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100 години футбол в Габрово
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	 На	 21	 септември	 Габрово	 ще	
отбележи	 100	 години	 организиран	
футбол.	„100	вести“	се	присъединява	
към	 юбилея	 със	 специална	 рубри-
ка,	в	която	представя	легендите	на	
габровския	 футбол.	 Досега	 гости	 в	
рубриката	бяха	Веско	Ганчев,	Венци	
Петров,	 Михал	 Михалев	 -	 Матето,	
Йовко	Топалов	-	Оката,	Иван	Кама-

рашев,	 инж.	 Петьо	 Василев,	 Георги	
Димитров,	 Пешко	 Николов,	 Тодор	
Цветков,	 Рачо	Бараков,	Александър	
Маринов,	 Петко	 Петков,	 Васил	 Чи-
лов,	Тодор	Тодоров,	Илиян	Василев,	
Димчо	Данов,	Христо	Кирилов,	Пла-
мен	Илиев,	Емил	Георгиев,	Валентин	
Кунчев.	Днес	събеседник	в	рубрика-
та	е	Генади	Цитлакидис.   стр. 3-4

Генади Öитлакидис: „Имах щастието 
да игðая пðофесионален футáол в 
отáоð само от гаáðовски момчета”

Възпоменание
На 5 август 2019 г.

се навършват

10 години 
от смъртта на 

Христо 
Лазаров 
Донков

Поклон пред светлата 
ти памет!

От семейството

	 Община	 Севлиево	 се	
ангажира	 да	 помогне	 за	
разрешаването	 на	 про-
блема	 със	 свободно	 раз-
хождащите	 се	 коне	 край	
селата	 в	 Балкана.	 В	 об-
щинската	 администрация	
от	октомври	2018	г.	до	мо-
мента	са	подадени	много-
бройни	 сигнали	 и	 жалби	
от	граждани	и	кметове	на	
населени	 места	 във	 връз-
ка	 със	 свободно	 пуснати	
коне	 в	 района	 на	 селата	
Кръвеник,	 Селище,	 Горно	
Тумбалово,	Кастел	и	други.
	 „При	 повечето	 от	 кон-
статираните	 случаи	 соб-
ствениците	 на	 конете	 са	
регистрирани	 в	 Община	
Севлиево.	 Животните	 се	
използват	 от	 дърводобив-
ните	 компании	 за	 изна-
сяне	 на	 дървесина	 от	 не-
проходими	 горски	райони.	

Поради	 безотговорното	
поведение	 на	 въпросните	
лица	 животните	 се	 пус-
кат	 в	 свободното	 време,	
когато	 не	 са	 ангажирани	
с	 работа,	 в	 резултат	 на	
което	конете	навлизат	не-
контролирано	в	дворовете	
на	хората.	Така	те	нанасят	
щети	 и	 унищожават	 сел-
скостопанска	 продукция“,	
обясни	 пред	 общинските	
съветници	 кметът	 на	 Об-
щина	Севлиево.	Той	 доба-
ви,	 че	 абсолютно	 всички	
постъпили	 сигнали	 и	 жал-
би	 до	 Община	 Севлиево	
са	 проверени	 от	 служите-
ли	на	Инспектората.
	 „При	 необходимост	
тези	животни	ще	се	задър-
жат,	 ще	 се	 намират	 соб-
ствениците	им	и	ще	им	се	
налагат	 съответните	 нака-
зания,	каквито	са	заложе-

ни	 в	 закона“,	 категоричен	
бе	д-р	Иванов.	
	 За	 да	 се	 справят	 с	
проблема,	 от	 Общината	
възнамеряват	 да	 осигурят	
места,	 където	 е	 възмож-
но	 заловените	 безстопан-
ствени	 животни	 да	 бъдат	
вързани	 и	 да	 бъде	 извър-
шена	 проверка	 дали	 са	
регистрирани.	 „Така	 ще	
се	 установи	 тяхната	 соб-
ственост	 и	 съответно	 слу-
жителите	 на	 Областната	
дирекция	 по	 безопасност	
на	 храните	 ще	 могат	 да	
предприемат	 мерки	 по	
този	въпрос.	Те	имат	пра-
вомощия,	съгласно	Закона	
за	 ветеринарномедицин-
ска	 дейност,	 да	 извършат	
проверката	 и	 да	 наложат	
санкция,	 когато	 това	 се	
налага“,	 поясни	 д-р	 Ива-
нов.																 стр. 2

Севлиево взема меðки за своáодните коне
Кръвеник, Селище, Горно Тумбалово, Кастел се жалват от пуснатите свободно коне на дървосекачите в Балкана

	 Окръжен	съд	-	Габрово	
осъди	 мъж	 от	 Ботевград	
на	 лишаване	 от	 свобода	
-	 условно,	 и	 лишаване	 от	
правоуправление	 за	 при-
чинена	 смърт	 при	 пътно-
транспортно	 произшест-
вие.	
	 На	4	март	2017	г.	около	
19,10	 ч.	 по	 път	 Севлиево	
-	 Габрово,	 в	 зоната	 на	 м.	
Чакала,	при	управление	на	
„Тойота	 Ланд	 Круизер“	 в	
посока	Габрово	по	пътища-
та	 и	 по	 непредпазливост	
причинил	смъртта	на	26-го-
дишен	мъж	от	село	Драга-
новци,	пресичащ	платното	
за	 движение.	 Подсъдими-
ят	 шофирал	 с	 84,1	 км/ч.,	
скорост,	 която	 не	 била	

съобразена	 с	 конкретни-
те	 условия	 на	 видимост	
-	 осветената	 от	 фаровете	
зона,	 и	 не	 му	 позволила	
да	спре	при	възникналата	
опасност	-	пресичащия	пе-
шеходец.	 П.	 И.	 бе	 осъден	
на	 1	 година	 лишаване	 от	
свобода,	 като	 на	 основа-
ние	 чл.	 66,	 ал.	 1	 от	 НК	
изпълнението	бе	отложено	
с	 изпитателен	 срок	 от	 3	
години.	 Подсъдимият	 бе	
лишен	 и	 от	 право	 да	 уп-
равлява	МПС	за	1	година.	
Размерът	 на	 наказанието	
бе	 определен	 при	 превес	
на	 смекчаващите	 вината	
обстоятелства,	 включи-
телно	 -	 съпричиняване	 от	
страна	на	пострадалия.

	 Сухиндол	 посрещна	
за	 празника	 си	 иконата	
с	 мощите	 на	 св.	 Ефрем	
Нови.	 Стотици	 жители	 на	
Сухиндол	се	поклониха	на	
чудотворната	икона	на	св.	
Ефрем	Нови.	Посрещането	
и	 престоя	 на	 светинята	
бе	по	случай	празника	на	
града.	
	 Инициативата	 за	 това	
събитие	 е	 дошла	 от	 кме-
та	 инж.	 Пламен	 Чернев,	
който	 лично	 посрещна	 и	
съпроводи	иконата	по	цен-
тралната	 улица	 до	 храма	
„Свети	 апостоли	 Петър	
и	 Павел“.	 Традиционно	 в	
края	на	вечерта	бе	отслу-
жен	молебен	пред	мощите	
на	св.	Ефрем	и	представе-

ни	двете	 книги,	 посветени	
на	 него	 -	 „Св.	 вмчк.	 и	
чудотворец	Ефрем	Нови“	и	
детската	„Светецът	светка-
вица“.	 По	 време	 на	 пред-
ставянето	градоначалникът	
изненада	събралите	се	ми-
ряни	 и	 направи	 дарение	
на	църквата	–	икона,	дело	
на	зографа	Мариан	Коста-
динов.	Иконата	е	с	образа	
на	св.	Ефрем	Нови.	
	 Децата	 получиха	 като	
подарък	 от	 инж.	 Чернев	
книжката	 „Светецът	 свет-
кавица“.	 Той	 пожела	 на	
малчуганите	 успоредно	 с	
развитието	 си	 като	 лич-
ности	 да	 не	 забравят	 ду-
ховното	 си	 израстване	 и	
добави:											 стр. 2

	 От	 9	 до	 11	 август	 в	
Трявна	 за	 първа	 година	
ще	 се	 проведе	 фестива-
лът	 Fun	 Навън.	 Чрез	 него	
организаторите	 от	 сдру-
жение	„Промяната	е	в	Теб“	
целят	 да	 популяризират	
разнообразни	 форми	 на	
изкуство	 и	 забавления	 на	
открито	 за	 малки	 и	 го-
леми,	 в	 т.	 ч.	 рисунки	 на	
живо,	музика,	танци,	ходе-
не	 на	 лента,	 жонглиране,	
огнено	 шоу,	 работни	 ате-
лиета,	 анимация	 за	 деца,	
йога,	 късометражно	 кино. 
	 По	време	на	събитието	
ще	 има	 базар	 за	 ръчно	
изработени	изделия,	ще	се	

предлага	 ръчно	 приготве-
на	 храна,	 както	 и	 българ-
ска	крафт	бира.	
	 През	 първата	 вечер	
гостите	 ще	 могат	 да	 се	
насладят	 на	 българската	
гайда	и	модерното	звучене	
на	фолклора	благодарение	
на	The	Groovin'	Pipers.	
	 В	 събота	 вечерта	 по-
вече	 от	 2	 часа	 група	 „Eр	
Голям“	 ще	 забива	 рок	 и	
метъл	класики.	
	 	Вход	свободен!

Митðополит Гðигоðий ðазказа на вяðващите в 
Сухиндол за двама изцелени с иконата на св. Ефðем

Мъж, уáил пешеходец
на Чакала, отъðва затвоðа

Пъðви Fun Навън в Тðявна
	 В	 петък	 на	 кръстови-
ще	 в	 Габрово	 е	 възник-
нало	 пътнотранспортно	
произшествие	 между	 лек	
автомобил,	 управляван	 от	
44-годишна	жена	от	Габро-
во,	и	мотоциклет,	управля-
ван	от	22-годишен	младеж.
	 При	 предприета	 мане-
вра	 „завой	 на	 ляво“	 към	
ул.	 „Орловска“	 автомоби-
лът	се	сблъсква	в	насрещ-
но	 движещия	 се	 мотоцик-
лет.	 Мотоциклетистът	 е	
получил	 множество	 тежки	
травми.	Незабавно	е	отка-
ран	в	областната	болница,	
където	е	извършена	живо-
тоспасяваща	операция.	

	 Точно	 месец	 измина	
от	старта	на	инициативата	
за	 предаване	 на	 раздел-
но	 събрани	 отпадъци	 от	
домакинствата	 в	 Мобилен	
пункт,	 а	 резултатите	 вече	
са	 факт.	 Общото	 количе-
ство	 на	 предадените	 от-
падъци	 е	 точно	 514.4	 кг,	
като	 най-голям	 дял	 имат	
хартията	и	картонът	 (249.5	
кг),	 текстилът	 (77.3	 кг)	 и	
твърдата	пластмаса	(34	кг).	
Предадени	 са	 и	 немалки	
количества	 батерии,	 гот-
варско	 олио,	 дребни	 уре-
ди,	лекарства,	опаковки	от	
препарати	 и	 метал.	 Бла-
годарение	 на	 Мобилния	

пункт	 60	 книги	 са	 спасе-
ни	 и	 те	 вече	 имат	 своите	
нови	собственици.
	 Мобилният	 пункт	 за	
разделно	 събрани	 отпа-
дъци	 от	 домакинствата	 е	
инициатива,	 организирана	
от	 Община	 Габрово	 и	 ОП	
„Регионално	 депо	 за	 нео-
пасни	 отпадъци“,	 старти-
ра	дейността	си	през	юли	
2019	г.	Движи	се	по	график	
и	 всеки	 работен	 ден	 е	 в	
различни	точки	в	Габрово.
	 В	 пункта	 могат	 да	 се	
предават	 разделно	 събра-
ни	битови	отпадъци:	пласт-
маси,	 хартия,	метал,	 стък-
ло,	текстил,							 стр. 2

Над половин тон отпадъци за месец 
съáðа Моáилният пункт в Гаáðово

Автомоáил помете 
мотоциклет в Гаáðово 
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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 (80 69 62 
    www.metalsod.com

метаЛ секюрити груп

сиЛните избират 
сиЛни партньори!

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

ангел ангелов

	 Във	 вестник	 „100	 ве-
сти“	 бяха	публикувани	ма-
териали	за	открити	основи	
на	 християнска	 базилика	
в	 района	 на	 квартал	 Ра-
децки.	По	предложение	на	
тричленна	 експертна	 ко-
мисия	 откритата	 базилика	
вече	 е	 регистрирана	 като	
недвижима	 културна	 цен-
ност	 „от	 национално	 зна-
чение“.	 Според	 мен	 може	
да	 се	 твърди,	 че	 записа-
ната	 от	 Илия	 Габровски	
легенда	 и	 публикувана	 в	
неговата	 книга	 „Легенди	
за	 Габровския	 край“,	 С.,	
2000	 г.,	 стр.	 138	се	отнася	
именно	 за	 новооткритата	
базилика	в	квартал	Радец-
ки.	Затова	ще	си	позволя	
съвсем	накратко	да	прера-
зкажа	записаната	от	Илия	
Габровски	легенда.
	 По	 нареждане	 на	 цар	
Иван	Асен	II	през	1238	го-
дина	става	пренасяне	мо-
щите	 на	 Света	 Петка	 от	
Цариград	 в	 столицата	 на	
Второто	 българско	 цар-
ство	Търново.	 При	 прена-
сянето	 ковчегът	 с	 мощите	
на	 Света	 Петка	 се	 носел	
от	четирима	монаси	с	дър-
вена	 носилка	 под	 зоркия	
контрол	 на	 Преславския	
епископ	 Марко.	 След	 из-
тощителното	изкачване	на	

стръмните	южни	 склонове	
на	Шипченския	балкан	за-
почнали	 да	 се	 спускат	 по	
северните	гористи	склоно-
ве	на	Балкана.	Тук	някъде	
физическите	 сили	 на	 еди-
ния	 от	 монасите	 на	 име	
Никола	 свършили	 и	 той	
издъхнал.	 На	 мястото,	 къ-
дето	починал	Никола,	дру-
гарите	 му	 изкопали	 гроб	
и	го	погребали.	След	като	
пренесли	мощите	на	Света	
Петка	в	Търново,	монасите	
се	върнали	в	Балкана	и	на	
мястото,	 където	 е	 погре-
бан	другарят	им,	основали	
манастир,	 на	 който	 дали	
името	 Свети	 Никола.	 Тъй	
като	 местността,	 в	 която	
са	открити	основите	на	ба-
зиликата	 и	 днес	 се	 нари-
ча	 Манастирището,	 може	
да	 се	 допусне,	 че	 тази	
базилика	 е	 част	 от	 мана-
стирския	 комплекс	 „Свети	
Никола“.
	 Любен	Каравелов	също	
пише,	 че	 високо	 в	 полите	
на	 Шипченския	 балкан	 в	
далечните	 средни	 векове	
е	 съществувал	 манастир,	
в	който	са	заточвани	тър-
новски	 царкини.	 Разказва	
се,	че	именно	в	този	мана-
стир	цар	Иван	Александър	
изпратил	 първата	 съпруга	
-	 Теодора,	 когато	 решил	
да	се	ожени	за	еврейката	
Сара.

продължава от стр. 1
	 Кметът	 добави,	 че	 на	
10	юни	 е	 било	 проведено	
извънредно	 заседание	 на	
общинската	 епизоотична	
комисия,	на	което	са	били	
разисквани	 тези	 пробле-
ми.	 „Община	 Севлиево	
пое	ангажимент	да	изпъл-
ни	 част	 от	 задълженията	
на	кметовете	на	населени	
места,	 които	 те	 до	 този	
момент	 не	 са	 изпълнява-
ли“,	 добави	 д-р	 Иванов.	
„Общината	се	ангажира	и	
да	 осигури,	 срещу	 възна-
граждение,	 правоспособ-
но	 лице,	 което	 да	 залавя	
такива	животни.	Ако	 бъде	
необходимо,	 лицето	 ще	
може	да	поеме	разход	за	
транспортиране	 на	 таки-
ва	животни	до	съответния	
обект“,	поясни	още	 градо-
началникът.
	 За	изпълняване	на	на-
белязаните	мерки	е	важна	
и	подкрепата	на	органите	
на	 МВР	 за	 установява-
не	 на	 самоличността	 на	
собствениците	 на	 конете.	

