 
80 часа. Това е проблемът 
ни. Освен него не дости-
гат кадри, натоварването 
е голямо. Който не работи 
в нашата болница по съв-
местителство и извънре-
ден труд, доработва в до-
болничната помощ – ДКЦ-
та, Болничен медицински 
център, частни кабинети, 
което е голямо натоварва-
не. И което всъщност се 
явява втори договор. Ко-
легите излизат оттук убити, 
отиват на втори договор, 
спят и се връщат отново 
тук.
 - Всъщност, Вие про-
тестирате не срещу ръко-
водството на МБАЛ „Д-р 
Тота Венкова“, а срещу 
държавната политика в 
здравния сектор?
 - Точно така, поради 
което сме формулира-
ли осем искания в една 
декларация. Започваме с 
най-главното, а именно с 
това, че със здраве не 
може да се търгува. Ние не 
сме съгласни с факта, че 
функионираме като търгов-
ски дружества. Здравето 
не е стока и нашият труд 
има стойност. А с това ни-
ско заплащане хората не 
са мотивирани да работят. 
Трябва да се помисли как 
да бъдат те мотивиарни.  
 Второто ни основно 

искане е да се разрабо-
тят медицински стандарти. 
Стандарти, които да визи-
рат колко пациенти трябва 
да обслужват един лекар, 
една сестра, какво е ниво-
то на отделението и колко 
персонал е необходим. Ре-
гламентиране на нощния 
труд. Задължително КТД 
за лечебните заведения! 
Регламентиране на сес-
тринската и кинезетера-
певтична практика, както 
и промяна в категорията, 
което говорим отдавна. 
 Нашият труд е високо-
квалифициран с отговор-
ности, напрежения и не 
можем да бъдем прирав-
нявани на ниско квалифи-
цирани работници. Коле-
гите учат четири години, 
с висше образование са 
и имат отговорности, за 
които се предполага, че 
трябва да имат подходящо 
заплащане, а те го нямат. 
 В голяма част от отде-
ленията е налице кадрови 
дефицит. Там, където не 
може да бъде осигурен 
нормален работен график 
използваме съвместител-
ството като форма на по-
пълването на графика или 
платени дежурства. 
 На фона на другите 
болници при нас няма тол-
кова сериозен кадрови 
дефицит и не говорим за 
закриване на отделенията. 
Проблемът е, че при нас 
имаме 20 процента рабо-
тещи пенсионери. И когато 
те излезят от строя, този 
остър дефицит ще се усе-
ти. В последните пет годи-
ни при нас са дошли само 
една акушерка и една 

ново завършила сестра. В 
момента една колежка за-
вършва във филиала към 
Великотърновския универ-
ситет и вероятно ще дойде 
при нас. Но една птичка 
пролет не прави. Минис-
търът говори, че се е спо-
разумял с Министерството 
на образованието и нау-
ката  за разширяване на 
приема и визират прием 
на 150 медицински специа-
листи. А само ние имаме 
нужда от поне още 40. 
150 специалисти от всички 
специалности за страна-
та са нищо. Трябва да се 
предприеме нещо карди-
нално, за да се промени 
ситуацията. И като обучим 
тези специалисти да ги 
задържим в България. А не 
да осигуряваме работна 
ръка в хосписите в Герма-
ния, Англия и прочие.  
 - И то квалифицирана! 
 - В момента имаме ко-
лежка от реанимация ква-
лифицирана, добра сестра, 
която мие чинии за 9 евро 
на час в Германия. За мен 
това е престъпление. Мла-
ди, кадърни хора, обичащи 
професията си да работят 
толкова ниско квалифици-
ран труд и да попълват 
дупките от недостига на 
работна ръка в Европа.
 - Имате ли информа-
ция за оказван натиск 
върху Ваши колеги да не 
участват в протеста?
 - На 27 или на 28 фев-
руари за първи път видях 
в габровска медия, че вър-
ху някого е оказван натиск 
и забрана да не излизаме 
на протест. Реагирах остро 
и пуснах становището си 