„Ние	 получаваме	 съдей-
ствие	 от	 тях,	 макар	 че	 в	
някои	 случаи	 служители	
на	 Областната	 дирекция	

по	безопасност	на	 храни-
те	 и	 на	 Районното	 упра-
вление	 -	Севлиево	твърде	
късно	се	отзовават	на	по-

дадените	 от	 нас	 сигнали“,	
уточни	 д-р	 Иванов	 пред	
общинските	съветници.
	 Община	Севлиево	 пое	

и	 допълнителен	 ангажи-
мент	 за	 справяне	 с	 про-
блема	 -	 „когато	 се	 про-
веждат	 търгове	 за	 добив	
на	 дървесина	 в	 гори	 об-
щинска	 собственост	 и	 за	
мястото	 се	 изисква	 из-
ползването	на	животинска	
сила,	 то	 още	 при	 самата	
процедура	 кандидатства-
щите	 за	 дърводобив	 да	
декларират	 и	 създадат	
временен	 животновъден	
обект	в	близост	до	места-
та,	където	ще	се	извършва	
сечта.	
	 Там	да	пребивават	ко-
нете,	когато	не	се	използ-
ват,	а	тези	места	да	бъдат	
одобрени	 от	 Областната	
дирекция	 по	 безопасност	
на	 храните“,	 заяви	 д-р	
Иванов.	 Предложението	
е	 дадено	 и	 на	 Северно-
централно	държавно	пред-
приятие,	 защото	 досега	
във	всички	случаи	на	про-
блеми	 със	 свободно	 раз-
хождащи	 се	 коне	 става	
въпрос	 за	 сечи	 в	 частни	
и	 държавни	 гори.	 „Така	

държавните	 предприятия,	
когато	 провеждат	 такива	
процедури,	ще	могат	също	
да	изискват	това	от	канди-
датите	за	дърводобив“,	за-
ключи	 кметът	 на	 Община	
Севлиево.
	 Д-р	Иванов	 припомни,	
че	 от	 октомври	 миналата	
година	 досега	 служители	
от	Общинския	инспекторат	
са	съставили	7	акта	и	на-
казателни	 постановления	
на	собственици	на	такива	
коне.	 Четири	 от	 постано-
вленията	 са	 във	 време-
то	 след	 заседанието	 на	
Общинската	 епизоотична	
комисия.	
	 „Вече	 сме	 поели	 ан-
гажименти,	 които	 най-ве-
роятно	 не	 са	 точно	 на	
Община	Севлиево.	Но	тъй	
като	 действително	 има	
сериозен	 проблем,	 който	
създават	 дърводобивните	
фирми	 в	 момента	 с	 нае-
маните	 от	 тях	 коне,	 ние	
се	 ангажираме	 с	 разре-
шаването	му“,	завърши	д-р	
Иванов.

Севлиево взема меðки за своáодните коне

Митðополит Гðигоðий ðазказа на вяðващите в 
Сухиндол за двама изцелени с иконата на св. Ефðем

продължава от стр. 1
„Аз	 като	 родител	 осъзнах	
полезността	 на	 подобно,	
за	 съжаление	 не	 често	
срещано	 четиво“.	 Негово	
Високопреосвещенство	
Търновският	 митропо-
лит	 Григорий	 пристигна	
в	 Сухиндол	 за	 празника	
на	 града,	 където	 бе	 изло-
жена	 чудотворната	 икона	
на	 свети	 Ефрем	 Нови,	 и	
в	 църквата	 пред	 миряни-
те	 разказа	 за	 силата	 на	
вярата	 и	 че	 чудесата	 се	
случват	 спрямо	 вярата	 ни	
и	по	Божие	допущение.	В	
тази	връзка	той	разкри	за	
нови	 чудеса	 на	 великомъ-
ченика	Ефрем	Нови,	чиято	
икона	престоя	през	целия	
ден	 в	 църквата	 „Св.	 св	
Петър	и	Павел“.	

	 Пред	 погледите	 на	
събралото	 се	 множество	
вярващи	 владиката	 разка-
за	за	два	случая,	за	които	
е	научил	за	изцеления	на	
болни	 хора,	 които	 са	 се	
молили	 именно	 пред	 тази	
икона,	 която	 обиколи	 ре-
дица	градове.
	 На	 поклонение	 пред	
св.	 Ефрем	 в	 Сухиндол	
пристигна	 цял	 автобус	 с	
християни,	 дошли	 от	 Со-
фия,	 специално	 за	 да	 се	
поклонят	на	светеца,	има-
ше	и	хора	от	Варна,	Русе,	
Добрич,	 Казанлък,	 Плов-
див	и	други	населени	мес-
та.	
	 Празникът	на	Сухиндол	
завърши	 с	 много	 танци,	
песни	и	добро	настроение	
на	централния	площад.

Общината се ангажира и да осигури срещу възнаграждение правоспособно лице, което да залавя такива животни

продължава от стр. 1
фритюрна	 мазнина,	 бате-
рии,	 излезли	 от	 употреба	
дребни	 електрически	 уре-
ди,	 лекарства	 с	 изтекъл	
срок	 на	 годност,	 флакони	
и	опаковки	от	препарати.
	 Мобилният	 пункт	 про-
дължава	 своята	 работа	 и	
през	месец	август.	
	 От	 началото	 на	 ме-

сец	 август	 2019	 г.	 наред	
с	 основната	 дейност	 на	
Мобилния	 пункт	 старти-
ра	 и	 кампания	 с	 награди.	
Наградите	 се	 получават	
чрез	 събиране	 на	 печати	
в	 специална	 книжка.	 Пе-
чат	може	да	получи	всеки,	
посетил	 пункта	 и	 предал	
поне	 3	 вида	 разделно	 съ-
брани	отпадъци.

Над половин тон отпадъци за месец 
съáðа Моáилният пункт в Гаáðово

	 Талантливата	Кристина	
Неделчева	 спечели	 голя-
мата	награда	Гран	При	във	
втора	възрастова	група	на	
петото	 издание	 на	Нацио-
налния	 конкурс	 за	 изпъл-
нители	на	популярна	и	па-
триотична	 песен	 „Есенна	
палитра“	в	Карлово.	
	 Това	 е	 единственият	
национален	конкурс	за	из-
пълнители	 на	 популярна	
музика	 в	 България,	 чийто	
репертоар	 включва	 само	
песни	от	български	компо-
зитори,	 който	 се	 проведе	
в	 залата	 на	 НЧ	 „Васил	
Левски-1861“	 в	 града	 и	 в	
него	участваха	над	200	из-
пълнители	 от	 26	 града	 в	
страната.
	 Деветгодишната	 габро-
вка	покори	журито	с	пред-
седател	 Хайгашод	 Агасян	
с	невероятно	силния	си	и	
емоционален	 глас,	 с	 пре-
красно	 изпълнение	 на	 пе-
сните	„Боянският	майстор“	
и	„Птицата“	от	репертоара	

на	 примата	 на	 българска-
та	 естрада	Лили	Иванова.	
По	време	на	галаконцерта	
голямата	 купа	 и	 диплом	
за	 отлично	 представяне	 й	
беше	връчена	от	Хайгашод	
Агасян.	
	 С	 първа	 награда,	 зла-
тен	 медал	 и	 диплом	 се	
завърна	и	Антония	Пенева,	
която	 участва	 в	 четвърта	
възрастова	група.	
	 По	 време	 на	 надпре-
варата	на	електронно	таб-
ло	 излизаха	 оценките	 на	
журито,	 данните	 от	 които	
показаха,	 че	 солистката	
на	 ВФ	 „Upstream	 Voices”	
с	 вокален	 педагог	 Ценка	
Горалова	 е	 с	 най-много	
точки.	
	 Но	по	решение	на	ор-
ганизаторите	 на	 конкур-
са	 в	 четвърта	 възрастова	
група	 Гран	 При	 не	 беше	
присъдено,	 поясни	 Ценка	
Горалова.	Антония	се	пред-
стави	блестящо	с	 песните	
„Звезден	 сън“,	 по	 музика	

и	текст	на	Валери	Костов,	
из	репертоара	на	Антония	
Маркова,	 и	 „Устрем“,	 най-
популярният	хит	на	Марга-
рита	 Хранова,	 с	 който	 тя	
спечели	награда	на	„Злат-
ният	Орфей“.
	 Гала	 Ботева	 участва	 в	
групата	на	15	до	18-годиш-
ните	и	бе	удостоена	с	вто-
ра	 награда.	 Талантливата	
севлиевка	избра	да	изпъл-
ни	„Незавършен	роман“	на	
Виктория	Георгиева	и	„Ду-
шата	ми	е	стон“,	от	репер-
тоара	 на	 Георги	 Христов,	
по	текст	на	Пейо	Яворов.	
	 „Независимо	 че	 беше	
най-малка	 в	 своята	 въз-
растова	 група,	 Гала	 пя	
много	емоционално	и	раз-
вълнува	публиката	-	комен-
тира	Ценка	Горалова.	-	По	
време	 на	 галаконцерта	 тя	
получи	 сребърния	 медал,	
диплом	 и	 специални	 поз-
дравления	 от	 Венцислав	
Роланд	 -	 Вензи	 и	 Георги	
Янков,	 млади	 поп	 звезди,	

представители	 на	 журито.	
В	 оценяването	 участваха	
още	 композиторът	 Свето-
слав	 Лобошки	 и	 Милена	
Пеева,	 вокален	 педагог	 в	
Добрич.“	
	 Във	 втора	 група	 ус-
пешно	 участва	 и	 девет-
годишната	 Никол	 Ивано-
ва	 от	 Севлиево,	 която	 се	
представи	 с	 песните	 „Не	
ме	гледай	така,	момче“	на	
Камелия	Тодорова	и	„Една	
сълза“,	 из	 репертоара	 на	
Нели	Рангелова.
	 Петото	издание	на	На-
ционалния	 конкурс	 „Пе-
сенна	 палитра“	 се	 орга-
низира	от	сдружение	„Арт	
палитра“	и	Община	Карло-
во	по	 идея	 на	Анита	Или-
ева,	 артистичен	 директор	
на	конкурса	и	ръководител	
на	музикална	школа	„Кар-
ловойс“.	
	 Фестивалът	 е	 включен	
в	 културния	 календар	 на	
Министерство	 на	 култура-
та.	

Кðистина Неделчева с Гðан Пðи от „Песенна палитðа"

Гаáðовска легенда за откðитата 
в кваðтал Радецки áазилика
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Генади Öитлакидис: „Имах щастието да игðая пðофе-
сионален футáол в отáоð само от гаáðовски момчета”

Бояна Пенчева
 
 - Г-н Цитлакидис, дано 
не прозвучи пресилено, 
но който във футболните 
среди познава Никос Та-
сос Цитладикидис, знае, 
че наследниците на фа-
милията прохождат на 
стадиона. Усмихвате се, 
значи сте съгласен, че в 
основата на Вашия избор 
стои Тасос старши?
	 -	Да,	баща	ми	има	 го-
ляма	 заслуга	 за	 това,	 че	
играх	футбол.	Татко	ме	за-
веде	на	стадиона,	бях	там,	
когато	 той	 още	 играеше,	
гледах	 него,	 футболистите	
и	 от	 малък	 се	 влюбих	 в	
тази	 игра.	 Всъщност	 от	

7-8-годишен	съм	постоянно	
с	 баща	 си	 на	 стадиона.	
С	 по-големия	 ми	 брат	Та-
сомир	 -	 също.	Ходил	 съм,	
гледал	съм	тренировки	на	
неговите	набори.	Оттогава,	
от	 дете	 ме	 грабна	 футбо-
лът.	
	 Преминал	 съм	 през	
всички	 възрасти	 и	 съм	
благодарен	на	всички	тре-
ньори	в	Габрово.
 - При кого започнахте 
като дете?
	 -	Първите	ми	треньори	
бяха	 Красен	 Маринов	 и	
Иван	Рашков.
 - Един от гостите в ру-
бриката - Емил Георгиев, 
каза, че на Красен Мари-
нов дължи умението си 
да изпълнява фалове. Той 
му показал тънкостите в 
най-ранните детски годи-
ни.
	 -	Да,	Красен		Маринов	
е	известен	с	това,	че	бие	
много	хубави	фалове...	
	 Детската	школа	се	каз-
ваше	 „Хермес”,	 тренирах-
ме	 на	 стадион	 „Априлов”	
всеки	 ден	 по	 час	 -	 час	 и	
половина.	 Всички,	 които	
тогава	играехме,	се	задър-
жахме	 4-5	 години	 в	 „Хер-
мес”.	 Бяхме	 много	 силен	
набор	-	1981	година,	много	
талантлив,	 стигнахме	 до	
републиканско	 първен-
ство.	
 -  Може ли да цитира-
те име на някой от Ваши-
те връстници, който на-
прави добра кариера във 
футбола?
	 -	 Например	 Мирослав	

Иванов	 -	 Деко,	 който	 пет	
пъти	 стана	 шампион	 на	
България	 -	 три	 с	 „Левски”	
и	два	пъти	с	„Лудогорец”.		
	 Игра	 в	 Шампионска	
лига.	 Най-запомнящият	 му	
мач	 е	 срещу	 Роналдиньо	
и	компания	на	„Камп	ноу”	
през	 2006	 година,	 когато	
„Левски”	 гостува	 на	 „Бар-
селона”,	беше	мач	в	групо-
вата	фаза.	
	 С	 Мирослав	 от	 първи	
клас	 сме	 заедно	 във	 фут-
бола,	 заедно	 карахме	 и	
казарма	 в	 Плевен.	 Играх-
ме	във	Военния	отбор,	за-
вършихме	 на	 второ	 място	
във	 военното	 първенство.	
Да,	 Деко	 е	 най-успелият	
футболист	от	този	набор.

 - „Хермес” Ви е оста-
вил хубави спомени, за 
добра и сериозна подго-
товка? Разкажете повече 
за нея, голяма школа ли 
беше?
	 -	 Да,	 голяма	 школа.	
При	 създаването	 й	 рабо-
теха	 известни	 деятели	 на	
футбола	 в	 Габрово	 като	
Красен	 Маринов,	 Иван	
Рашков,	хора,	които	живе-
еха	с	футбола,	с	идеята	да	
ни	предадат	знанията,	кои-
то	те	имат.	Защото	това	е	
най-важното	 според	 мен	
като	 казвам	 „голяма	 шко-
ла”	 –	 да	 видиш	 едно	 се-
бераздаване	 в	 треньора,	
една	 загриженост,	 един	
добър	 пример.	 Не	 само	
да	 стъпиш	 на	 стадиона	 и	
всичко	 да	 приключи	 след	
час,	 час	 и	 15	минути	 тре-
нировка.	
	 В	 „Хермес”	 бяхме	 ко-
лектив,	 бяхме	 едно	 цяло.	
Сега	 школата	 не	 същест-
вува,	 но	 много	 футболи-
сти	минаха	през	нея,	роди	
футболисти.	 След	 това	
момчетата	 от	 „Хермес”	 се	
срещнахме	в	„Янтра”	в	„Б”	
групата.
	 Наистина	 се	 работеше	
много	добре	в	„Хермес”.
	 Като	 говорим	 за	 под-
готовка	на	деца	и	юноши,	
искам	 да	 кажа	 похвални	
думи	и	за	школата	на	Цве-
тан	Станев,		много	талант-
ливи	 габровски	 момчета	
минаха	и	през	„Академик”.
	 Трудно	е	 да	 се	реали-
зираш	 в	 големия	 футбол.	
Като	цяло	 -	моят	набор	и	

около	 него,	 се	 реализи-
рахме	 предимно	 във	 „В”	
и	 „Б”	 групи.	Аз	 играх	 и	 6	
години	в	Гърция...		
	 Кое	 е	 хубавото?	 Хуба-
вото	е,	че	чрез	тези	школи	

успяхме	 да	 се	 срещнем	
на	 терените	 -	 деца	 с	 та-
ланти	 и	 мечти,	 това	 ни	
даваше	 хъс,	 желание,	 мо-
тивация.	 Детските	 школи	
са	 прекрасно	 място	 и	 за	
мен	спортът	е	нещо,	през	
което	е	 хубаво	да	минеш,	
докато	не	дойде	моментът	
всеки	 сам	 да	 преценява	
накъде	да	поеме.
 - След „Хермес”...
	 -	 Голяма	 част	 от	 нас	
отидохме	 в	 „Янтра”	 -	
Габрово	с	треньор	Христо-
фор	Веселинов	-	Форката.	

Там	 ни	 разпределиха	 на	
два	 набора.	 Пак	 бяхме	 с	
Мирослав	 Иванов	 -	 Деко,	
с	Драгомир	Иванов,	с	Фи-
лип	 Казаков,	 Петър	Татев	
и	други	момчета.	Играхме,	
съединихме	 се	 с	 по-голе-
мия	 набор,	 пак	 отидохме	
на	републиканско,	стигнах-
ме	 до	 четвъртфинал,	 там	
ни	 отстрани	 „Хебър”	 -	Па-
зарджик.	 Докато	 бяхме	
юноши	на	„Янтра	Габрово”,	
с	нас	работеше	Христофор	
Веселинов	 и	 на	 16-17	 го-
дини	 влязохме	 в	 мъжкия	
футбол.
 - Много рано.
	 -	Да,	рано	беше.	Тогава	
имаше	такова	правило,	че	
две	 юношки	 трябваше	 да	
играят	 във	 „В”	 група	 и	 се	
налагаше	 да	 вземат	 мом-
чета.	 Отидохме	 аз,	 Деко,	
Филип	Казаков,	Петър	Та-
тев...	 10-11	 момчета	 тре-
нирахме	 по	 това	 време	
с	 мъжкия	 отбор	 във	 „В”	
група.	
	 На	17-18	години	завър-
шихме	 училище	 през	 май	
и	 август	 с	Деко	 влязохме	
в	 спортна	 рота	 в	Плевен.	
Но	до	клетвата	-	не,	карах-
ме	казарма,	даже	и	кара-
ули	 давахме	 през	 зимата,	
когато	 нямаше	 мачове.	
Постигнахме	 много	 добри	
успехи.	 По	 наше	 време,	
за	 първи	 път	 от	 близо	 15	
години,	военният	отбор	на	
Плевен	 завърши	 на	 второ	
място.	 Беше	 много	 силно	
първенство	–	с	пловдивски	
отбори,	 с	 четири	 софий-
ски,	 на	 ЦСКА,	 на	 Велико	
Търново.	 Всъщност	 ние	 с	
Деко	играехме	за	Военния	
отбор	в	Търново	преди	да	
влезем	в	казармата.
 - Това пък как стана?
	 -	 Така	 беше,	 три	 ме-
сеца	 преди	 да	 влезеш	 в	

казармата,	 треньорите	 на	
военните	 отбори	 имаха	
право	 да	 те	 извикат.	 На-
блюдаваха	 ни	 как	 играем,	
извикаха	 ни,	 даже	 искаха	
да	ни	прехвърлят	в	Търно-
во,	 но	 в	Търново	 нямаше	
школа,	в	която	да	изкара-
ме	до	клетвата.
	 Докато	 бяхме	 пък	 в	
казармата	в	Плевен,	в	съ-
бота	и	неделя	си	идвахме	
с	Деко	и	участвахме	в	ма-
човете	на	„Янтра	Габрово”.	
Тренирахме	 в	 Плевен,	 в	
четвъртък	 играехме	 с	 Во-
енния	 отбор	 и	 когато	 би-
ехме,	ни	пускаха,	идвахме	
си	и	участвахме	с	„Янтра”.
 - Всъщност до зами-
наването в Гърция сте 
играли само в „Янтра” - 
Габрово? Колко години?
	 -	 Да,	 само	 тук,	 близо	
7	 години	 мъжки	 футбол.
През	 тези	 7	 години	 два	
пъти	влизахме	в	„Б”	група	
–	сезони	2002/2003	и	после	
2005/2006.
 - Всъщност това осмо 
десетилетие от истори-
ята на габровския фут-
бол е запомнящо се с 
три усилия за влизане в 
професионалния футбол 
(2007/2008 третото). Кои 
треньори водеха отбора 
по Ваше време?

	 -	 Лазар	 Панчев,	 Ве-
лислав	 Вуцов,	 Наско	 Ата-
насов,	 Тошко	 Тодоров,	
Стоян	 Филипов,	 който	 ни	
вкара	три	пъти	в	„Б”	група.	
	 При	 първото	 влизане	
-	 2002/2003,	 през	 лятото	
доведоха	 близо	 15-20	 фут-
болисти	отвън.	Тогава	тре-
ньор	беше	Наско	Атанасов	
от	Варна.	Това	беше	един	
много	 труден	 период	 за	
нас,	 габровските	 футболи-
сти.	

	 Вторият	 полусезон,	
зимата,	 Наско	 Атанасов	
беше	 заменен	 от	 габров-
ския	треньор	Цецо	Станев	
и	 политиката	 на	 клуба	 се	
промени.	 Ръководството	
започна	 да	 разчита	 изця-
ло	 на	 габровски	 футболи-
сти.		
	 Тогава	 завършихме	 на	
почетното	 шесто	 място	 в	
„Б“	група,	но	отборът	беше	
изваден.
 - Това изваждане 
беше шок за габровския 
футбол.  Какво последва?
	 -	С	 идването	 на	Хрис-
тос	Дандис	като	президент	
нещата	 се	 стабилизираха.	
Никос	Тасос	като	изпълни-
телен	 директор	 продължи	
политиката	 си	 от	 времето	
на	 Цецо	 Станев	 -	 да	 се	
залага	 на	 габровски	 фут-
болисти.	 Започнаха	 да	 се	
връщат	 всички	 момчета,	
които	 бяха	 отишли	 да	 иг-
раят	 някъде.	 Обединихме	
се	 и	 след	 това	 вече	 дой-
доха	успехите,	изцяло	съз-
дадени	 от	 габровски	 фут-
болисти	–	Емил		Димитров	
-	 Джамбо,	 Емил	 Георгиев	
-	 Льонката,	 Даниел	 Хри-
стов	 –	 Рижия,	 Христофор	
Цочев,	 Румен	 Радков,	 Ис-
крен	 Писаров,	 Мирослав	
Иванов,	 Христо	 Кирилов...	

сигурно	 пропускам	 някои,	
но	в	действителност	стана	
един	отбор,	който	спокой-
но	 можеше	 да	 играе	 в	
„Б”	 група.	 Но	 след	 всяко	
влизане	в	професионалния	
футбол	нещата	ставаха	по-
сложни,	там	финансиране-
то	е	по-трудно.	
 - От този хубав период 
имате личен успех – Вие 
все още държите рекорда 
за най-много отбеляза-
ни голове за един сезон 

(2005/2006) във „В” група 
– 36 гола.
	 -	Да,	невероятен	сезон	
както	 за	 мен,	 така	 и	 за	
отбора.	 Тогава	 влязохме	
за	 втори	 път	 в	 „Б”	 група.	
Моите	 голове	 се	 дължат	
изцяло	на	колектива.
	 Бих	 казал	 още,	 че	
беше	постигнат	баланс	на	
развитие	 на	 габровските	
футболисти	 -	 отдолу	 идва-
ха	момчета	 с	желание	 да	
играят,	 играеха	 и	 им	 се	
даваше	шанс.	
 - Къде се нарушава 
този баланс днес, какво 
липсва? 
	 -	 Нещото,	 което	 липс-
ва	 в	 днешния	 футбол,	 е	
голямата	фигура,	 която	да	
обедини	габровци.
 - Фигура къде – на те-
рена, в клуба?
	 -	 В	 ръководството.	
Защо	 бяха	 тези	 пререка-
ния	и	тези	караници	меж-
ду	 двата	 клуба?	 Защото	
футболът	 трябва	 да	 се	
управлява	 от	 хора,	 които	
имат,	 на	 първо	място,	 чо-
вешки	качества	и	доброде-
тели.	
	 Откакто	 аз	 съм	 тре-
ньор,	 бих	 казал,	 че	 	 хо-
рата,	 които	 бяха	 отпред,	
и	 хората,	 които	 стояха	 в	
сянка,	не	показаха	такива	

качества,	 за	 съжаление.	
Трябва	да	има	отношение,	
уважение	и	морал	на	пър-
во	място.	
 - В сянка? Имате 
предвид хората, които 
финансират.
	 -	 Не	 само	 те.	 Има	
хора,	 които	 стоят	 в	 сянка	
и	 казват	 как	 трябва	 да	
стават	нещата.	Те	също	не	
можаха	да	покажат	нужни-
те	 качества	 да	 ръководят	
клуба.	Затова	се	стигна	до	
това	положение.
 - Юношите младша 
възраст 2002/2003, които 
водехте миналия сезон, 
бяха най-добре пред-
ставилият се габровски 
отбор, въпреки това не 
получихте покана за тре-
ньор в новия Обединен 
футболен клуб „Янтра 
2019”?
	 -	 Поздравления	 за	
момчетата,	 за	 характера,	
който	 показаха	 –	 до	 по-
следно	се	борихме	за	пър-
вото	място	в	зоната.
	 За	 обединения	 клуб	 –	
случи	се	това,	което	може	
би	 трябваше	 да	 се	 случи	
отдавна.	
	 Желая	успех	на	клуба!
	 Но	 всички	 са	 наясно,	
че	той	се	управлява	от	хо-
рата,	които	бяха	и	досега.	
И	на	нас,	които	сме	вътре	
във	 футбола,	 е	 ясно.	 Же-
лая	 на	 Обединения	 клуб	
да	 дойде	 наистина	 човек,	
който	е	по-различен	
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продължава от стр. 3
-	да	разбира	от	материята	
футбол,	 да	 има	 доброде-
телните	качества	и	да	съз-
даде	това,	за	което	говори	
обществото,	 да	 оправдае	
очакванията	 на	 феновете	
и	 цялата	 габровска	 об-
щественост.	 Защото	 този	
човек	не	се	е	появил	или	
поне	го	няма	в	последните	
7-8	години.
	 За	 разлика	 от	 годи-
ните,	 пак	 казвам,	 в	 кои-
то	 постигахме	 успехи	 и	
влизахме	 в	 „Б”	 група.	 И	
не	 само	влизането	 е	 най-
големият	успех,	а	това,	че	
бяхме	едно	цяло,	че	ръко-
водството	Дандис	–	Тасос,	
бяха	на	първо	място	хора,	
разбираха	 и	 решаваха	
проблемите	 на	 футбола	 и	
на	самите	футболисти.		
 - Това е факт, посло-
вичната любов на баща 
Ви към футбола. В тази 
рубрика, който го е спо-
менал – футболист, тре-
ньор, е все с добро.
	 -	 Един	 човек	 е	 успял	
тогава,	 когато	 хората	 каз-
ват	 добри	 думи	 за	 него.	
Наистина	е	много	привър-
зан	към	футболната	игра	и	
аз	 сега	 се	 чувствам	 горд,	

че	ми	е	баща.	Защото	все-
ки,	който	ме	срещне,	каз-
ва:	 „Кажи	 на	 баща	 си	 да	
се	 върне”,	 „Няма	 ли	 да	
извикат	бащата	ти”,	„Няма	
ли	 да	 се	 обадят	 на	 баща	
ти”,	„Баща	ти	трябва	да	се	
върне”...	
	 На	 терена	футболисти-
те	 –	 и	 мъжете,	 и	 децата,	
очакват	 отношение	 и	 ува-
жение	 за	 труда	 си.	 Про-
фесионалната	група	е	цел,	
разбира	се,	но	не	е	всич-
ко.	
 - Играхте в Гърция 
доста време, почти кол-
кото в Габрово? С кои от-
бори се състезавахте?
	 -	Играл	съм	в	 „Иродо-
тос”,	 с	 този	 отбор	 взехме	
Купата	 на	 Ираклио,	 най-
големият	 град	 на	 остров	
Крит.	 След	 това	 играх	 в	
„Анагенис	Йерапетра”.
	 Три	 години	 играх	 про-
фесионален	футбол	в	AOX,	
град	Ханя.
  - По-различен футбол 
ли играят в Крит? 
	 -	Футболът	там	е	малко	
по-силов,	с	повече	бягане,	
привличат	 се	 повече	 чуж-
денци,	добри	футболисти.	
	 Когато	 аз	 отидох,	
2004/2005	 година,	 кризата	
навлизаше,	 но	 бавно.	 На	
остров	 Крит	 се	 усети	 ре-
ално	през	2010	година.	До-
тогава	 отборите	 в	 Гърция	
държаха	едно	много	добро	
ниво,	 след	 това	 започна	
да	пада.	Дотогава	си	поз-
воляваха	 повече	 разходи	

–	 не	 беше	 проблем	 да	 ти	
плащат	 жилището,	 храна-
та,	 това	 привличаше	 мно-
го	 футболисти,	 силни,	 из-
дръжливи...,	а	там	е	доста	
топло.	 Това	 бяха	 хубави	
години	 в	 Гърция,	 хубави	
спомени	останаха.
 - Какво научихте за 
футбола, което можете да 
приложите тук. Имаха ли 
добри детски школи?
	 -	 Това,	 което	 видях	 в	
Гърция,	 когато	 футболът	
беше	много	напред,	видях	
сега,	когато	уча	в	София	и	
мога	да	се	допра	до	много	
неща.	 Това,	 което	 трени-
рах	през	2006,	2007	до	2012	
година	и	видях	в	Крит,			го	
виждам	 сега	 тук.	 Докато	
уча	в	Националната	спорт-
на	академия,	имам	повече	
възможности	-	да	ходя,	да	
гледам	 тренировки,	 да	 се	
интересувам,	 да	 получа-
вам	 повече	 информация.	
Стоя	 по	 две	 седмици	 в	
НСА,	 наблюдавам	 школи	
как	работят	и	ми	е	страш-
но	 интересно.	 Може	 да	
са	работили	и	преди	така,	
може	аз	да	не	знам	и	да	
виждам	 субективно	 тази	
разлика	 във	 времето	 с	
Гърция.

	 За	да	се	развива,	фут-
болът,	трябва	да	се	прави	
от	хора,	които	имат	жела-
ние	 да	 работят	 по	 темата	
футбол	 по	 цял	 ден,	 не-
прекъснато.	Думите,	които	
Христо	 Стоичков	 каза,	 са	
много	точни:	„Футболът	се	
учи	цял	живот”.	Трябва	да	
му	 се	 отдадеш	 -	 да	 хо-
диш,	да	 гледаш,	да	черта-
еш	 планове	 в	 ума	 си,	 да	
го	 носиш,	 да	 го	 мислиш...	
тогава	 се	 развиваш	 и	 ти	
като	 треньор,	 развиваш	 и	
децата	 като	 личности	 и	
себе	си	като	личност.	
	 Когато	 се	 допреш	 до	
тези	школи	като	Олимпия”,	
като	 „Национал”,	 когато	
имаш	време	 да	 ги	 наблю-
даваш	цял	ден,	виждаш,	че	
тези	 хора,	 най-вече	 тре-
ньорите,	мислят	изцяло	за	
футбол,	 посветили	 са	 се	
на	този	спорт,	вкарват	ин-
тересни	методики,	събират	
се,	 на	 обяд	 са	 заедно,	
обсъждат,	 преценят	 какво	
трябва	 да	 работят	 с	 де-
цата...	 живеят	 с	 футбола.	
Сутрин	 ходят	 да	 тренират	
деца	 и	 по	 детски	 гради-
ни.	Всичко	това	подпомага	
един	треньор	да	се	разви-
ва.	
	 Впрочем	 в	 „Олимпия”	
работи	 едно	 габровско	
момче	 -	 Димитър	 Дими-
тров	 -	 Мечката.	 И	 от	 по-
стоянните	 ми	 контакти	 с	
него	 виждам,	 че	 нещата	
са	 на	 по-високо	 ниво	 от	
Габрово.	 Най-вече	 в	 це-

ленасочено	 развитие	 на	
деца	към	мъжкия	футбол.
	 Доста	 хора	 тук	 отиват	
на	 стадиона,	 свършват	 си	
работата	 за	 час	 –	 час	 и	
половина	и	смятат,	че	раз-
виват	 футбола.	 Не	 става	
така.	Това	е	едно	от	неща-
та,	които	липсват	в	момен-
та.	 Затова	 и	 голяма	 част	
от	 талантливите	 деца	 си	
заминават	 оттук,	 вземат	
ги	в	другите	школи,	където	
всичко	 е	 осигурено,	 тре-
нират	по	два	пъти	на	ден,	
хранят	ги		и	т.	н.
	 Не	казвам	всичко	това	
като	критика,	а	като	нещо,	
което	 съм	 видял	 в	 чужби-
на,	 в	 София,	 тук,	 мислил	
съм	къде	са	причините	за	
успеха	и	неуспеха.
	 Подценяваме	 роди-
телската	 роля,	 която	 спо-
ред	 мен	 е	 много	 важна.	
Всеки	 човек	 малко	 или	
много	разбира,	вълнува	се	
и	 обича	 спорта.	 Когато	
един	 родител	 застане	 на	
стадиона,	 може,	 дори	 да	
не	 е	 на	 100	 процента,	 да	
прецени	 колко	 и	 как	 се	
работи	 с	 детето.	 Критику-
ваме	 родителите,	 че	 сто-
ят	 на	 стадиона,	 но	 доста	
често	 те	 казват	 преценка,	