в социалните мрежи за 
това, че никой от ръковод-
ството не е упражнявал 
натиск върху нас в болни-
цата. Ако някой началник 
отделение си е позволил 
да вземе отношение, то е 
било дотолкова, доколкото 
да не ни водят емоциите 
и хората, които излизат 
на протеста да не са на 
работа, а да са с при-
ключена първа смяна или 
свободни от график, за 
да гарантираме спешност 
и при необходимост - об-
служване на болните. Сно-
щи прочетох отново тази 
информация. С мен не е 
разговаряно и нямам така-
ва информация.
 - Информацията се 
базира от омбудсмана 
Мая Манолова, която за-
явява, че има подадени 
сигнали към нея за оказ-
ване натиск към протес-
тиращите от страна на 
ръководствата в няколко 
български болници, меж-
ду което тя визираше и 
габровската МБАЛ „Д-р 
Тота Венкова“.
 - Нямаме информа-
ция откъде е сигналът на 
омбудсана. Самата аз го 
прочетох за първи път на 
28 февруари вечерта и ре-
агирах. 
 „Уважаеми журнали-
сти, моля проверявайте си 
информацията!“ - статията 
е моя и е подкрепена от 
над 100 колеги, лекари и 
прочие. Ако някой, някъ-
де е оказвал натиск не 
е задължително да е от 
нашето лечебно заведе-
ние. Факт е,  че ние сме 
единствените в община 
Габрово, които излизат на 
протест. Но оттам насетне 
в другите лечебни заведе-
ния, в доболничната по-
мощ какво се случва, аз 
нямам информация.
 - Те трябва сами да 
решават?
 - Да и тъй като другите 
колеги не проявиха иници-
атива, ние се организирах-
ме сами. Зад нас никой не 
стои. Излязохме сами да 
подкрепим националните 
искания, които са вклю-
чени в декларацията. Кой 
върху кого е оказвал на-
тиск, пак казвам – не знам 
и не нося отговорност. Не 
съм била свидетел на по-
добен инцидент.
 - Министърът на здра-
веопазването вече пое 

някои ангажименти към 
медицинското съсловие?
 - Чухме министър Ана-
ниев! Министерството е 
направило финансови ана-
лизи. Коментираха се за 
различните категории бол-
ници, основни и брутни за-
плати. Предложението към 
министъра е в срок от три 
седмици да се организи-
рат и да направят правила 
и регламент за формиране 
на работна заплата спо-
ред натовареност на бол-
ницата и на отделенията и 
след това можем да гово-
рим. В това обсъждане и 
правила, които ще правим, 
да се включат специали-
сти от всички сфери на 
здравните грижи.
 - Да разбираме ли, че 
Вие решавате да протес-
тирате дотогава, докато 
всичко обещано от ми-
нистъра не бъде изпълне-
но?
 - Да. Не ни удовлетво-
рява отговора на минис-
търа, че ще продължават 
да правят анализи. Пак 
ще повторя, че искането 
на колегите е 900 лева 
стартова заплата, а след 
това всичко останало да 
се надгражда. 
 -Колко медицински 
специалисти работя тук, в 
габровската болница, към 
момента?
 - 242 – сестри, лабо-
ранти, фелдшери кинезете-
рапевти, рехабилитатори, 
акушерки, всички специал-
ности от областта здравни 
грижи. Без лекари, без са-
нитари, без немедицински 
персонал. Само медицин-
ски специалисти пряко ан-
гажирани с обслужването 
на болниците.
 - Всеки ден ли ще 
протестирате?
 - Ние протестираме 
втори път, болницата е 
многопрофилна и нямаме 
време, нито възможнос-
ти да протестираме всеки 
ден. Идеята на колегите е 
това, което се реши в на-
ционален план, да го след-
ваме. Вероятно следващи-
ят протест ще бъде на 1 
април. Чувам, че колегите 
опъват палатки пред Ми-
нистерски съвет, говореше 
се и за Габрово, но още 
решение нямаме.
 б. а. В интервюто са 
използвани въпроси на 
представители и на дру-
ги медии.