която,	 ако	 осмислим,	 се	
доближава	 до	 правилното	
виждане.	Невинаги	са	пра-
ви	родителите,	но	трябва	и	
да	има	едно	съобразяване	
с	 тях.	 Ние	 като	 треньори	
трябва	 да	 направим	 така,	

че	 хората	 да	 виждат,	 че	
наистина	се	работи	добре	
с	децата	им.	Аз	това	го	за-
белязах	в	„Олимпия”,	 „На-
ционал”	 -	 школи,	 където	
действително	 се	 работи	 и	

всеки	се	усъвършенства.
	 Ако	 се	 постигне	 това		
и	 тук,	 ще	 можем	 само	 с	
габровски	 футболисти	 да	
играем	в	„Б”	група.	И	ста-
дионът	ще	се	напълни,	фе-
новете,	 публиката	 ще	 се	

върнат.
 - Другият треньор, с 
който работехте - Даниел 
Христов, също не намери 
място в Обединения клуб. 
Той имаше добри момче-
та, много от тях отидоха 
в големите академии на 
българския футбол.
	 -	 Реално	 да,	 аз	 и	 Да-
ниел	 Христов	 не	 сме	 по-
канени	в	Обединения	клуб.	
А	 той	 е	 един	 от	 първите	
треньори	в	клуба.
 - Кой точно клуб има-
те предвид?
	 -	Понеже	сме	в	рубри-
ката	„100	години	футбол”,	е	
коректно	да	споменем,	че	
в	 92-годишната	 футболна	
история	 през	 2012	 година	
Габрово	 за	 пръв	 път	 ос-
тана	 без	 мъжки	 отбор	 в	
„А“,	„Б“	или	„В“	група.	Пре-
зидентът	 Николай	 Мънчев	
отказа	участие	във	„В”	гру-
па	и	с	това	лепна	най-чер-
ното	 петно	 на	 габровския	
футбол.		
	 След	 няколко	 месеца	
същата	 година	се	създаде	
нов	клуб	-	„Янтра	Габрово”,	
в	който	започнаха	Даниел	
Христов,	 Емил	 Георгиев	 -	
първите	 треньори	 от	 по-
младата	генерация.	
	 За	съжаление,	един	от-
даден	 на	 футбола	 човек	
като	Даниел	не	е	в	обеди-
нения	клуб.
 - Вие също работихте  
в новосъздадения клуб 
„Янтра Габрово“, защо и 
той не успя да се утвър-
ди?
 -	 Смятам,	 че	 не	 успя,	
защото	 ръководството	
беше	 некомпетентно,	 под-

ценяваше	 треньорската	
роля,	родителския	фактор.	
Не	знаеха	и	не	можеха	да	
се	справят	с	проблемите	и	
ги	 превръщаха	 в	 още	 по-
големи.
 - Ако не греша, децата 

в Габрово също ще трени-
рат в новия клуб. Или е 
по-добре да има повече 
школи?
	 -	 Откъм	 школи	 в	
Габрово	 не	 може	 да	 има	
само	 един	 отбор,	 защо-
то	 има	 прекалено	 много	
деца,	 които	 искат	 да	 иг-
раят.	 Заблуда	 е,	 че	 може	
да	 има	 един	 отбор,	 той	
да	 е	 общински	 и	 всички	
деца	 да	 са	 там.	 Аз	 съм	
за	 един	 отбор	 -	 мъжки,	
това	 е	 правилният	 път	 -	
обединението.	Този	общин-
ски	 клуб	нека	си	направи	
структурата,	 нека	 си	 на-
прави	всичко,	но	не	може	
да	 се	 получи	 при	 децата.	
Например	 във	 възрастите	
2005/2006	 година	 трябва	
да	 играят	 11	 деца,	 а	 има	
30-40,	 които	 спортуват	 на	
стадиона.	 Другите	 деца,	
които	 не	 попаднат	 в	 от-
бора,	 какво	 ги	 правиш.	 А	
първенството	 е	 2005/2006,	
обхваща	 два	 набора.	 За-
писваш	 ги	 тези	 деца	 в	
„Янтра	 2019”	 например	 да	
играят,	но	не	може	да	има	
„Янтра	2019”	2	в	едно	пър-
венство,	 трябва	 да	 играят	
под	друго	име.	
	 А	 психологията	 на	 де-
тето	 е	 такава,	 пък	 и	 на	
родителя,	 че	 предпочита	
да	 отиде	 в	 друга	 школа,	

но	не	да	играе	във	втория	
отбор.	Тези	уж	дребни	де-
тайли	 имат	 важна	 роля	 в	
съвременното	развитие	на	
футбола	в	детските	школи.	
Затова	 школи	 трябва	 да	
има.	Не	казвам	да	са	пет,	

но	трябва	да	има.
	 Ако	 този	 Обединен	
клуб	 покаже,	 че	 има	 се-
риозност	 в	 школата,	 че	
в	 нея	 се	 работи	 наисти-
на,	ще	 успее.	Ако	не,	 при	
създаване	 на	 една	 друга	
школа	 отстрани	 този	 об-
щински	 клуб	 ще	 се	 чуди	
къде	е	проблемът	и	как	да	
привлича	 деца.	 И	 пак	 ще	
стигнем	до	разприте	 „Ние	
сме	 общински	 клуб,	 няма	
да	даваме	 терени	на	друг	
отбор...“	 и	 стигаме	 но	 не-
футболни,	 неестествени	 и	
принудителни	решения.
	 Засега	 друга	 школа	
няма.	И	треньорът	на	дет-
ската	 формация	 „Янтра	
2013”	Георги	Гатев	е	в	обе-
динения	клуб.
 - Къде Вие лично виж-
дате решението и пътя 
към успеха във футбола?
	 -	Първата	крачка	беше	
направена	 с	 обединение-
то.	Като	идея	-	прекрасно!		
Но	като	реалност	-	промя-
на	няма.	На	всички	е	ясно	
защо	тези	хора,	които	7-8	
години	 създаваха	 разеди-
нение,	сега	се	обединяват.		
	 Основната	цел	на	обе-
динението	беше	да	влязат	
нови,	 компетентни	 хора,	
без	негативи,	които	да	по-
лучат	 общественото	 дове-
рие.	

ПФК „Янтра“, шампион в Северозападна група, сезон 2004/2005. В средата - президентът Христос Дандис

Генади Цитлакидис с феновете на „Иродотос“ при спечелване Купата на остров Крит

С екипа на АОХ в мач от първенството на професионалната „Б“ група в Гърция

Генади Öитлакидис: „Имах щастието да игðая пðофе-
сионален футáол в отáоð само от гаáðовски момчета”

100 години футбол в Габрово
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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
ЗА КЪЩИ НА WWW.GABROVO.HOUSE

ПРОДАВА АПАРТАМЕНТИ 
2-ст., Младост, 57 м2, етаж 4/8, панел, ТЕЦ, по 
БДС 34 900 лв
2-ст., Колелото, 61 м2, етаж 5/6, тухлен, ТЕЦ  
 47 000 лв
2-ст., Колелото, 64 м2, етаж 3/5, ремонтиран, 
PVC, ТЕЦ 62 000 лв
2-ст., Шиваров мост, 88 м2, 1/3, южен 73 000 лв
2-ст., Център, ет. 5/11, ч. ремонт, PVC 65 000 лв
2-ст., Дядо Дянко, 60 м2, ет. 5/5, за частичен 
ремонт 30 000 лв
3-ст., Баждар, 3/4, част. ремонт, PVC 79 950 лв
3-ст., център, 1/4, за ремонт 60 000 лв
3-ст., Сирмани, 1/4, за освеж. ремонт, PVC, 
локално парно 62 000 лв
3-ст., център, ново строителство, 111м2, ет. 5, 
ТЕЦ, гараж за 2 коли 120 000 eu

3-ст., Варовник, за ремонт, 80 м2, ет. 1, над 
гаражи, гараж 28 м2  60 000 лв
3 ст., Тлъчници, НС, 98 м2, ет. 5/5 105 000 лв
3 ст., Тлъчници, 89 м2, ет.3/5, обзав. 75 000 eu
3 ст., Шести участък, 2/4 ет., 100 м2, за основен 
ремонт, гараж 99 000 лв
3-ст., Ш. мост, 105 м2, етаж от къща, след ре-
монт, газ + гараж + 1-стаен 39 м2 157 000 лв
3-ст., Колелото, ет. 5,76м2, панел, PVC 28 500 eu
3-ст., Сирмани, 94 м2, ет. 1, PVC, за освежителен 
ремонт, кухня с уреди 62 000 лв
3-ст., Сирмани, 94 м2, ет. 3, таванска стая, гараж 
и маза 70 600 лв
3-ст.,Трендафил1, панел, 76 м2, ет.5/5 27 600 лв
3-ст., Център, 83м2, ремонтирана баня, възмож-
ност за газ 65 000 лв

ПРОДАВА КЪЩИ 
Ш.мост,118м2 РЗП,гараж,двор 556м2 33 900 лв

Шенини, 44 м2 ЗП, двор 1/4 идеална част от 911 
м2 26 500 лв
М. Качорите, 144м2 РЗП, двор 2934м2, автентич-
на                                      17 101 еu 
Баевци, 70м2 ЗП, двор 883м2 27 900 лв.
Велковци, 140 м2 РЗП, гараж, двор 1400 м2 4 0 
000 лв
Лесичарка, 182 м2 РЗП, реновирана, 1393 м2 двор 
 62 995 eu
Иванковци, 132 м2 РЗП, двор 4540 м2 44 900 лв
Яворец, 176 м2 РЗП, двор 760 м2 20 000 лв
Иглика, 68 м2 ЗП, двор 691 м2 13 600 eu
Жълтеш, 60 м2 ЗП, гараж, двор 850 м2 39 900 лв
Нова махала, 136 м2 РЗП, двор1499 м2 42 500 лв
Драгановци, 157 м2 РЗП, гр. строеж, гараж, двор 
1040 м2 35 000 eu
Гайтани, 78 м2 ЗП, стара, с плочи, плевня, двор 
2513 м2 17 500 лв
Иглика, 136 м2 РЗП, стопански постройки, двор 
691 м2 27 425 лв
Кметовци, 74 м2  ЗП,  двор 1112 м2 39 500 лв
Читаковци, 176 м2 РЗП, за довършителен ремонт, 
двор 2200 м2 46 900 лв
Малини, 2-ет., за ремонт, двор 1140м2 8 000 лв
Гледаци, 1/2 част от къща, двор 907м2 20 000 лв
Беломъжи, 51 м2, ремонтирана, плочи, двор 3771 
м2 60 000 лв
Ид. център,137 м2 ЗП, отст. пр. строеж, за осно-
вен ремонт и реконструкция 51 800 eu
Етъра, 73 м2 ЗП, двор 286 м2 11 800 eu
Етъра, етаж от къщи, 120 м2 ЗП, приземен етаж 
48 м2, 1/2 част от двор 324 м2 35 900 eu

Колелото, 2-ет., 306 м2 РЗП, 413 м2 двор, гараж, 
стопанска постройка 156 600 лв
Войново, 2-ет., 142 м2 РЗП, 1078 м2 гараж, 
стопанска постройка 66 000 лв
Боженци, реставрирана с плочи, 4 спални, 2 
бани, механа, 2990 м2 договаряне
Иванили, с плочи, стоп. потр., 956 м2 5 600 eu
Шенини, груб стр.,229 м2 РЗП, 570м2 79 000 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.
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 60 000 лв.
Къща на 3 км от Центъра, 240 м2 РЗП, 3 спални, 
НС 2011, 2 гаража, двор 1788 м2 260 000 лв
Къща на 12 км от Габрово, 226 м2 РЗП, 3 спални, 
НС 2009, двор 1854 м2 95 500 eu
Стойковци, лок. парно, 102м2 РЗП, юг 49 660 eu

ПРОДАВА ЕТАЖИ
Плачковци, 88 м2, 1/2 етаж + гараж 45 600 лв
Велчевци, 80 м2, 2/2 етаж 30 900 лв
Баждар, 97 м2, 1-ви/3 етаж, PVC 64 000 лв

КЪЩА ЗА ГОСТИ
Сейковци, 372 м2 РЗП, 2 къщи, стопански по-
стройки, двор 9180 м2 147 000 лв

ПРОДАВА ПАРЦЕЛИ
Сирмани, 488 м2, за общ. обслужване 14 400 лв

Мичковци, 800 м2 16 000 лв
Чавеи, 540 м2, с бунгало 7 600 лв
Бойката, 1188 м2, с проект 15 900 лв
УПИ до НТС, 293 м2 69 000 лв
Сирмани, три УПИ общо 1777 м2 62 200 лв
Шенини, УПИ, 2200 м2, бунгало, гараж 25 200 лв
Войново, УПИ, 949 м2, изглед -язовира 16 900 лв
Борово, УПИ, 503 м2 16 900 лв
Русевци, 1829 м2, на 2 улици, юг 55 500 лв
Борики, 5580 м2 34 340 eu
Войново, до язовира, 4 УПИ, 4886 м2  56 000 лв
Русевци, 853 м2, на 2 улици, юг 17 600 eu
Индустриална зона, УПИ, производствена и скла-
дова дейност - 5923 м2 150 000 лв
Велчевци, 2504 м2  18 800 eu 
Младежки дом, 828 м2, до 10 м 9  900 eu
Русевци - 1118 м2, до 10 м, Кинт 1.2 22 600 eu
Стефановци, 1554 м2, склад и произв. 16 eu/м2

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

БИЗНЕС ИМОТИ
Производствена сграда 105 м2, отстъпено право 
на строеж, в центъра 51 800 лв
Дърводелска фабрика, Млечево 119 000 лв
Производствена база сгради 4229 м2, 18725 
терен, до гара Пордим 345 000 eu
Сграда в груб строеж - 1056 м2 РЗП, УПИ 4455 
м2, за хотел и басейн 399 000 лв
Идеален център, нощен клуб 80 м2 33 000 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
Център, 68м2, ет. 4 350 лв
ИЦ, тристаен, обзаведен, след ремонт 1200 лв
Младост, 2-ст., 3 ет., след ремонт, обз. 360 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 
ЕВРОПЕЙСКИ СТАНДАРТ БДС EN 
15733 �СЕРТИФИЦИРАН ОЦЕНИТЕЛ 
НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ 
�ПАКЕТ УСЛУГИ УПРАВЛЕНИЕ НА 
НЕДВИЖИМИ ИМОТИ 
�ПАКЕТ УСЛУГИ КАДАСТРАЛНО ЗАС-
НЕМАНЕ НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ
� ОЦЕНКИ ЗА БАНКОВИ КРЕДИТИ 
�АГЕНЦИЯТА РАБОТИ САМО С ДОГО-
ВОР В ПИСМЕНА ФОРМА
�ПАКЕТ УСЛУГИ БЕЗПЛАТНА ОЦЕНКА 
ПРИ ВЪЗЛАГАНЕ ПРОДАЖБА ИЛИ 
ОТДАВАНЕ НА ИМОТ 
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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:
Трендафил, двустаен, ет. 3 28 500 лв
К-с „Хр. Ботев“, 61м2, ет. 2, н. стр. 72 000 лв
ИЦ, мезонет, ново стр., ет. 2/3 125 000 лв
Донино, вила, 70м2, 600 м2 двор 55 000 лв
ИЦ, тристаен, 100м2, ет. 3 78 000 лв
Смиловци, вила, 2 етажа, 1600 м2 28 000 лв
Бичкиня, 112м2, тухла 48 000 лв
Баждар, 115м2, ет. 2, двор 65 000 лв
Идеален център, 50м2 50 000 лв
Център, 85м2, ет. 3, тухла 46 000 лв
Идеален център, 90м2, ет. 1 65 000 лв

ИЗГОДНИ ОФЕРТИ:
Център, магазин, 84м2 68 000 лв
Център, 144 м2, ет. 2 45 000 лв
Център, луксозен офис, 125м2 50 000 €

Идеален център, магазин, 40м2 48 000 лв
ПРОДАВА НОВО СТРОИТЕЛСТВО:
Радичевец, къща,130м2, до ключ обз.  70 000 €
Идеален център, 100м2, ет. 2 60 000 €
Идеален център, Младост - 2-стайни, 3-стайни 

ГАРСОНИЕРИ: 
Ид. център, гарсониера, 50м2, ет. 2 48 000 лв
Индустриална зона, 56м2, ет. 1 11 000 лв

ДВУС ТАЙ НИ/ТРИС ТАЙ НИ:
Шиваров мост, 60м2, ет. 2, ново стр. 43 000 лв
Eса, двустаен, панел 35 000 лв
Ид. център, двустаен, тухла, ет. 2 51 500 лв
Баждар, 99м2, таванска стая, ет. 2 65 000 лв
Трендафил, 76м2, ет. 3, PVC 52 000 лв
Падало, PVC, 96м2 55 000 лв
Идеален център, 140м2, ет. 4 52 000  €
Младост, 116м2, монолит 60 000 лв
Шиваров мост, 65м2, ет. 2 42 000 лв
Идеален център, 100 м2, ет. 2, PVC 75 000 лв
Идеален център, 95 м2, ет. 2 65 000 лв

ГРАД С КИ КЪ ЩИ И ЕТАЖИ:
Камъка, 140м2, двор 80 000 лв
Хаджицонев мост, 2 етажа, 220м2, гараж, двор, 
PVC 45 500 лв
Шиваров мост, 80м2, ПВЦ 55 000 лв
Баждар, къща, 80 м2, 480 м2 двор 65 000 лв

ПАР ЦЕ ЛИ:
Изход Севлиево, 3 дка 22 000 лв
Хаджицонев мост, УПИ, 1 дка 8 000 лв
Киевци, 1200м2 36 000 лв
Пройновци, 1200м2, УПИ 12 000 лв
Сирмани, 1050м2, УПИ 15 000 лв
Индустриална зона, 500м2 15 000 лв
Широк център, Младежки дом, 1 дка 11 000 eu
ул. „Свищовска“, 450 м2 25 000 лв
Лъката, 480 м2 УПИ 15 000 лв
Стефановци, 796 м2, УПИ 8 500 лв
Гарата, 2700 м2, 600 м2 дог
Изход за В. Търново, гл. път, 1516 м2 60 000 лв
Ок. Ветеринарна лечебница, 10.4 дка, УПИ дог

ВИ ЛИ, СЕЛСКИ КЪЩИ:
Източник, 150м2, 600 м2 двор 65 000 лв
Орловци, 2 етажа, 100м2 РЗП 17 000 лв
Цвятковци, двуетажна, 1.2 дка двор 16 000 лв
Горна Росица, 70м2 ЗП, 2000м2 двор 27 000 €
Зелено дърво, 1 дка, бунгало 15 000 лв
Златевци, къща, 900 м2 двор 27 000 лв

ДАВА ПОД НАЕМ:
Идеален център, лукс студио, обзаведено 380 лв
До OMV, двустаен, обзаведен 200 лв

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

тел.: 066/80 85 74,  0885 118 119

иМоТи продаВа
апарТаМЕнТ - ново стро-
ителство, 68 кв. м, Кру-
шата, се продава на тел. 
0877/88-27-00. [6, 6]
апарТаМЕнТ на ул. „Ва-
ровник“ се продава на 
тел. 0889/020-298. [28, 
16]
МноГосТаЕн апарТа-
МЕнТ в блок „Здравец“ 
- 100 кв. м, се продава на 
тел. 0899/134-889. [33, 15]
ТухлЕн апарТаМЕнТ - 
70 кв. м, се продава или 
заменя за къща - тел. 
0887/621-225. [12, 11]
ТухлЕн апарТаМЕнТ - 
70 кв. м, се продава на 
тел. 0887/621-225. [12, 
11]
ЕТаж оТ къща в центъ-
ра, зад МОЛ Габрово, с 
двор 150 кв. м, се прода-
ва на тел. 0897/446-428, 
0878/356-150 [20, 13]
ТрисТаЕн апарТаМЕнТ 
на Колелото се продава на 
тел. 0877/40-87-22. [11, 
8]

парцЕл до „Техномар-
кет“, 3 дка, за 20 000 
лева се продава на тел. 
0892/484-602. [22, 6]
ТрисТайна къща с чар-
дак в село Райновци, цен-
тър, с вътрешна баня и 
тоалетна, двор и овощна 
градина 3 дка, се прода-
ва на тел. 0896/623-846. 
[6, 4]
урЕГулиран парцЕл - 1 
декар, в село Поповци се 
продава на тел. 0888/67-
68-60. [22, 6]
ТухлЕн апарТаМЕнТ - 
66 кв. м, в идеален цен-
тър се продава на тел. 
0887/810-915. [11, 4]
апарТаМЕнТи и други - 
ново строителство, в иде-
ален център се продават 
на тел. 0888/447-096. 
[22, 8]
къща В кв. Тончевци с 
1 дка двор и пристройки 
продава тел. 0877/360-
507, 0889/705-755. [5, 5]
МясТо - 1000 кв. м, с 
бунгало, в село Драгиевци, 
18 000 лв., продава тел. 
0889/26-11-26. [7, 7]
упи - 700 кв. м, в кв. 
Стефановци, 14 500 
лв., се продава на тел. 
0896/651-920. [11, 5]

продаВа сЕ място - 800 
кв. м, в района на Габро-
во, преди разклона за 
Шипка и Етъра, на бул. 
„Столетов“ 224, с право 
на строеж. Информация на 
тел. 0896/62-84-98. [17, 
5]
къща В кв. Недевци с 
дворно място и сушина се 
продава на тел. 0886/434-
006. [6, 4]
саниран апарТаМЕнТ 
- 60 кв. м, в блок „Кам-
чия“ се продава на тел. 
0894/69-96-70. [11, 6]
ТрисТаЕн апарТаМЕнТ в 
кв. Трендафил-2 се прода-
ва на тел. 0879/65-38-03. 
[6, 4]
апарТаМЕнТ В идеален 
център спешно продава 
тел. 0887/954-989. [3, 3]
апарТаМЕнТ В село Буря 
за 10 000 лева спешно се 
продава на тел. 0887/954-
989. [3, 3]
къща В село Горна Ро-
сица, 3 дка двор, гараж, 
геран, може замяна за жи-
лище в Габрово, цена по 
договаряне, се продава на 
тел. 0876/777-839. [11, 5]
ГоляМа къща с двор в 
село Стоевци се прода-
ва на тел. 0884/429-116. 
[12, 5]

дВусТаЕн апарТаМЕнТ 
на Еса, до Тера Мол, за 
ремонт, се продава на тел. 
0898/879-758. [5, 3]
иМоТ оТ 2 къщи, два де-
кара, на 5 км от центъра 
- 0897/569-027 [11, 4]
къща В кв. Шумели се 
продава на тел. 0887/60-
77-61. [11, 3]
ГарсониЕра с ТЕЦ на ул. 
„Морава“, ет. 6, ап. 17 се 
продава на тел. 0898/657-
888. [5, 2]
ЕТаж оТ къща се продава 
с обзавеждането (мебели, 
ел. уреди, вносен порце-
лан, текстил), гараж за 
две коли и дворно място. 
Справки на тел. 066/87-
56-20, 066/87-96-18, от 
9.00 до 18.00 часа. [9, 2]

иМоТи купуВа
ЕВТина къща, може и 
полусъборена, се купува 
на тел. 0895/752-838.
купуВаМ къща, апар-
тамент, гараж и други на 
дългосрочен лизинг. Тел. 
0899/143-163 [22, 12]
иМоТ с тежести (идеал-
ни части) - 0898/985-828 
[33, 9]
къща В Габрово или ра-
йона се купува на тел. 
0885/20-00-58. [11, 7]

дВусТаЕн апарТа-
МЕнТ се купува на тел. 
0898/679-619. [2, 1]

иМоТи даВа под наЕМ
ноВи и реновира-
ни офиси в сградата на 
ОББ отдава под наем тел. 
0888/907-666.
сТудио за красота дава 
фризьорски стол под 
наем и отделно помеще-
ние за козметик. Изгодни 
финансови условия! Тел. 
0879/988-020. [24, 24]
поМЕщЕния В блок 
„Катюша“ 1 се дават под 
наем на тел. 0898/771-
309. [11, 8]
иц, дВа магазина/офиси, 
договаряне се дават под 
наем на тел. 0888/328-
193. [11, 7]
ГарсониЕра на ул. „Сте-
фан Караджа“ 25, срещу 
автогарата, с ТЕЦ,, се 
дава под наем на тел. 
0888/731-773. [20, 9]
МаГазин под наем - 120 
кв. м, на бул. „Столетов“ 
№ 69, кв. Бичкиня - тел. 
0888/903-591. [5, 5]
дВусТаЕн апарТаМЕнТ в 
идеален център - обзаве-
ден, се дава под наем на 
тел. 0886/116-991. [11, 3]

апарТаМЕнТ сЕ дава под 
наем на тел. 0882/381-
478. [11, 3]
апарТаМЕнТ сЕ дава под 
наем на тел. 0889/353-
138. [5, 3]
поМЕщЕниЕ В кв. Еса, 
подходящо за магазин, 
офис, фризьорски услуги 
и т. н., се отдава под 
наем на тел. 0877/564-
996. [14, 3]
апарТаМЕнТ В центъра 
се дава под наем на тел. 
0878/515-080 [21, 2]
МаГазин - 210 кв. м, 
се дава под наем на тел. 
0887/810-915. [11, 2]
ТрисТаЕн апарТаМЕнТ в 
Русевци се дава под наем 
на тел. 0898/907-667. [3, 
2]

иМоТи заМЕня
къща заМЕня за дву-
стаен апартамент тел. 
0878/497-710. [5, 5]

зЕМи
зЕМЕдЕлски зЕМи и 
гори се купуват на тел. 
0894/23-24-25. [11, 9]

Гори продаВа
иГлолисТна Гора - 3 
декара, се продава на тел. 
0884/308-903. [5, 2]

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 ч., 0887/361-
876.
спорТЕн клуБ „Алфа-
Метал“ провежда курсове 
за безопасно боравене с 
огнестрелно оръжие. Тел. 
066/80-69-62.

Стара къща във възрожденСки Стил, 
в отлично състояние, с двор и стопански 
постройки, в местността Качурите се продава 

на тел. 0896/324-564. Цена по договаряне. Къщата 
пази спомените от детството на Христо Явашев 

- Кристо, и неговите братя Анани и Стефан. 

нощуВки
саМосТояТЕлни но-
щуВки в топ център - 
0876/731-419. [22, 22]
нощуВки -  т е л . 
0882/381-478. [11, 3]
нощуВки, цЕнТър - 
0878/515-080. [21, 2]

даВа заЕМ
Бърз заЕМ - тел. 
0897/219-833. [22, 22]

счЕТоВодсТВо
счЕТоВодна канТора 
„КОНТО-ЕКСПЕРТ“ - сче-
товодни услуги, годишно 
приключване, данъчни де-
кларации - 066/804-066

рЕГисТрация на 
фирМи и счЕТоВод-
но оБслужВанЕ - 
0898/480-821.
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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

АПАРТАМЕНТИ:
Бичкиня, 56м2, ет. 4 15 000 € 
Трендафил-2, 130м2, обз., н.с. 49 999 €
Ш. мост, н. стр., 3-стаен, обз. 55 000 лв
Радичевец, тухла, 3-стаен 55 000 лв
Голо бърдо, тухла, 3-стаен 51 000 лв
Автогара, тухла, 1 ет. 46 500 лв

Трендафил-2, 74м2 40 000 лв
Център, многостаен + гараж 80 000 лв

КЪЩИ:
Чукилите, 35м2, 1000 м2 двор 21 500 лв
Цвятковци, 112м2, 883м2 двор дог.
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
Поповци, 500м2 + бунгало 7 500 €

ПАРЦЕЛИ:
Торбалъжи,УПИ,ъглов,650м2 20 000лв
Радичевец,панорамен,600м2 25 000 €
Думници, УПИ, 950 м2  10 500 €
Поповци, 500м2 2 900 €
Шенини, 488м2 3 000 €
Златевци, УПИ, 2360м2 9 000 €
Борики, УПИ, панорама, 660м2 дог.
Лоза, 640 м2 3 900 лв
Войново, 536м2 + проект 10 000 лв

ДАВА ПОД НАЕМ:
Център, боксониера, обзав. 140 лв
Център, фризьорски салон, 35м2 дог.
Център, търг. обект, 56м2 190 €
Център, многостаен,обзаведен 500 лв
Център, офис, лукс, 120м2 480 лв
КУПУВА: Двустаен в кв. Младост

АГЕНЦИЯ ЗА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ

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

МАГАЗИН „МТЕЛ“ (КОНТОХОВ)

15/07

КУПУВА ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ И ГОРИ

тел. 0675/32 824,
моб. 0885/666 636

имоти; работа предлага/търси; продава-купува

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

ПРО ДА ВА ТРИСТАЙНИ:
Ид. център, ет. 4 75 000 лв.
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

ЕДНОС ТАЙ НИ:
Идеален център, ет. 6, 24 500 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 65 000 €

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

29/05

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
МаГазин за хранителни 
стоки в кв. Дядо Дянко 
търси да назначи прода-
вач-консултант. Справки 
на тел. 0882/290-345.
ШиВаШко аТЕлиЕ „Катя 
Колева“ търси да назначи 
шивачка. Спокойни усло-
вия на труд, отлично за-
плащане. Справки на тел. 
0894/504-843 - Колев. 
[22, 22]
ББс - България ООД търси 
механици и ел. техници 
за постоянна работа - 
todorof@gmail.com. Справ-
ки на тел. 0898/247-826. 
[23, 20]
чоВЕк за работа с 
храсторез и моторен трион 
се търси на тел. 0895/290-
905. [11, 11]
раБоТа за ученици и сту-
денти се предлага на тел. 
0895/290-905. [11, 11]
„ЕВрохиМ Груп“ ООД на-
бира работници за перал-
ното си стопанство, техник 
с опит за поддръжка на 
машините. Справки на тел. 
0892/24-67-67. [10, 6]

рЕсТоранТ Търси сер-
витьорка. Справки на тел. 
0899/88-98-97. [11, 11]
МаГазин за хранителни 
стоки търси продавачка. 
Справки на тел. 0899/099-
226. [11, 9]
заВЕдЕниЕ Търси серви-
тьорки, помощник-готвачи 
и готвачи. Справки на тел. 
0876/46-36-27. [22, 8]
фирМа Търси работник 
за производство на тес-
тени изделия. Справки на 
тел. 0885/069-027. [11, 
11]
„пфлЕГЕ кънЕкТ“ ЕООД 
обявява свободни работ-
ни места за 3 жени за 
обгрижване на възрастен 
господин и помощ в до-
макинството в България. 
Брутна работна заплата 
650 лв., трудов договор. 
Започване на работа - 
01.09.2019 г. Изисквания: 
добри познания по немски 
и украински, средно об-
разование, не се изисква 
квалификация и опит. За 
контакти: 02/83-21-040. 
[9, 6]

фирМа Търси работници. 
Справки на тел. 0888/255-
318. [11, 9]
ТаксиМЕТроВи Шофьо-
ри се набират на тел. 
0888/456-477. [11, 10]
заВЕдЕниЕ за хранене 
търси ПРОДАВАчКИ на топ-
ли закуски, кафе и безал-
кохолно - справки на тел. 
0897/889-001. [22, 9]
ТаксиМЕТроВ Шофьор 
се търси на тел. 0896/644-
577. [18, 9]
фирМа Търси готвач. 
Дневна смяна. Справки на 
тел. 0885/069-027. [11, 9]
кулинарЕн МаГазин 
търси продавач-консул-
тант. Справки на тел. 
0885/069-027. [11, 9]
пасТир за крави търси 
тел. 0894/78-24-40. [11, 
6]
рЕсТоранТ Търси готвач. 
Справки на тел. 0899/88-
98-97. [11, 5]
раБоТник за автосервиз 
се търси на тел. 0883/354-
280. [27, 5]
пицария „Гладници“ 
търси пицари, сервитьори 
и готвачи. Справки на тел. 
0899/319-114. [9, 6]

БисТро „карТал“ търси 
да назначи кухненски ра-
ботник/миячка. За справ-
ки: тел. 0889/319-654. 
[11, 6]
БисТро „карТал“ търси 
помощник-готвачи за пе-
тък и събота вечер - тел. 
0889/319-654. [11, 6]
фирМа „аеМес“ набира 
шивачки с опит. Стартова 
заплата 1000 лв. Телефон 
за връзка: 0895/442-887, 
0899/540-972. [11, 5]
БолноГлЕдачки В Ав-
стрия с познания по нем-
ски език - справки на тел. 
0887/118-813. [11, 3]
БисТро „карТал“ търси 
да назначи сервитьор/ка. 
Справки на тел. 0889/319-
654. [5, 5]
БисТро „карТал“ търси 
да назначи сервитьор/ка 
на 4-часов работен ден. 
Постоянна работа. Справ-
ки на тел. 0889/319-654. 
[5, 5]
фирМа „ялъМоВ АЦ“ 
ООД търси работник за 
склад за строителни ма-
териали (мъж 20-40 г.). 
За контакт: тел. 0889/436-
940. [5, 3]

„диМас“ ад Търси 
да назначи ЕкспЕ-
диТор, факТурисТ. 
За повече информация: 
тел. 0885/803-330. 
[11, 11]

пицария „ТЕМпо“ тър-
си работник/чка студена 
кухня. За контакт: тел. 
0879/988-010. [11, 3]
МасажисТка сЕ търси на 
тел. 0876/731-419. [6, 2]
склад за бира и без-
алкохолни търси шофьори 
пласьори. Справки на тел. 
0888/623-904. [11, 2]
Грил паВилион пред ма-
газин „Кауфланд“ търси да 
назначи продавач. Справки 
на тел. 0887/907-032 [10, 
1]
БуТилираща фирМа 
търси работници и шофьор 
за разносна търговия. 
Справки на тел. 0887/875-
652. [11, 1]
раБоТник сЕ търси на 
тел. 0878/128-222. [3, 1]
фирМа Търси шивачка 
за цех тапицерия. Добро 
възнаграждение. Справки 
на тел. 0888/699-399. [24, 
1]

Грижа за Болни
ГлЕданЕ на болни хора - 
тел. 0988/739-938. [3, 2]
ГлЕдаМ Болни. Може и 
почасово. Тел. 0878/47-
69-96. [3, 1]

ПРОДАВА АПАРТАМЕНТИ:  
Варовник, двустаен, тухла, ет. 2                              23 000 eu
Дядо Дянко, тристаен, тухла                                   16 000 eu
Център, 74м2                                                     24 000 eu
Бичкиня, 80м2, тухла, таванска стая                       договаряне

КЪЩИ:  
Ловнидол, двор над 6 дка   5 000 eu 
Сейковци, 2 къщи, отлични, двор, панорама               38 000 eu
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

05/08

СМЕНЯ ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕТО НА ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ

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

                                      АГЕНЦИЯ ЗА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ

Помещение, идеален център, 25м2     14 000 лв
ПРОДАВА АПАРТАМЕНТИ:  

Колелото, 65м2, тухла 32 000 лв
Колелото, 61м2, тухла 40 000 лв
Дядо Дянко, двустаен, тухла        договаряне 
Борово, 2-стаен, лукс + изба  60 000 лв 

КЪЩИ В ГРАДА:  
Широк център, тухла, 70м2, двор 500м2 37 000 лв
Шивара, 75м2, тухла, двор 500 м2  70 000 лв
Бичкиня, 62 м2 РЗП, масивна, отлична     50 000 лв
Шивара, 100 м2 + гараж, двор 500м2      30 000 лв
Беленци, двуетажна, 70 м2, двор 300м2     31 000 лв

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

ПАРЦЕЛИ:  
Широк център, УПИ, 700м2 14 300 лв
ПРОДАВА/ПОД НАЕМ АПАРТАМЕНТИ В СОФИЯ

01/04

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

26/07

ЕКСКУРЗИИ С АВТОБУС ОТ ГАБРОВО
ОДРИН ЗА 1 ДЕН - 24.08./21.09./26.10., 40 лв.
ИСТАНБУЛ - 01.08./29.08./05.09., от 156 лв.  
БУКУРЕЩ THERME 1 ДЕН - 28.09., 43 лв.
БУКУРЕЩ THERME - 21.09, с 1 нощувка, 125 лв.
БУКУРЕЩ - 14.09., 40 лв.                                                                               
СИНАЯ-БРАН-БРАШОВ - 23.08./6.09./21.09, 159 лв.
ОХРИД - 26.08., 3 нощувки, 175 лв.  
ПИРОТ-НИШ - 31.08., 1 нощувка, 145 лв.
СОЛУН-МЕТЕОРА - 10.10., 2 нощувки, 215 лв.
АЛБАНИЯ-МАКЕДОНИЯ - 11.09., 3 нощувки, 275 лв.
РИЛСКИ МАНАСТИР-БАНСКО-КАВАЛА - 13.09, 2 но-
щувки, 165 лв.
СЕДЕМТЕ РИЛСКИ ЕЗЕРА - 23.08./06.09., 160 лв.
ДРАГАЛЕВСКИ МАНАСТИР-БОРОВЕЦ-ВР. МУСАЛА-САПА-
РЕВА БАНЯ - 16.08., 2 нощувки, 160 лв.
РИЛСКИ МАНАСТИР-БАНСКО-РОЖЕНСКИ МАНАСТИР-
МЕЛНИК-Рупите  - 09.08., 2 нощ., зак., вечери, 150 лв.
ПЕРПЕРИКОН-ЗЛАТОГРАД - 11.10., 2 нощувки, 130 лв.

ЕКСКУРЗИИ ОТ СЕВЛИЕВО/ВЕЛИКО ТЪРНОВО
О. КОРФУ - 3 нощ., 05.09., 315 лв., 19.09., 290 лв.
О. КОРФУ - 7 нощ., зак., веч., 13.09./20.09 от 470 лв.
О. КОРФУ - 5 нощ., зак. и вечери, 27.09., 380 лв.
О. ЛЕФКАДА - 03.09., 3 нощ., зак. и вечери, 310 лв., 
26.09., 4 нощ., зак. и вечери, 355 лв.
КАВАЛА-ТАСОС - 05.09., 3 нощ.+закуски, 285 лв.
МЕТЕОРА-СОЛУН-КАВАЛА - 04.09., 3 нощ., 265 лв.
ДУБРОВНИК-БУДВА-КОТОР - 04.09., 3 нощ., 370 лв.
ПЛИТВИЧКИ ЕЗЕРА-ДУБРОВНИК-ЧЕРНА ГОРА - 16.10., 
4 нощувки, 480 лв.
ПРЕДКОЛЕДНИ БАЗАРИ ВИЕНА-БУДАПЕЩА - 11.12., 
345 лв.
ПАМПОРОВО-РОЖЕНСКИ СЪБОР - 19.07., 2 нощувки, 
145 лв.
БАНСКО-ЛЕЩЕН-ДОБЪРСКО - 23.08., 165 лв.
ПЕРПЕРИКОН-ТАТУЛ-АЛЕКСАНДРУПОЛИС - 13.09.,172 лв
АВТОБУСНИ И САМОЛЕТНИ БИЛЕТИ НА WIZZ AIR И RYANAIR

sviat@mail.bg

 
         

сладкарница оБя-
ВяВа сВоБодно 
МясТо за продаВач-
консулТанТ. МожЕ и 
БЕз опиТ. Справки на 
тел. 0889/989-755.

сладкарски цЕх 
оБяВяВа сВоБод-
ни позиции за ра-
БоТа. МожЕ и БЕз 
опиТ. Справки на тел. 
0889/989-755.

продаВа МаТЕриали
каМЕнни плочи - 10 
лв./кв., и дялан камък - 
35 лв., се продават на 
тел. 0895/752-838.
циГли - двуканални, 
се продават на тел. тел. 
0886/544-036. [5, 2]

продаВа оБзаВЕжданЕ
спалня с матрак, 2 бр. 
печки „чудо“, готварска 
печка се продават на тел. 
0877/441-110. [11, 5]

фризЕр-ракла - 500 l,  в 
много добро състояние, се 
продава на тел. 0885/611-
312. [5, 5]
МЕБЕли сЕ продават на 
тел. 0899/717-118. [2, 1]
хладилник-фризЕр 
„снайГЕ“ - 50 лв., легло-
шкаф - сгъваемо, 50 лв., 
и бебешко кошче - 20 
лв., се продават на тел. 
0897/589-299. [3, 2]

продаВа разни
Бидони и цистерни се 
продават на тел. 0887/30-
71-93. [22, 6]
коТлЕ - 24 kW, 4 ра-
диатора, лира, ел. бой-
лер се продават на тел. 
0877/222-095. [11, 6]
покъщнина - буркани, 
бидони, печки, резачка за 
дърва „Stihl“ и др., изгод-
но продава тел. 0893/83-
04-02. [11, 5]

дВа ТЕлЕВизора - стари 
модели, се продават на 
тел. 0882/45-21-34. [3, 3]
каМина с водна риза за 
парно изгодно се продава 
на тел. 0895/650-619. [4, 
1]

жиВоТни продаВа
оВцЕ сЕ продават на тел. 
0898/44-54-09. [11, 11]
аГнЕТа сЕ продават на 
тел. 0897/80-60-38. [11, 
11]
оВцЕ сЕ продават на тел. 
0898/575-123 [33, 15]
пауни сЕ продават на 
тел. 0898/841-766. [5, 1]

продаВа Тор
БиоТор оТ калифорний-
ски червеи за градини, 
овошки и оранжерии се 
продава на тел.0898/630-
249. [28, 3]

храна за жиВоТни
оВЕс - 0.30 лв., се про-
дава на тел. 06717/26-05. 
[8, 3]

купуВа разни
сТара нафТа се купува 
на тел. 0895/752-838. 
книГи - художествена 
литература (криминални, 
любовни, класика, исто-
рически и др.) купува тел. 
0889/885-944. [22, 19]
сТара нафТа се изкупу-
ва на тел. 0885/274-443, 
0894/921-663. [23, 13]

купуВа МаТЕриали
пункТ за вторични купу-
ва всякакви железа - тел. 
0896/183-637.
жЕлязо сЕ изкупува 
на тел. 0885/274-443, 
0894/921-663. [23, 13]

съоБщЕния
учрЕдиТЕлиТЕ и парт-
ньорите на Априловски-
те награди за литература 
ОБЯВЯВАТ КОНКуРС ЗА 
КНИГИ, издадени в пери-
ода от 1 септември 2018 
г. до 31 август 2019 г., 
или ръкописи в следните 
жанрове: поезия, проза, 
литература за деца, хумор 
и сатира, етнография, кра-
езнание. В конкурса могат 
да участват всички автори, 
родени или дълго преби-
вавали на територията на 
община Габрово, както и 
всички редовни членове 
на Дружеството на писа-
телите – Габрово. Книгите 
или ръкописите (в два ек-
земпляра), придружени от 
кратка творческа биогра-
фия, трябва да бъдат пре-
дадени до 31 август 2019 
г. в Отдел „Краезнание” 
на Регионална библиотека 
„Априлов-Палаузов” – гр. 
Габрово.

лЕкари
д-р ГЕорГи ТАБАКОВ - 
очен кабинет - ул. „Тотю 
Иванов“ 25 - прегледи 
на деца и възрастни, по-
ставяне на меки и твърди 
контактни лещи - поне-
делник до петък - от 9 
до 18 ч.; събота и неделя 
- след уговорка на тел. 
066/80-32-37.
психиаТър и НЕВРОЛОГ. 
Д-р Трифонов, Габрово, 
ул. „Емануил Манолов“ 
№ 12-А, 066/804-549, 
0885/251-655. ИЗДАВА 
ПСИХИАТРИчНИ уДОСТО-
ВЕРЕНИЯ.
д-р Марина Санкева, 
специалист кожни и ве-
нерически болести, есте-
тична дерматология, гр. 

Габрово, ул. „Брянска“ 
11, понеделник, вторник, 
сряда и петък от 10.00 до 
17.00 часа. Записване на 
тел. 066/800-140

козМЕТика, Масаж
профЕсионални Маса-
жисТки - 0876/735-596. 
[22, 22]
проМоция! рЕлакси-
ращи, лечебни  и други 
масажи. Може и по до-
мовете. Мартин, 0882/38-
15-52. [22, 9]
проМоция! рЕлакси-
ращи, лечебни и други 
масажи. Може и по до-
мовете. Анета, 0876/731-
419. [11, 4]
проМоция! кола маска 
- 0876/731-419. [11, 4]
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БилЕТи, пъТуВания
аВТоБусни, са-
МолЕТни БИЛЕ-
ТИ се предлагат на 
тел. 066/80-49-48, 
0887/83-61-73.

сТроиТЕлсТВо
кърТи и пробива - 
0897/832-363
съБаряМ и почиствам от 
А до Я. Извършвам строи-
телни работи. чистя дворо-
ве, мази - 0899/601-444.
фирМа съБаря, почиства 
за сметка на материалите - 
тел. 0896/183-637.
кърТи, зида, ВиК, ел., 
фаянс  - 0878/943-895.
фирМа изГражда, ре-
монтира или събаря - обез-
опасява всякакви покриви. 
Изгражда навеси, огради 
и други на най-ниски цени 
и с високо качество. Тел. 
0895/752-838.
рЕМонТ на ВСЯКАКВИ 
покриви, улуци и с пло-
чи се извършва на тел. 
0896/859-701 [30, 29]
алпинисТи - тел. 
0887/131-381. [22, 21]
напраВа на покриви, 
ремонти, топлоизола-
ция и други услуги - тел. 
0888/020-187. [25, 18]
подпорни сТЕни, дре-
нажи, бетони, реставрации 
- тел. 0897/390-194. [25, 
18]
рЕМонТ на покриви, хи-
дроизолация, дренаж - тел. 
0886/762-434. [25, 18]

„ВЕлЕВ-сТрой-рЕ-
МонТ“ оод прЕдла-
Га саМоразлиВни 
подоВи покриТия 
и Бои. хидро- и 
Топлоизолации , 
покриВи, инЕрТни 
МаТЕриали. Склад - 
0898/412-609, мага-
зин - ул. „Капитан Дядо 
Никола“ 65, 0884/319-
403. [9, 2]

рЕМонТ на покриви и 
строителство - справки на 
тел. 0889/506-272. [12, 
11]
склад за дървен матери-
ал - бул. „Столетов“ 168, 
справки на тел. 0889/506-
272. [12, 11]
кърТи, съБаря, про-
бива - справки на тел. 
0878/432-558, 0889/134-
796. [11, 8]
рЕМонТ на стари къщи 
от основи до покрив - 
0882/279-749. [15, 10]
рЕМонТ на стари покри-
ви и подмяна на улуци, 
и варови мазилки. Тел. 
0876/416-716. [11, 9]
БриГада изВърШВа ре-
монт на покриви, хидро- и 
топлоизолации, дренажи, 
тенекеджийски и боя-
джийски услуги и др. Тел. 
0899/638-875. [11, 5]
рЕМонТ на покриви, те-
некеджийство - справки на 
тел. 0893/873-271. [11, 5]
рЕМонТ на покриви, нап-
рава на нови, хидроизо-
лация - справки на тел. 
0898/613-913. [6, 1]

изВърШВа рЕМонТ на 
покриви, направа на нови, 
улуци, хидроизолации, са-
ниране, дренаж и други – 
0895/810-504. [6, 1]

ВъТрЕШЕн рЕМонТ
паркЕТ, дЮШЕМЕ - реде-
не, БЕЗПРАХОВО циклене, 
фино шлайфане, лакиране 
- монтаж на ламиниран 
паркет - 066/86-61-43, 
0889/286-025.
БЕзпраШно циклЕнЕ - 
0887/040-471.
паркЕТ, дЮШЕМЕ, лами-
нат - циклене, монтаж, ла-
киране - 0886/249-906
ШпаклоВка и боядисва-
не - тел. 0878/508-333.
ВъТрЕШни рЕМонТи - 
тел. 0897/85-97-33. [11, 
9]
МонТаж ГипсокарТон, 
шпакловки и боя - тел. 
0895/728-668. [12, 9]
МонТаж на подови на-
стилки и монтиране на ме-
бели - тел. 0886/347-796. 
[11, 7]
рЕМонТи, зидарии, 
шпакловки, боядисване, 
изолация и мазилки се из-
вършват на тел. 0896/22-
88-06. [11, 7]
МонТаж на ламинат - 
справки на тел. 0899/754-
147. [18, 1]

изолации
алпинисТи - тел. 
0899/321-190
изолации, скЕлЕ - 
0878/943-895.
алпинисТи, скЕлЕ - 
0898/907-400.

алпинисТи - 0887/13-
13-81.
алпинисТи - справки на 
тел. 0887/131-381. [22, 
21]

израБоТВа
израБоТка на метални 
конструкции, гаражни и 
други врати, огради, па-
рапети - 0885/943-808, 
066/870-546.

оГрадна МрЕжа про-
изВЕжда, ГВоздЕи и 
ТЕлоВЕ на заВодски 
цЕни се предлагат на 
тел. 066/80-85-39. 

МЕТални консТрукции, 
парапети, огради, врати, 
навеси - тел. 0882/407-
493. [11, 3]

коМини
профЕсионално по-
чисТВанЕ на комини - 
отгоре и отдолу. ПО ВСЯКО 
ВРЕМЕ. Тел. 0897/704-
502.
коМиночисТач - тел. 
0889/177-737.
коМиночисТач - 30 лв. - 
справки на тел. 0894/525-
258 [33, 29]

Вик
Вик МонТаж и под-
дръжка - справки на тел. 
0887/680-034.
оТпуШВа канали - тел. 
0889/177-737.
оТпуШВаМ канали от 
Ф 50 до Ф 110 мм с 
професионална машина в 
Габрово и региона - тел. 
0896/684-793. [22, 20]

Ел. рЕМонТи
Ел. услуГи - тел. 
0888/049-378. [33, 4]

доГраМа
ЕТ „алЕксандър ЙОРДА-
НОВ“ - АЛуМИНИЕВА и PVC 
дограма - 0896/741-415.

н и ко консТрукции 
оод произВЕжда и 
МонТира прозорЕ-
чни сисТЕМи REHAU 
- 0888/001-588, e-mail: 
nikopvc@abv.bg. [20, 18]

Al и PVC дограма + бонус 
- 0893/206-746. [22, 15]
пВц доГраМа - лява, за 
300 лева се продава на 
тел. 0898/945-516. [11, 1]

рЕМонТ на ЕлЕкТроурЕди 
и ЕлЕкТроника
рЕМонТ на хладилници 
и фризери по домовете - 
тел. 0897/42-53-13.
рЕМонТ на телевизори по 
домовете - тел. 0888/279-
846. [22, 19]
рЕМонТ на всички марки 
перални - тел. 0888/294-
214. [23, 19]
дрЕБни ЕлЕкТроус-
луГи по домовете - тел. 
0899/145-802. [33, 11]
рЕМонТ на перални, съ-
домиялни, печки, бойле-
ри - тел. 0988/815-645, 
0884/155-075. [3, 3]

поддръжка коМпЮТри
поддръжка на хардуер 
и софтуер, инсталиране 
на програми и отстраня-
ване на проблеми - тел. 
0889/171-447. [12, 11]

почисТВанЕ
ЕТ „алЕксандър ЙОРДА-
НОВ“ - пране на килими - 
0896/741-416, 0896/741-
415. [0, 0]
почисТВанЕ - тел. 
0889/177-737.
почисТВанЕ на мази, 
къщи, дворове и апарта-
менти. Миене на стъкла. 
Тел. 0893/924-307. [11, 11]
соБсТВЕн прЕВоз, из-
чистване на апартаменти, 
къщи, мазета, гаражи - тел. 
0885/274-443, 0894/921-
663. [23, 13]
почисТВанЕ на входно 
стълбище - тел. 0876/66-
06-01. [11, 5]
профЕсионално изпи-
ранЕ на автомобилен ин-
териор, дивани, матраци, 
столове - тел. 0898/260-
284. [6, 3]

косЕнЕ

профЕсионално ко-
сЕнЕ и поддръжка 
- 0899/140-254.

Грижа за Вашия двор: 
косене на трева, подряз-
ване на дървета, почист-
ване на дворове, поддръж-
ка на зелени площи. Тел. 
0877/919-006.
косЕнЕ, касТрЕнЕ, по-
чистване - тел. 0894/602-
701. [17, 17]
косЕнЕ и почистване на 
места - тел. 0899/155-386. 
[12, 7]
косЕнЕ, почисТВанЕ на 
трева, храсти и къпини - 
тел. 0886/30-80-17. [22, 
6]

косЕнЕ с храсторез - тел. 
0876/479-910. [11, 6]
косЕнЕ на трева и храсти 
- тел. 0895/193-066. 

хидроизолации
хидроизолации къщи 
от дърво - тел. 0877/166-
459. [22, 13]
напраВа хидроизола-
ция на покриви и улуци - 
тел. 0896/514-365. [24, 5]

услуГи
рязанЕ, касТрЕнЕ на 
опасни дървета (АЛПИ-
НИСТ) - www.arborist-bg.
com, тел. 0884/942-942.
коВач, кВ. Смирненски 
- водно точило и сапове  - 
0892/775-774.
съБарянЕ на дървета, ря-
зане, кастрене - 0889/177-
737.
съБарянЕ и почистване 
на дворни места - тел. 
0878/162-914. [13, 9]
заВаръчни услуГи - тел. 
0885/72-46-71. [11, 7]
рЕМонТ на стругове, фре-
зи и други извършва тел. 
0898/359-222. [25, 7]
сТруГарски услуГи из-
вършва 0884/014-259. 
[11, 1]

Градини, БасЕйни

ландШафТЕн ди-
зайн, оформление и 
изпълнение на дворни 
места, озеленяване, 
водопадни и езерни 
форми, скални къто-
ве, барбекюта. Тел.  
0888/942-335.

ЕроТика
ЕроТичЕн Масаж - тел. 
0894/277-849. [11, 10]
жиГоло -  т е л . 
0884/992-066. [11, 6]
услуГи за мъже - 
0885/885-279. [5, 5]
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аВТоМоБили продаВа
МЕрцЕдЕс 200 Д за 700 
лева се продава на тел. 
0888/374-793. [11, 8]
BMW 320 D - 2001 г., 
комби, за 1990 лв. се 
продава на тел. 0889/218-
879. [4, 4]
опЕл зафира, 2.2, бен-
зин, газов инжекцион, 
всички екстри, се прода-
ва на тел. 0889/22-98-60. 
[12, 5]
сиТроЕн с3 се продава 
на тел. 0897/64-77-11. 
[11, 4]
Голф 2, 1.6, бензин/
газ, се продава на тел. 
0876/600-261. [5, 2]
форд ка, 1998 г., цена: 
450 лв., се продава на 
тел. 0888/303-254. [5, 1]

МикроБуси, каМиони
ВолГа-Газ 24 се прода-
ва на тел. 0889/28-44-56. 
[5, 4]

Мазда 323 - цена: 850 
лв., се продава на тел. 
0888/049-378. [11, 6]

джипоВЕ
джип „дайхацу“, бен-
зин, 1.6, 109 к. с., спе-
циализиран за лов, от-
лично състояние, продава 
тел. 0885/133-711. [20, 17]

МоТори/ВЕлосипЕди

изкупуВаМ сТари 
и съВрЕМЕнни, за-
падни и социалис-
ТичЕски МоТопЕди 
и МоТоциклЕТи 
- здрави и повреде-
ни, може и с липси 
- 0999/009-008.

ГуМи

алуМиниЕВи джан-
Ти оТ „ауди“ а6. с 
ГуМи „Toyo pRoxEs” 
225/45/zR16 98W; 
цЕна по доГоВаря-
нЕ - 0887/611-753

аВТочасТи/МаГазини
изкупуВаМ аВТо-
каТализаТори - тел. 
0999/009-008.

аВТоуслуГи
аВТоТЕнЕкЕджийски и 
автобояджийски услуги. 
Качествено, експедитив-
но, атрактивни цени. Тел. 
066/821 566, 0888 321 
692.
кърпЕж на автомобили 
- тел. 0882/407-493. [11, 
3]

аВТоМоБили 
под наЕМ

„VAIKAR RENTACAR“ 
аВТоМоБили под 
наЕМ, ул. „Еману-
ил Манолов“ 28, тел. 
0999/009-008.

аВТоМоБили под наем 
се отдават - справки на 
тел. 0878/929-080. [21, 
2]

скрап, сТари
аВТоМоБили
коли за скрап на добри 
цени се изкупуват на тел. 
0899/810-766. [15, 15]
коли за скрап от мяс-
то се изкупуват на тел. 
0899/092-510. [23, 19]

оТоплЕниЕ
дърВа за огрев се прода-
ват на тел. 066/823-712, 
0887/620-535, 0876/162-
172.
„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, незабав-
на доставка, се продават 
на тел. 0884/709-093
дъБоВи за огрев - наце-
пени, 80 лв., с безплатен 
транспорт, се продават на 
тел. 0877/471-466.
дърВа за печки и камини 
- 80 лв., се продават на 
тел. 0876/583-472.
нарязани и нацепени 
дърва - бърза достав-
ка, се продават на тел. 
0877/108-825.

пЕлЕТи - справки на 
тел. 0897/97-44-77, 
www.alexfloor.com.

нарязани и нацепе-
ни букови и дъбови дър-
ва се продават на тел. 
0876/839-779.
дърВа за огрев - наряза-
ни и нацепени, се прода-
ват на тел. 0876/437-140.
БукоВи дърВа - наряза-
ни и нацепени. Безплатен 
транспорт. Тел. 0877/191-
102.
„МГ-лЕс“ продаВа 
дърва за огрев - справ-
ки на тел. 0887/547-499, 
0878/513-655.
сухи и сурови нацепени 
дърва - 80 лв., се прода-
ват на тел. 0895/752-838.
дърВа за печки, котли, 
камини се продават на 
тел. 0879/988-131.
нацЕпЕни и метрови 
дърва. Реална кубатура. 
Тел. 0883/55-33-04.
дърВа за огрев. Реална 
кубатура. Тел. 0879/988-
047.
ГоТоВи дърВа за печки 
и камини - тел. 0885/950-
358. [23, 20]
нарязани, нацЕпЕ-
ни дърва - 85 лв./куб., 
метрови - 75 лв. - тел. 
0893/511-154. [23, 15]

рЕжа дърВа - 5 лв. - тел. 
0878/432-558, 0889/134-
796. [11, 8]
„флинТ-ГайдароВи“ 
(„пЕТя Гайдарова“) - дон-
баски въглища; брикети, 
разпалки. Осигурен транс-
порт. Справки на тел. 
0898/690-606, 066/80-
80-53. [31, 13]
дърВа за огрев - наря-
зани и нацепени. Неза-
бавна доставка. Сухи. Тел. 
0896/807-688. [19, 12]

рЕжа дърВа на 7 лв. - 
справки на тел. 0899/050-
080. [11, 8]
рЕжа дърВа на 7 лв./
куб. - тел. 0899/155-386. 
[12, 7]
дърВа за огрев - 80 лв./
куб. м, нарязани и нацепе-
ни, с включен транспорт, 
бук, габър, меше по избор 
на клиента. Справки на 
тел. 0879/562-733. [15, 4]
салкъМ - нацепен, на-
рязан, 75 лв./куб. м - 
справки на тел. 0897/741-
763. [15, 4]
МЕТроВи дърВа - 75 
лв./куб. м, и нарязани - 
85 лв./куб. м, се прода-
ват на тел. 0896/735-859. 
[15, 4]
дърВа за огрев, нацепе-
ни и нарязани - 80 лв./
куб. м, с безплатен транс-
порт, салкъм - 75 лв./куб. 
м, се продават на тел. 
0897/765-901. [15, 4]
МЕТроВи дърВа - 75 
лв./куб. м, нацепени и на-
рязани - 85 лв./куб. м - 
справки на тел. 0896/741-
763. [15, 4]
дърВа за огрев продава 
тел. 0893/83-04-02. [11, 
5]
дъБ сЕ продава на тел. 
0878/159-361. [3, 3]

 
ВодораВно: „С любовта шега не бива“. Инари. Зидан 
(Зинедин). Тотем. Ацетати. Оноре (Жан). Нака. Ерел. Воня. 
Естер. ути. Имот. Камба. Иза. Ксанти. Роене. Анкета. Орач. 
Ретина. Аут. Николай. Видин. Изповед. Нерон. Лъка. Лоно. 
Етин. Сатен. Тон. Лилия. „Никон“. Са. Колит. Сафин (Марат). 
Сос. Морава. Раич (Семьон). Тиква. Ер. Влияние. Клерк 
(Хосе Луис). Хималаи. чинка. Етер. Бата. Амон. Ханко. Мир. 
Вана. Авари. Фас. Скорпион. Арестант. Даалии. Рекет. Аор-
та. оТВЕсно: „Лицето на злото“. „Ибиса“. Дюнери. Купон. 
Ремарка. Бате. Кетон. Карат. Ол. Моралист. Волов (Панай-
от). Лаври. Вит. Маане. Илава. АПИ. Ивон. „Иде ли?“. Лиани. 
Газ. Отток. Титри. Маор. Шион. Ирония. Аячо. Не. Бедняк. 
Ален (Марку). Синина. Гао. Арчар. Начин. Вае (Магали). Сан 
Ремо. Йосиф. Екхарт (Йохан). Есбер. Накит. Ааре. Сет. Танев 
(Александър). Тоник. Ниса. Боне. Етилен. Клек. „То“. Жи-
тари. Идън (“Мартин Идън“). Светофар. Век. Заник. Соаре. 
„АНТ“. Камара. Ананас. Краста.    

отговори на сканди от бр. 147, петък

прЕВози
ТранспорТ - 2.5 тона, 16 
куб. м  - справки на тел. 
0899/377-924
прЕВоз с бус - справки 
на тел. 0877/555-708.
ТранспорТ с камион до 
два тона, самосвал, до-
керски услуги - изнасяне,  
пренасяне, изхвърляне 

на мебели, пренасяне на 
строителни и други теж-
ки товари, извозване на 
ненужна покъщнина, стро-
ителни отпадъци до сме-
тището - справки на тел. 
0898/780-448
услуГи с бус, багер и 
самосвал - тел. 0893/511-
154. [23, 15]

ясноВидсТВо
ясноВидсТВо - тел. 
0895/22-18-68. [24, 5]

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“
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Альона Нейкова
вестник „дума“, 31 юли 2019 

 Малко повече от 12 дни 
продължи походът „По пътя 
на предците ни“, иницииран 
от група бесарабски бълга-
ри. Първоначалната идея на 
родолюбците бе да преодо-
леят пеша 515 километра, 
като тръгнат от ямболско-
то село Ботево към нова и 
Стара загора. Маршрутът 
на ентусиастите мина още 
през градовете Габрово, ве-
лико търново, Бяла, русе и на 
наша земя приключи в Сили-
стра. Последния участък на 
пътя те извървяха от мол-
довската граница до тараклия 
- центъра на бесарабските 
българи в Молдова (населен 
с 40 хиляди наши земляци, а 
в цялата страна са около 60 
хиляди сънародници). идея-
та за инициативата хрумва 
на владимир Магла, който по 
професия е преподавател по 
география и биология, а в мо-
мента живее в кишинев и ра-
боти като главен мениджър 
продажби в компания, зани-
маваща се с внос на екопро-
дукти от европа. в меро-
приятието с мотото „не 
трябва да забравяме своите 
корени“ участваха още олег 
косих - директор на фонда-
ция „Български дух“ в Молдо-
ва, и нина топалова (секретар 
на БорМ - Българска община 
в република Молдова), която 
пое тежката задача да е ко-
ординатор на похода в стра-
ната ни, както и александър 
романеско, Сергей войняк, 
дмитрий Бучков със сина му. 
трима от ентусиастите от-
говориха на няколко въпроса 
специално за читателите на 
„дума“.

 - Идеята за похода Ваша 
ли е, Владимир? Как и кога се 
роди всъщност?
 Владимир Магла:
	 -	 Немного	 отдавна	 вкъщи	
дойде	приятелят	ми	от	 детинс-
тво	 Александър	 Романеско	 и	
сподели,	 че	 е	 открил	 в	 интер-
нет	 село	 в	 България,	 откъдето	
са	дошли	предците	ни	първо	в	
Украйна,	а	после	и	в	Молдова.	
Прииска	ми	се	да	посетя	 това	
място,	да	видя	земята,	на	коя-
то	са	живели	нашите	прадеди.	

А	 после	 реших	 не	 само	 да	 го	
направя,	 а	 и	 да	 измина	 целия	
път	 пеша,	 както	 са	 го	 сторили	
те	преди	близо	200	години.
 - Колко време Ви отне ор-
ганизацията на цялото меро-
приятие?
	 -	Около	3	месеца.	Тъй	като	
съм	 зает	 човек,	 а	 подготовка-
та	 на	 маршрута,	 пресмятането	
на	 всекидневните	 километри,	
които	 трябва	 да	 се	 изминат,	
определянето	 на	 спирките	 -	
всичко	това	изисква	време,	по-
голямата	част	от	организацията	
обмислях	 и	 набелязвах	 вкъщи	
след	работа	и	в	почивните	дни.
 - Как намерихте съмишле-
ници? Колко души се вклю-
чиха? Всички ли успяха да за-
вършат похода?
	 -	 Освен	 приятеля	 ми	Алек-
сандър	 Романеско,	 който	 вед-
нага	се	съгласи	да	тръгнем	по	

пътя	 на	 предците	 ни,	 всички	
останали	участници	открих	бла-
годарение	 на	 интернет.	 Първо	
се	срещнах	с	Олег	Косих	и	му	
разказах	 за	 идеята	 си.	 Той	 я	
сподели	 в	 мрежата	 и	 започ-
наха	 да	 ми	 пишат	 хора,	 кои-
то	 изразяваха	 желание	 да	 се	
включат	 в	 похода.	 В	 началото	
ентусиастите	 бяха	 12,	 но	 на	
старта	се	явиха	7	души,	като	в	
последния	 момент	 се	 присъе-
дини	синът	на	Дмитрий	Бучков.	
До	 финала	 стигнахме	 двама	 -	
аз	и	Александър.
 - С какви аргументи убеж-
давахте хората да се присъе-
динят към групата?
	 -	Никого	не	съм	убеждавал.	
Който	 е	 имал	 възможност	 да	
отдели	 от	 времето	 си,	 не	 се	
страхува	от	трудности	и	се	чув-

ства	българин,	тръгна	с	нас.
 - Казвал ли Ви е някой: е, 
защо не покани и мен да се 
включа?
	 -	Не,	не	е	имало	нито	един,	
който	 да	 е	 рекъл	 подобно	
нещо.	Надявахме	се,	 че	от	Ук-
райна	 поне	 някой	ще	 пожелае	
да	 се	 присъедини	 към	 групата	
ни,	но...
 - Кой Ви оказа най-голямо 
съдействие при подготовката 
и самото провеждане на похо-
да?
	 -	 Когато	 вече	 се	 оформи	
екипът	ни	и	определихме	марш-
рута,	 исках	 да	 направя	 меж-
дународен	 флашмоб.	 За	 целта	
обаче	са	необходими	финанси.	
Някои	от	харчовете	поех	лично	
аз,	другата	част	-	цялата	ни	гру-
па.	Най-много	от	организацията	
в	 България	 дължим	 на	 Нина	
Топалова,	 а	 информационната	
част	падна	на	плещите	на	Олег	
Косих.	Посрещна	ни	кметът	на	
село	Ботево	-	Георги	Танев.	По	
пътя	ни	помагаше	Ивайло	Шоп-
ски,	голямо	съдействие	оказа	и	
Живодар	Кръстев	от	Русе.
 - При атлетите, които се 
включват в класическия мара-
тон на дистанция 42 киломе-
тра, най-преломният е 35-ият. 
А при Вас по време на похо-
да коя беше границата, която 
осмисли старта и усилието? 
Кога усетихте, че Ви е трудно 
да продължите, но няма и как 
да се откажете?
	 -	 Най-трудно	 ми	 беше	 на	
третия	 ден,	 когато	 започна-
ха	 да	 се	 изтъркват	 първите	
мазоли	 и	 се	 наложи	 да	 пия	
обезболяващи.	 Също	 така	 се	
откъсна	 подметката	 на	 новите	
маратонки,	които	обух	за	похо-
да,	изхвърлих	ги	и	купих	нови.	

Много	 тежко	 беше	 и	 когато	
наближавахме	 Велико	 Търно-
во	 -	 температурата	 на	 въздуха	
надхвърляше	36	градуса	на	сян-
ка,	а	ние	вървяхме	под	преките	
лъчи	 на	 слънцето,	 нямаше	 ни-
какъв	вятър.	Носехме	и	раници	
по	12	килограма.
 - Бихте ли предприели друг 
подобен поход?
	 -	Идеята	ни	е	инициативата	
да	стане	традиция.	Ние	с	група-
та	от	Молдова	направихме	пър-
вата	стъпка.	Ще	се	намери	ли	
някой	в	България,	 който	да	не	
се	страхува	от	втора?	Може	би	
още	 сега	 трябва	 да	 започнем	
да	 търсим	 съмишленици	 и	 ор-
ганизации,	които	да	ни	подкре-
пят,	и	догодина	да	осъществим	
още	по-мащабно	подобно	меро-
приятие.	 Хрумва	 ми,	 че	 може	
да	 се	 случи	 през	 април,	 да	 е	
свързано	с	емблематичното	за	
България	въстание.
 - Как се решихте да тръгне-
те на толкова дълъг път, Нина? 
Оказахте се единствената 
жена в групата на похода.
 Нина Топалова:
	 -	 Няколко	 пъти	 съм	 чувала	
за	 тази	 идея.	 Но	 никой	 не	 се	
реши	 да	 я	 осъществи.	 От	 са-
мото	начало	се	включих	в	диа-
лога	 -	в	чата,	който	създадоха	
момчетата.	 Казах	 им:	 с	 вас	
съм.	 После,	 когато	 преброих	
колко	дни	трябва	да	се	върви,	
разбрах,	 че	 нямам	 необходи-
мата	 физическа	 подготовка	 да	
мина	 това	 разстояние.	 Но	 ми	
хрумна,	че	мога	да	бъда	полез-
на	 на	 хората	 от	 групата	 и	 ще	
ги	придружавам	с	кола,	когато	
изчерпя	 силите	 си	 да	 продъл-
жавам	пеш.	Реших,	че	ще	взе-
ма	участие	в	похода	при	всяко	
положение,	защото	исках	поне	

малко	да	усетя	как	са	вървели	
нашите	 предци.	 Разбира	 се,	
бяхме	 в	 много	 по-лесни	 усло-
вия,	 но	 все	 пак.	 Помислих,	 че	
надали	ще	има	друг	такъв	слу-
чай	 и	 затова	 няма	 накъде	 да	
се	 отлага.	Не	 познавах	 никого	
от	 групата.	 С	 Олег	 веднъж	 се	
видяхме	и	това	е.	Не	знаех,	че	
съм	единствената	жена.	В	чата	
имаше	доста	други	дами.
 - Кои бяха най-големите 
трудности, с които се сблъска-
хте?
	 -	 Най-тежко	 ми	 беше	 да	
оставя	Владимир	и	Александър	
в	 България,	 да	 се	 разделя	 с	
тях.	 Разбирах,	 че	 няма	 да	 им	
е	 лесно,	 но	 се	 наложи	 да	 се	
прибера	в	Молдова.
 - Как реагираха хората? 
Какво ви казваха, когато раз-
бираха накъде и с каква цел 
сте тръгнали?
	 -	 Посрещаха	 ни	 много	 то-
пло.	 90%	 от	 тях	 изобщо	 не	
познавахме,	 срещнахме	 се	 по	
време	на	похода.	Те	вече	бяха	
наясно	 накъде	 сме	 тръгнали.	
Радваха	 ни	 се.	 Някои	 решиха	
да	 ни	 подкрепят	 и	 вървяха	 с	
нас	 пеш.	 Всички	 се	 възхища-
ваха	 как	 за	 толкова	 години	
-	 близо	 два	 века,	 не	 сме	 заб-
равили	 езика,	 пазим	 традици-
ите.	Казваха	ни	как,	когато	ни	
гледат,	се	чувстват	горди,	че	са	
българи.	Кметът	на	село	Ягода	
г-н	Димитров	 сподели,	 че	 като	
се	е	запознал	с	нас,	още	пове-
че	е	обикнал	родината.	Всички	
искаха	 да	 им	 гостуваме.	 На	
места	 трябваше	 да	 отказваме	
да	 останем	 да	 спим	 или	 ядем	
при	 тях,	 защото	имахме	малко	
време.	По	цялото	трасе	ни	ча-
каха	 хора.	 И	 това	 основно	 бе	
благодарение	 на	 Ивайло	 Шоп-
ски	 от	 „Пътуващо	 читалище“.	
Предварително	пратих	маршру-
та	на	мои	приятели	и	ги	питах	
дали	имат	познати	по	пътя,	за	
да	може	да	се	обърнем	към	тях	
с	 някакви	 въпроси.	 Например	
да	 питаме	 къде	 да	 разпънем	
палатки	 или	 да	 хапнем.	 Бя-
хме	готови	сами	да	си	поемем	
разноските.	Обаче	хората	така	
активно	 се	 включиха,	 че	 не	
ни	 оставиха	 да	 изхарчим	 нито	
една	стотинка,	изцяло	ни	поеха	
от	 българска	 страна.	 Моят	 до-
бър	 приятел	Живодар	 Кръстев	
от	 Русе	 ни	 оказа	 голяма	 под-
крепа	 в	 неговия	 край,	 осигури	
ни	4	нощувки	и	среща	с	област-
ния	 управител.	 Мислех	 си,	 че	
ще	се	намерят	хора,	които	ще	
предложат	 по	 една	 чаша	 вода	
и	парче	хляб.	Но	такова	посре-
щане	не	можех	да	си	предста-
вя	 -	 със	 знамена,	 с	 народни	
носии,	 с	 песни!	Просто	 нямам	
думи!	Много	благодаря	на	всич-
ки	 стари	 и	 нови	 приятели.	 От	
сдружението	„Свети	Георги	По-
бедоносец“	 -	 Сливен,	 дойдоха	
в	Ботево	да	ни	посрещнат.	До-
караха	 продукти,	 дадоха	 пари.	
Благодаря	от	 сърце	и	моля	да	
не	се	сърдят,	че	не	споменавам	
имената	на	всички.
 - Имало ли е момент, кога-
то Ви се е искало да се отка-
жете?
	 -	Аз	не	изминах	цялото	раз-
стояние.	Бях	4	дни	в	началото	и	
после	още	два	накрая.	Прибрах	
Владимир	и	Александър	от	Си-
листра.	 И	 без	 това	 не	 плани-
рах	 да	 преодолея	 всичкия	 път.	
Исках	 само	 да	 съм	 наблизо	 и	
да	 бъда	 полезна.	 Мислех	 си	

на	 ден	 да	 изминавам	 толкова,	
колкото	 сили	 ще	 имам	 -	 5-10	
километра.
 - Ако знаехте с какви труд-
ности ще се сблъскате, щяхте 
ли пак да се включите в тази 
инициатива?
	 -	При	всяко	положение	ми-
слех	 да	 се	 включа.	 Не	 се	 ко-
лебаех	 за	 трудностите,	 само	
ме	 притесняваше	 как	 ще	 ме	
пуснат	от	работа.	Вярвах,	че	в	
България	няма	да	се	сблъскаме	
с	 нерешими	 проблеми.	 Езика	
знаем,	приятели	имам	доста...
 - Били ли сте в България и 
преди?
	 -	 Много	 пъти.	 Първо	 с	 ро-
дителите	 ми,	 когато	 навърших	
9	 години.	Малка	бях,	 но	много	
помня.	Обиколихме	 доста	мес-
та	 в	 България.	 Видях	 Шипка,	
Мадарския	 конник,	 манастири,	
Етъра...	 А	 сега	 през	 лятото	 и	
по	два	пъти	месечно	се	е	случ-
вало	 да	 съм	 в	България.	През	
зимата	-	по-рядко.
 - Посетихте някои знакови 
места за страната (паметника 
на връх Шипка, Дряновския и 
Преображенския манастир...). 
Кое Ви направи най-голямо 
впечатление? Защо?
	 -	 Както	 споменах,	 на	 тези	
места	бях	и	преди.	Но	винаги	е	
вълнуващо	 за	 мен,	 когато	 съм	
не	 само	 по	 такива	 забележи-
телности,	 а	 и	 просто	 в	 Бълга-
рия.	Защо?	Защото	кръвта	вода	
не	 става.	И	обичта	 към	Бълга-
рия	 е	 голяма.	 Ние	 от	 Бесара-
бия	 сме	 щастливи,	 че	 имаме	
две	 отечества	 -	 Молдова	 (или	
Украйна)	 и	България.	 Едната	 е	
Родина,	 другата	 е	 праРодина.	
И	не	знам	коя	повече	обичам.	
То	е	както	обичта	към	майката	
и	бабата.	Как	можеш	да	кажеш	
коя	 повече	 обичаш?!	 Всяка	 от	
тях	обичаш	посвоему...
 - А Вие, Олег, успяхте ли да 
усетите поне отчасти какво е 
било на предците ни да тръг-
нат от България към земите в 
Бесарабия преди близо 200 
години?
 Олег Косих:
	 -	 Един	 от	 най-вълнуващите	
моменти	бе	в	село	Ботево,	Ям-
болско	 -	 там,	откъдето	започна	
преходът.	Изкачихме	баир	-	това	
е	 най-високото	 място	 в	 окол-
ността.	И	навсякъде,	 доколкото	
стига	 погледът,	 имаше	 обрабо-
тени	ниви	-	с	царевица,	слънчо-

глед,	други	култури.	Баш	същата	
гледка,	която	я	имаме	и	в	Беса-
рабия.	И	 тогава	пределно	 ясно	
разбрах	-	важното	не	е	мястото,	
а	 хората.	 Преди	 двеста	 години	
едни	 българи	 са	 заминали	 от	
Ботево	и	на	разстояние	над	хи-
ляда	километра	с	труда,	усилия-
та	и	навиците	си	са	направили	
от	пустиня	истински	рай.	Същия,	
който	са	създали	други	българи,	
дошли	 след	 заминаването	 на	
предците	ни,	в	същото	село	Бо-
тево.	Много	силно	е	усещането	
да	го	осъзнаеш.
 - Мислите ли, че медиите 
(в България, в Украйна, в Мол-
дова...) проявиха достатъчен 
интерес към похода?
	 -	Дори	 не	 очаквахме	 такъв	
голям	 интерес.	 Искахме	 само	
да	изминем	пътя	-	да	докажем	
най-вече	на	самите	себе	си,	че	
не	 сме	 по-слаби	 от	 предците	
ни	 нито	 духом,	 нито	 като	 фи-
зически	качества.	Оказа	се,	че	
тази	наша	идея	намери	отзвук	
в	 душата	 на	 хората,	 живеещи	
в	 България.	 Вероятно,	 наблю-
давайки	 какво	 правим	 ние,	 те	
погледнаха	 дълбоко	 в	 душата	
си	 и	 намериха	 там	 някой	 друг	
отговор.	Например	на	 въпроса	
защо	 ентусиасти	 като	 нас,	 не	
обръщайки	 внимание	 на	 вре-
мето	 навън,	 на	 разходите,	 на	
ценните	летни	седмици,	правят	
нещо,	което	не	носи	пари,	но	е	
важно	като	голяма	кауза?
 - Кой момент от похода 
беше най-непредсказуем?
	 -	 Българското	 гостоприем-
ство.	Не	очаквахме,	че	толкова	
много	 хора	 ще	 ни	 срещат	 по	
пътя,	опитвайки	се	да	помогнат	
кой	 с	 каквото	 може.	 Нямах-
ме	никакви	 проблеми	 -	 нито	 с	
нощувките,	 нито	 с	 прехраната.	
Надявахме	се	да	отслабнем,	но	
с	тези	гощавания	по	пътя	беше	
сложно	за	изпълнение	(усмихва	
се).	 Имах	 възможност	 да	 съм	
част	от	похода	само	четири	дни	
и	ги	прекарах	с	голям	кеф!
 - Какво е посланието, кое-
то отправяте с тази инициати-
ва?
	 -	Искаме	съвсем	малко:	не-
зависимо	от	социалните	и	ико-
номическите	 проблеми,	 всички	
да	 помнят	 -	 българският	 дух	 е	
там,	 където	 има	 хора,	 които	
знаят	 кои	 са	 и	 откъде	 са.	 И	
броят	им	е	голям.	Затова	благо-
дарим	на	Ивайло	Шопски,	кой-
то	от	София	уреди	цяла	верига	
от	хора	по	пътя	ни,	на	Емилия	
Петкова,	която	е	основната	ор-
ганизаторка	по	посрещането	ни	
в	българските	градове	и	села	с	
хляб,	сол,	знамена	и	носии,	на	
Натали	Петрова,	 която	 популя-
ризира	 акцията	 ни,	 на	 Георги	
Георгиев	 от	 Варна,	 който	 при-
ятно	ни	учуди	с	младия	и	енту-
сиазиран	 екип,	 на	 Красимира	
Колева	 от	 Ямбол,	 без	 която	
този	спретнат	град	щеше	да	си	
остане	 само	 точка	 на	 картата.	
Те,	 както	и	много	други	имена	
трябва	 да	 са	 известни.	 И	 не	
защото	 тези	 скромни	 хора	 ис-
кат	да	се	чуе	за	тях.	А	защото	
ние	 смятаме,	 че	 именно	 те	 са	
истинските	 българи,	 достойно	
представящи	 държавата,	 която	
ние	 прекосихме	 надлъж	 и	 на-
шир.

Бългаðският дух е там, където има 
хоðа, които знаят кои са и откъде са

от молдовската 
Шипка тръгнахме 
за българската!

Ентусиасти 
от Молдова: 
Оáичаме и 
двете си 
ðодини!

в Габрово

Участниците в похода „По пътя на предците ни":