Радка Колева: „Здравето не е ñтока и нашият труд има ñтойноñт“
СТЕФКА БУРМОВА

 
 „На тези, които се отнасят с надсмешка към всич-
ки нас, които сме наулицата, ще кажа „Жалко, че не 
сте с нас, а гледате отстрани, защото това касае и 
вас“ - с тези думи главната сестра на МБАЛ „Д-р Тота 
Венкова“ Радка Колева откри в четвъртък по обед 
протестния митинг на габровските медицински ра-
ботници. - За тези, които заявяват, че не харесват ак-
тивисти, ще кажа „Срамувам се от Вас“. Нека се под-
мазват, нека си кротуват. За тези, които казват какво 
ще направите с протеста, кой го е грижа за вас и кой 
ще ви обърне внимание, ще отговоря – има кой, ще 
се наложи. Ние сме повели битка да се преборим със 
системата, обезверението, безхаберието, загърбване-
то на проблемите години наред. Няма да се откажем 
и няма да спрем, докато не извоюваме това, което ни 
се полага по право. Нека говорят за политическа на-
меса – не ни пука. Искаме да упражняваме професии-
те си и да живеем нормално. Управляващите в нашата 
страни ни го дължат. 
 През 2018-та на 12 май ни упрекнаха, че искаме 
да съборим държавата, но една година не направиха 
нищо за нас. Сега протестът отново прерастна в на-
ционален, взе да им пари и започнаха да дават прес-
конференции. Но колелото вече се завъртя и спиране 
няма. Колегите са в очакване да бъдат изпълнени 
исканията им и са готови да извървят пътя до край. За 
да се стигне докрай. И ние, всички медицински спе-
циалисти тръгнахме“.
 За това, какъв е поводът за протеста на медицин-
ските специалисти в Габрово, за техните искания, за 
това, което ги вълнува и е важно за тях и за други 
неща от техния напрегнат живот е разогворът с глав-
ната сестра Радка Колева, която преди това е била 
старша сестра на хирургията.   

    - За пръв път ли организира-
те такава инициатива? 
    - За трета поредна година 
провеждаме такава превантив-
на програма, насочена към ос-
мисляне на свободното време 
на учениците от 8 до 11 клас. 
Преценихме, че има свободна 
ниша именно за тази възрасто-
ва група. За по-малките по вре-
ме на ваканцията се организи-
рат доста интересна програма, 
но не и за по-големите. Досега 
акцентирахме на  туризма, опо-
знаване на околностите около 
Габрово, като съчетавахме из-
летите с тренинги за екипност, 
толерантност.
    Програмата „Заедно извън 
час“ e отворена за всички уче-
ници от тази възраст и всеки 
може да се запише там, където 
му е интересно. Всички съби-
тия ще се проведат в Габрово, 
доверили сме се на професио-
налисти, които се занимават с 
организиране на много атрак-
тивни игри за младежи. Става 

дума за фирми за организира-
не на тиймбилдинг.
     Програмата е изключително 
интересна. Всички игри, които 
ще се проведат са състеза-
телни, участниците ще бъдат 
разделени по отбори. Ще има 
загадки за разгадаване, ши-
фри, кодове. Групите ще трябва 
да разгадават загадките, да 
вземат решения, ще трябва да 
проявят смелост, сръчност.
 - Може ли малко по-под-
робно за игрите?
 - Има една игра, която спо-
ред мен е изключително лю-
бопитна, "Тайните на Габрово" 
се казва, която освен всички 
кодове, загадки, участниците 
ще имат възможност да опоз-
наят града. Оказва се, че не 
всички познаваме паметници-
те, туристическите забележи-
телности, миналото на града. 
Организират се и шпионски 
игри, много атрактивни, ще има 
отвличания, преследвания, за-
гадки, мисии.

      Друга интересна игра е 
"Приятели на армията", в която 
участниците ще разберат каква 
е ролята на българската армия, 
ще видят някои от най-използ-
ваните оръжия, ще стрелят с 
въздушна пушка и пистолет, 
ще се упражнят в строева под-
готовка. Това са неща, които 
младите хора не познават и им 
звучат доста екзотично.  
 Една от активностите, която 
е в петък и събота, последните 
два дни от инициативата,  е 
свързана с театралното изку-

ство. Светослав Славчев, 
зам. директор на габровския 
драматичен театър ще про-
веде двудневно обучение с 
младежи, наречено "Сътвори 
и изживей своята приказ-
ка". Участниците сами ще 
могат да създават сюжети, 
да изработват декори, да 
използват различни техни-
ки. Ще подготвят едно мини 
представление.
 Надяваме се да се включат 
много участници, да опитат 
нещо, което не е правено в 
Габрово досега. Искаме да 
дадем повече шанс на по-
вече младежи да участват в 
игрите, затова се опитваме 
да провокираме интереса 
им. Предвидено е всички те 
да се проведат на открито, 
надеждата е за хубаво вре-
ме. Освен интересни неща, 
учениците ще се запознат с 
други техни връстници, еки-
пите ще бъдат създадени на 
случаен принцип. Важно е 

да се създават умения за кон-
такти помежду си, да се работи 
в екип.
     Всички тези събития са на-
пълно безплатни за младежите.
    - Вероятно учениците вече 
са информирани, проявяват 
ли интерес?
    - Това, което зависи от нас 
сме го направили. Информира-
ли сме директорите, педагоги-
ческите съветници в училища-
та. Раздали сме листовки на 
представители на ученическите 

съвети, информирали сме в ме-
диите. Наскоро правихме обу-
чение с ученическите съвети 
в гимназиите в Габрово, това 
бе една от темите, които обсъ-
дихме. Всичко, което правим го 
популяризираме чрез Фейсбук. 
Оказва се обаче, че вече тази 
социална мрежа не е тяхното 
място, ползват Инстаграм, дру-
ги приложения. Затова се уго-
ворихме с ученическите съвети 
да се срещаме по-често, да им 
предоставяме информация за 
нашите инициативи и да раз-
читаме, че те ще я предават на 
своите съученици.
     - Какви други идеи за рабо-
та с деца имате?
     - Екипът на Превантивно 
информационния център еже-
дневно е по училищата. Има-
ме много превантивни програ-
ми. Една от най-интересните 
и атрактивни за училищата е 
програма "Здравейко". Тя е на-
сочена към ученици от първи 
до четвърти клас и е свърза-
на със здравословния начин 
на живот, разделена е на 3 
модула. Най-интересно за де-
цата е спортуването. Играят 
спортни, състезателни игри. В 
тази инициатива се включват 
и доброволци от младежкия ни 
съвет към Общинския съвет по 
наркотични вещества.
 Имаме и модул на "Здра-
вейко", който е насочен към 
емоциите, важна дейност, която 
трябва да развие емоционал-
ната интелигентност на децата. 

Точно в тази възраст трябва да 
започне много сериозна рабо-
та в това отношение, децата 
да разпознават, да овладяват 
емоциите си. Това всъщност 
е превенцията, към която се 
стремим. Имаме разработени 
теми за ученици от първи до 
дванадесети клас, така че кое-
то училище ни покани, ние се 
отзоваваме. В последните ме-
сеци активно работим и с учи-
лищата в Трявна. Все повече 
училища осъзнават нуждата от 
превенция.
    - Това лято ще има ли "Прие-
ми ме на село"?
     - Да, ще продължим ини-
циативата и това лято. Ще ор-
ганизираме академия "Приеми 
ме на село" и дневни лагери 
в селата. Това се оказа успе-
шен формат. Дали ще повто-
рим формата, в който "внуци 
назаем" ще прекарат по една 
седмица при "баба и дядо под 
наем" още не се знае.
 Отсега има желаещи деца и 
младежи за участие в инициа-
тивата. Наскоро ни се обадиха 
от Германия, за да питат кога 
могат да изпратят 9-годишното 
си дете на село в България.
 За съжаление броят на се-
лата, които искат да участват 
намалява. От една страна да 
приемеш децата у дома си е 
изключително сериозен анга-
жимент. От друга страна - хора-
та, които досега са участвали 
остаряват, други са си отишли 
от тоя свят.

Гаáриела Йоñифова: „Очакваме ãолям интереñ към „Заедно извън чаñ
“
 през ваканцията

“
ЖЕНИНА ДЕНЧЕВА

 Инициатива за интересно и ползотворно прекарване 
на пролетната ваканция  на учениците организира  от 1 до 
6 април Общинския съвет по наркотични вещества и Пре-
вантивно-информационния център към него  Тя е наречена  
„Заедно извън час“, насочена е към ученици между 14 и 18 
години, има за цел да насърчи активния и здравословен начин 
на живот и да им представи различни алтернативи за сво-
бодното време. Тази година предстоят събития изпълнени 
с много приключенски дух и творческа креативност. Повече 
за програмата разказва Габриела Йосифова, председател на 
Общинския съвет по наркотични вещества:


