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100 години футбол в Габрово

Николай миНков

	 Със	 златна	 топка	 бе	
дарен	 в	 събота	 Алексан-
дър	Александров	 -	 генера-
лен	 мениджър	 на	 корпо-
рация	 „Развитие“	 и	 пред-
седател	 на	 Управителния	
съвет	на	фондация	„Играй	
с	Развитие“,	от	президента	
на	 Българска	 федерация	
„Баскетбол“	 Георги	 Глу-
шков.	
	 „С	 нас	 е	 един	 спе-
циален	 човек	 -	 г-н	 Алек-
сандров	 -	 сподели	 един-
ственият	 българин,	 играл	
в	 НБА.	 -	 От	 много	 годи-
ни	 той	 дарява	 от	 сърце	
на	 баскетбола	 и	 на	 дру-
ги	 спортове,	 вълнува	 се	
от	 темата	 за	 развитие	 на	
спорта	 при	 подрастващи-
те,	при	младите	и	се	рад-
ва	на	всяко	събитие	в	тази	
насока,	 което	 се	 случва	
с	 негова	 или	 без	 негова	
подкрепа.	 Много	 съм	 му	
благодарен	 и	 затова	 мно-
го	 се	 чудех	 какво	 да	 му	
подаря	от	името	на	Феде-
рацията.	 Г-н	 Александров,	

знам,	че	топката	е	за	Вас	
магия.	 Затова	 Ви	 подаря-
вам	символична	топка	-	да	
бъде	 магия	 за	 млади	 и	
стари,	да	бъде	и	стимул	за	
тези,	 които	 помагат.	 Ние	
се	нуждаем	от	добри	при-
мери	както	в	спорта,	така	
и	в	дарителството.	Вие	сте	
много	 важен	 пример	 за	
всички	нас.	Благодаря	Ви!“
	 „Баскетболът	 е	 моят	
спорт	 -	 призна	 трогнати-
ят	 от	 жеста	 Александър	
Александров.	 -	 Не	 мисля,	
че	 съм	 направил	 твърде	
много,	надявам	се,	че	сме	
в	началото.	От	две	години	
правим	 някои	 неща,	 ще	
продължим	заедно.	Позна-
вам	 я	 магията.	 Все	 още	
играя	 баскетбол.	 Нямам	
думи	 -	 точно	 си	 избрал,	
каквото	 ми	 трябва	 -	 ви-
наги	ще	е	пред	мен,	ще	я	
гледам,	ще	ме	вдъхновява,	
ще	помагам.“
	 Александър	 Алексан-
дров,	който	навръх	24	май	
навърши	70	години,	от	две	
десетилетия	 помага	 на	
българския	 спорт.	 Прио-

ритет	са	му	игрите	с	топка	
-	 чрез	 „Играй	с	Развитие“	
той	 подкрепя	 детско-юно-
шеското	 направление	 на	
петте	 основни	 колективни	
спорта	 в	 програмата	 на	
летните	 олимпийски	 игри	
-	 футбол,	 волейбол,	 бас-
кетбол,	 хандбал	 и	 водна	
топка.	
	 С	 финансовата	 под-
крепа	 на	 фондацията	 в	
Габрово	в	петък,	събота	и	
неделя	се	проведе	 турнир	
по	 баскетбол	 за	 момчета	
и	момичета,	в	който	участ-
ваха	 сборни	 регионални	
отбори	от	Добруджа	-	Ми-
зия,	 Родопи	 -	 Загоре,	 Со-
фия	област	и	София	град.	
	 Състезанието	 бе	 част	
от	мащабната	програма	за	
честването	 на	 100-годиш-
нината	 на	 организирания	
баскетбол	в	България.	
	 Смята	 се,	 че	 играта,	
изобретена	 през	 1891-а	
година	 от	 Джеймс	 Ней-
смит,	 е	 пренесена	 у	 нас	
от	Мария	Басмаджиева	Ти-
холова,	 Иван	 Матинчев	 и	
Янка	Колинс	-	колежани	в	

Роберт	 колеж	в	Истанбул.	
Първи	мачове	са	се	игра-
ли	през	2016-та,	но	за	офи-
циална	рождена	година	на	
организирания	 баскетбол	
се	 смята	 1919-та,	 когато	
към	спортен	клуб	„Атлетик”	
е	 учредена	 баскетболна	
секция.
	 По	 време	 на	 търже-
ството	в	събота	Георги	Глу-
шков	 отличи	 със	 златен	
паметен	 медал	 „100	 годи-
ни	 баскетбол	 в	 България”	
ветераните	 от	 Дряново	 -	
известният	 хирург	 Стефан	
Бенков	-	един	от	гардовете	
на	 закрития	 през	 1977	 г.	
„Чардафон-Орловец”,	 шам-
пион	 на	 ученически	 игри	
от	1964	г.,	както	и	неговите	
съграждани	Димитър	Мин-
чев	 -	 Гърнето,	 Венцислав	
Зимпаров	и	Милчо	Вапца-
ров.	От	Габрово	тази	чест	
бе	указана	на	Васил	Гъдев	
-	 най-успешният	 местен	
баскетболист	 за	 всички	
времена,	 Дончо	 Дончев	 -	
човекът,	прокарал	нишката	
между	1977	и	2009	година,	

продължава на стр. 8

Злàтнà топкà зà Алексàндър Алексàндров

	 По	 повод	 откриването	
на	 новата	 учебна	 година	
началникът	 на	 Регионално	
управление	 на	 образова-
нието	 Георги	 Маринов	 се	
обръща	 към	 учителската	
общност,	 учениците	 и	 тех-
ните	родители:
	 „Искам	 да	 поздравя	
всички,	 които	 се	 трудят	
в	 образователната	 систе-
ма,	всички	ученици.	Преди	
всичко	искам	да	им	поже-
лая	много	здраве,	спокой-
ствие	и	увереност!
	 Нека	 добрите	 резулта-
ти,	 които	 са	 постигнати	 в	
образователната	 система	
-	на	националните	външни	
оценявания	 и	 държавни-

те	 зрелостни	 изпити,	 да	
продължат.	 Това	 дава	 са-
мочувствие	 на	 областта,	
на	 Габрово.	 Постигнатите	
резултати	 и	 изпълнява-
ните	 политики	 говорят	 за	
устойчивост	 на	 образова-
телния	 продукт.	 Още	 вед-
нъж	пожелавам	на	цялата	
образователна	 система	
креативност,	 трудолюбие	
и	много	успехи,	такова	от-
ношение	към	децата,	което	
те	заслужават!
  Регионално	 управление	
на	 образованието	 винаги	
е	помагало	и	ще	продължи	
да	 помага	 за	 успешното	
развитие	 на	 образование-
то	в	областта“.

	 Хора	от	цялата	страна	
се	 събраха	 пред	 паметни-
ка	 на	 връх	 Бузлуджа	 за	
представлението	 „Нону-
мент“	на	Стефан	Щерев	и	
германската	 група	 „ЛИГ-
НА“.	
	 То	 е	 част	 от	 между-
народен	 проект,	 в	 който	
участва	 и	 Музеят	 на	 ху-
мора	и	сатирата.	Участни-
ци	 от	 Габрово,	 Казанлък,	
Велико	 Търново,	 София,	
представители	 от	 САЩ,	
Холандия,	 Великобрита-
ния,	 Турция,	 Норвегия	 и	

др.	се	превърнаха	в	основ-
на	част	от	представление-
то.	 „Нонумент“	е	пиеса	за	
слушане	 (по	 смартфоните	
или	 специално	 раздадени	
слушалки),	 която	 се	 играе	
от	публиката	по	време	на	
разходка	 около	 Чинията.	
Всеки	от	зрителите	имаше	
възможност	 да	 преживее	
архитектурата,	 да	 стане	
свидетел	 на	 сцени	 от	 ис-
торията	на	паметника,	по-
лучавайки	 инструкции	 за	
изпълнение	 на	 обичайни,	
ежедневни	жестове.

Бълãàри и чужденци иãрàхà в пиесà 
около пàметникà нà Бузлуджà

	 Златен	 медал	 спечели	
Мартин	 Копчев	 от	 Приро-
доматематическата	 гимна-
зия	„Акад.	Иван	Гюзелев“	-	
Габрово	на	XXVII	Балкани-
ада	по	информатика,	която	
се	 проведе	 от	 9	 до	 14	
септември	 в	Атина.	Марти	
постигна	 втори	 резултат,	
който	 е	 особено	 ценен,	
защото	 той	 е	 ученик	 в	 9	
клас,	 но	 се	 състезава	 с	
големите	 във	 възрастова	
група	до	12	клас.
	 Златен,	 сребърен	
и	 бронзов	 медал	 спече-

ли	 българският	 отбор	 на	
Балканиадата	 по	 инфор-
матиката,	 според	 инфор-
мация	на	Сдружението	на	
олимпийските	 отбори	 по	
природни	 науки.	 Състеза-
вали	 са	 се	 55	 ученици	 от	
13	 страни,	 а	 в	 отборното	
класиране	 България	 зае	
третото	място.

продължава на стр. 2

Злàтен медàл зàвоювà Мàртин 
Копчев нà Бàлкàниàдàтà по 
информàтикà в Атинà

Георãи Мàринов: "Нà доáър 
чàс, учители и ученици"

	 ПОЗДРАВИТЕЛЕН	АДРЕС
	
	 Уважаеми учители, 
 скъпи ученици, 
 мили родители,
 15 септември е празник, който отдавна 
е намерил място в българския празничен 
календар. Има нещо особено и специално 
в този ден. Той винаги е бил тържествен 
за всички – ученици, учители и родители, 
защото поставя началото на едно дълго и 
вълнуващо пътуване в света на знанието.   
 Скъпи първокласници,
 Обръщам се към вас, които за първи път 
ще прекрачите прага на училището. Бъдете 
упорити, смели и знайте, че в класните стаи 
ще научите най-ценните уроци и ще откри-
ете нови, непознати светове. Пожелавам ви 
здраве и  ползотворни усилия в учебната и 
извънкласна работа и щастливи мигове в 

любимото училище. 
 Уважаеми учители,
 На вас пожелавам здраве и увереност, 
защото с вас е знанието, а знанието е сила! 
Имайте волята да отстоявате позициите си, 
защото вие сте знаещите и отговорността, 
и правото са ваши! Имайте самочувствието, 
че учителството е най-важната професия, 
защото от вас тръгва бъдещето на този свят!
 На вас, родители,
 Пожелавам да бъдете по-близо до де-
цата си, за да ги подкрепяте в процеса на 
усвояване на нови знания. 
 Нека 15 септември бъде светъл и вдъх-
новяващ ден, защото "Вселената се осветява 
от слънцето, човек - от знанието". 
 На добър час!
 
 С уважение: Кристина Сидорова, 
 Народен представител 7 МИР

	 Остава	 седмица	 до	 навършването	 на	
100	 години	 от	 първия	 официален	 мач,	
игран	 в	 Габрово	 срещу	 Горна	 Оряховица.	
„100	 вести“	 се	 присъедини	 към	 юбилея	
със	 специална	 рубрика,	 в	 която	 представя	
легендите	 на	 габровския	 футбол.	 Досега	
гости	в	рубриката	бяха	Веско	Ганчев,	Венци	
Петров,	 Михал	 Михалев	 -	 Матето,	 Йовко	
Топалов	 -	 Оката,	 Иван	 Камарашев,	 инж.	
Петьо	 Василев,	 Георги	 Димитров,	 Пешко	

Николов,	 Тодор	 Цветков,	 Рачо	 Бараков,	
Александър	 Маринов,	 Петко	 Петков,	 Васил	
Чилов,	Тодор	Тодоров,	Илиян	Василев,	Дим-
чо	 Данов,	 Христо	 Кирилов,	 Пламен	 Илиев,	
Емил	 Георгиев,	 Валентин	 Кунчев,	 Генади	
Цитлакидис,	Искрен	Писаров,	Георги	Павлов	
(in	memoriam),	Иван	Мучев,	Борислав	Йоси-
фов,	 Лазар	 Панчев	 (in	memoriam),	 Симона	
Петкова.	 Днес	 събеседник	 е	 Вангел	 Стама-
тов	-	Пуфа.									стр. 3-4

Вàнãел Стàмàтов - единственият, 
който се е състезàвàл винàãи и 
сàмо с флàнелкàтà нà Гàáрово
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силните избират 
силни партньори!

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

�    

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 

Дистрибутор 
на “Жити” аД

оГрадна МрЕжа и оГрадни пана:	плетени	
и	 заварени,	 поцинковани	 и	 с	 PVC;	 колове,	
аксесоари;	рабица,	кокошкарска	мрежа;	сита,	
подложни	 мрежи.	 ГВоздЕи:	 70	 модела	 на	
склад,	15	размера	стоманени;	за	пневматични	
пистолети.	ТЕлоВЕ:	меки,	твърди;	поцинкова-
ни,	помеднени;	пчеларски,	пломбажни;	бодли-
ва	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

диНко иваНов

- Г-н Стоев, ясен ли е 
вече форматът, в който 
ще се яви на местните из-
бори ВМРО тук, в Габрово, 
и как ще изглежда лис-
тата за общински съвет-
ници?

-	Структурите	на	ВМРО	
-	 Габрово	 взеха	 решение	
да	 създадем	 един	 силен	
център	 и	 да	 се	 опитаме	
да	 обединим	 в	 него	 всич-
ки	 дясномислещи	 хора	 в	
града.	 Десният	 и	 патрио-
тичният	 вот	 трябва	 да	 бъ-
дат	 събрани	 максимално	
около	 ВМРО	 -	 Българско	
национално	 движение.	
Листата	 ни	 за	 общински	
съветници	 е	 с	 широко	
гражданско	 присъствие	 и	
в	 нея	 има	 и	 политически	
необвързани,	 но	 доказали	
се	хора.	А	мажоритарност-
та	 на	 тези	 избори	 и	 въз-
можността	 за	 получаване	
на	 висок	 брой	 преферен-
ции	могат	чувствително	да	
разместят	 позициите,	 на	
които	 са	 съответните	 кан-
дидати	за	общински	съвет-
ници.	Ето	защо	ние	призо-
ваваме	 всички	 избирате-
ли,	независимо	от	техните	
политически	 възгледи,	 да	
избират	мажоритарно	и	да	
гласуват	с	преференции!		

- ВМРО ще издигне ли 
кандидатура за кмет или 
ще има само листа за об-
щински съветници?

-	 Тук	 е	 може	 би	 мяс-
тото	 най-накрая	 да	 обя-
вим,	че	КП	„ВМРО	-	БНД“	
(СДС)	 ще	 издигне	 и	 кан-
дидат	 за	 кмет	 заедно	 с	
листата	 си	 за	 общински	
съветници.	 Спрягаха	 се	
различни	имена,	имаше	и	
спекулации,	 но	 след	 но-
минациите	в	структурите	и	
след	изчерпателно	обсъж-
дане	и	с	ръководството	на	
партията	 и	 коалицията	 се	
взе	 решението	 и	 нека	 го	
обявим	 официално.	 Кан-
дидатът	 за	 кмет	 от	 листа-
та	 на	 КП	 „ВМРО	 -	 БНД“	
(СДС)	 се	 казва	 Недялко	
Стоев.	

- Поздравления тога-
ва! А защо решихте да бъ-
дете кандидат за кмет на 
Габрово? 

-	На	първо	място	-	но-
минациите.	 Ръководството	
на	 ВМРО	 беше	 на	 също-
то	 мнение	 и	 затова	 се	
съгласих.	 Приех,	 защото	
ми	омръзна	да	гледам	как	
градът,	 в	 който	 дойдох	 да	
уча	и	в	който	създадох	се-
мейство	и	бизнес,	се	обез-
людява.	Приех,	защото	ми	
омръзна	 да	 виждам	 как	
този	прекрасен	град	не	се	
развива.	Омръзна	ми	и	да	
осъзнавам	как	всеки	се	е	
затворил	в	себе	си	и	не	го	
интересува	какво	и	как	се	
случва	 в	 Габрово.	 Омръз-

на	ми	да	виждам	 толкова	
примирение	 и	 такова	 по-
корство.	 Омръзна	 ми	 да	
чувам	 от	 хората,	 че	 нищо	
не	зависи	от	тях.	Омръзна	
ми	 някой	 друг	 да	ми	 каз-
ва	 как	 да	 мисля	 и	 какво	
да	 чувствам.	 Ето	 затова	
реших	да	се	боря.	Да	оп-
итам	да	променя	нещата.	А	
нещата	 трябва	 да	 се	 про-
менят,	защото	повечето	от	
нас	в	момента	 чувстват	 и	
разбират	 безперспектив-
ността	 на	 собствения	 ни	
град.	В	това	хората	са	ка-
тегорично	на	едно	мнение.	
Просто	липсва	усещането,	
че	Габрово	има	бъдеще!

А	 аз	 искам	 бъдеще	 за	
Габрово…	 Справедливо	 и	
сигурно	бъдеще…

- Подкрепят ли Ви 
близките Ви в това начи-
нание?

-	Честно	казано,	доста	
са	 раздвоени	 в	 мненията	
си.	А	това	всъщност	е	така,	
защото	им	е	ясно,	че	ако	
аз	стана	кмет	на	града,	от-
носителното	 спокойствие,	
което	 досега	 съм	 имал	 в	
служебните	 ангажименти	
и	 лични	 отношения,	 ще	
бъде	 нарушено.	 Ще	 бъде	
нарушено,	 защото	 отго-
ворностите	 и	 решенията,	
които	трябва	да	се	взимат,	
са	 тежки	 и	 често	 трудни.	
Времето	за	семейството	и	
приятелите	 със	 сигурност	
ще	бъде	и	ограничено.	Не-
популярността	 на	 някои	
мерки,	 които	 предвиждам	
в	програмата	си,	като	ред,	
дисциплина	и	контрол,	ще	
донесат	 и	 на	мен	и	 близ-
ките	ми	негативни	реакции	
от	 някои	 засегнати	 групи	
хора.	

Въобще,	 претегляйки,	
както	се	казва,	плюсовете	
и	минусите	на	едно	такова	
начинание,	 не	 само	 близ-
ките	ми,	и	аз	бях	раздвоен	
при	 вземането	 на	 окон-
чателното	 ми	 решение.	
Но	 пък	 в	 крайна	 сметка	
всеки,	 който	 ме	 познава,	
знае,	 че	 винаги	 съм	 бил	
готов	 да	 наруша	 собстве-
ния	си	комфорт	в	името	на	
нещо,	в	което	вярвам.	А	аз	
вярвам	 и	 искам	 и	 хората	
в	Габрово	да	повярват,	че	
можем	 да	 живеем	 по-до-
бре!		

Сега	 се	 сещам	 и	 за	
една	 мисъл	 на	 Платон,	
която	 вероятно	 би	 отго-
ворила	в	 голяма	степен	с	
едно	 изречение	 на	 двата	
Ви	последни	въпроса:	„Це-
ната,	 която	 добрите	 хора	
плащат	 за	 своето	 безраз-
личие	 към	 обществените	
дела,	 е	 да	 бъдат	 управля-
вани	от	лоши	хора!“…				

- В тази връзка какви 
са мнението и оценката 
Ви за управлението на 
Габрово през последния 
мандат?

-	 Не	 искайте	 от	 мен	
да	 изказвам	 мнения	 и	 да	
давам	оценка	 за	 управле-
нието	на	ГЕРБ,	общинския	
съвет,	доминиран	от	ГЕРБ,	
и	в	частност	на	 г-жа	Таня	
Христова	 като	 кмет.	Исти-
ната	 е,	 че	 има	 и	 положи-
телни	инициативи	и	резул-
тати,	 но	 има	 и	 откровени	
недомислия.	Единственото,	
върху	което	ще	си	позволя	
да	 акцентирам,	 а	 за	 това	
мнението	 ми	 е	 безкрай-
но	 ясно	 и	 известно,	 това	
е	 циганският	 проблем	 в	
Габрово.	Липсата	на	осъз-

наване,	 че	 този	 проблем	
съществува,	 мълчаливото	
съгласие	и	нищоправенето	
от	 страна	 на	 общинско-
то	 ръководство	 по	 този	
проблем	 доведоха	 до	 от-
прищването	 на	 неочаква-
на	за	някои	енергия.	Тази	
енергия,	 която	 за	 малко	
да	помете	и	цигани,	и	 уп-
равляващи.	Енергия,	която	
всички	най-накрая	разбра-
ха,	 че	 не	 трябва	 да	 се	
подценява.	

И	 в	 крайна	 сметка		
нека	 всеки	 един	 габровец	
сам	за	себе	си	да	направи	
оценка	 на	 това	 управле-
ние.	А	крайния	резултат	ще	
го	 видим	 на	 27	 октомври.	
Всеки	един	от	нас	ще	пус-
не	 бюлетината,	 първо	 със	
своята	оценката	и	второ	-	
със	своята	надежда.

- Ако бъдете избран за 
кмет, от кого ще търсите 
подкрепа в Общинския 
съвет?

-	 Тук	 ще	 бъда	 абсо-
лютно	 кратък	 -	 подкрепа	
ще	търся	от	всички,	които	
милеят	за	Габрово.	

Но	нека	всички	вероят-
ности	 ги	 оставим	 за	 след	
обявяване	 на	 крайните	
резултати.	 Аз	 не	 съм	 чо-
век,	който	слага	„каруцата	
пред	 коня“	 и	 затова	 нека	
не	 бързаме	 с	 каквото	 и	
да	било.	

- А понеже казвате да 
се изчакат крайните ре-
зултати, Вие лично вярва-
те ли в успеха на кампа-
нията, като се има пред-
вид, че ВМРО е считана за 
малка партия?

-	 Ако	 аз	 не	 вярвах	 в	
успеха	 на	 тази	 кампания,	
как	 бих	 накарал	 хората	
да	ми	повярват!?!	Разбира	
се,	че	вярвам	и	вярвам	не	
защото	 така	 ми	 се	 иска,	
а	 защото	 това	 е	 обектив-
ността.	 На	 последните	
няколко	 поредни	 избори,	
независимо	какво	сме	из-
бирали,	 ВМРО	 доказа	 и	
показа,	че	върви	нагоре.	А	
ВМРО	върви	нагоре,	защо-
то	върви	в	правилната	по-
сока.	 Посоката	 на	 чистия	
български	 патриотизъм.	
Затова	ще	се	 нуждаем	от	
много	 голяма	 и	 широка	
подкрепа	на	всички	габро-
вци.	Разбира	се,	ще	е	нуж-
на	и	много	работа,	защото	
до	 много	 от	 избирателите	
не	 достигат	 посланията,	
приоритетите	 и	 резултати-
те	в	политиките	на	ВМРО.	

- Какво е виждане-
то Ви за развитието на 
Габрово? Какви са прио-
ритетите в програмата Ви 
и на какво ще заложите, 
за да спечелите гласопо-
давателите на Ваша стра-
на?

-	 Темите	 и	 приорите-
тите	 са	 обективно	 опре-
делени	 от	 съществуващи-

те	 проблеми	 на	 Габрово.	
Но	 най-тежкият	 проблем	
е	демографската	криза	на	
града.	 Нека	 го	 кажем	 на-
право	 -	 обезлюдяването	
на	 Габрово.	 Населението	
на	 Габрово	 намалява	 ко-
личествено,	 като	 в	 също-
то	 време	 се	 променя	 ка-
чествено.	Оттам	 всъщност	
трябва	да	започват	всички	
програми	на	всички	канди-
дати.	Могат	да	се	изнесат	
много	 данни,	 но	 обобще-
нието	 им	е,	 че	 сме	 втори	
в	 България	 по	 най-лоши	
демографски	 показатели.	
И	 тук	 се	 появява	 един	
парадокс	 -	 Габрово	 уж	 е	
първенец	 по	 усвояване	
на	 еврофондове,	 а	 е	 и	 с	
един	от	най-тежките	демо-
графски	 проблеми!	 Защо	
е	 така!?!	 Защо	 бягат	 де-
цата	 ни!?!	 Ето	 върху	 това	
трябва	 да	 се	 мисли	 и	 да	
се	 търсят	 и	 намират	 пра-
вилните	 решения.	 И	 тук	
ще	отбележа	един	от	упра-
вленските	 приоритети	 на	
ВМРО	-	безплатна	и	задъл-
жителна	детска	градина	за	
всички	 деца	 от	 4-годишна	
възраст.	Това	е	само	едно	
от	 многото	 неща,	 които	
трябва	 да	 се	 направят	
за	 решаването	 на	 демо-
графската	 криза	 на	 града	
ни.	 Вторият	 според	 мен	
проблем	 е	 бедността	 на	
габровци,	въпреки	реална-
та	 липса	 на	 безработица.	
Това	са	всъщност	„работе-
щите	 бедни“.	 Следващият	
е,	 както	 казах	 и	 преди	
това	 -	 ромският	 въпрос.	
По-нататък	-	намаляването	
на	 реалните	 инвестиции	
в	 града	 поради	 създаде-
ната	 неподходяща	 бизнес	
среда.	Дълбокият	проблем	
с	 градския	 транспорт.	 Да	
добавим	 и	 неграмотност-
та,	и	необразоваността	на	
много	 от	 новозаселилите	
се.	 Огромната,	 мудна	 и	
често	 некомпетентна	 бю-
рокрация…

И	 точно	 към	 решава-
нето	 на	 тези	 основни	 и	
тежки	 проблеми	 е	 насо-
чена	 нашата	 програма	 за	
управление	 на	 общината.	
Това	 са	 наистина	 най-ва-
жните	за	Габрово	въпроси,	
за	които	имаме	решения.	

Но	 имаме	 за	 започва-
не	 или	 за	 довършване	 и	
още	 приоритети:	 Ще	 на-
правим	 всичко	 възможно,	
за	 да	 се	 изгради	 най-по-
сле	 в	 Габрово	 паметник	
на	 Васил	 Левски,	 защото	
ме	е	срам,	че	градът	ни	е	
може	би	единственият	об-
ластен	 град	 без	монумент	
на	 Апостола.	 Ще	 спрем	
практиката	 тази	 тема	 да	
се	 прехвърля	 от	 съвет	 на	
съвет	и	от	бюджет	на	бю-
джет.	 Категорично	 ще	 се	
борим	 и	 за	 възстановява-
не	 на	 една	 от	 емблемите	

на	града	от	не	толкова	да-
лечното	минало,	а	именно	
Вариететния	 театър.	 Дали	
в	Дома	на	хумора	и	сати-
рата,	дали	ще	търсим	дру-
го	 място,	 но	 това	 трябва	
да	се	случи.	В	програмата	
си	имаме	застъпени	и	ред	
други	 неща,	 но	нека	Ви	 я	
представим	 цялата	 след	
официалното	 начало	 на	
предизборната	кампания.

- Имате ли управлен-
ския опит и възможности, 
за да поемете тази отго-
ворност - кмет на Габро-
во? 

-	 Само	 бъдещето	 ще	
покаже…	 Наистина	 нямам	
типичния	 чиновнически	
управленски	 опит	 на	 дър-
жавния	 служител,	 но	 пък	
двайсет	 и	 повече	 години	
управлявам	 реален	 биз-
нес,	 който	 всъщност	 носи	
добавената	 стойност.	 Ми-
сля,	 че	 това	 е	 много	 по-
добър	 и	 качествен	 опит	
от	 ръководенето	 на	 една	
бюрократична	 машина	 и	
разпределението	 на	 сред-
ствата	от	„държавната	ба-
ница“.	Смея	да	 твърдя,	 че	
един	 чиновник,	 който	 не	
е	 бил	 в	 частния	 бизнес,	
не	знае	реално	как	се	из-
карват	парите.	Той	с	много	
по-лека	ръка	гледа	на	раз-
пределението	 и	 харчовете	
на	 държавните	 средства.	
Много	по-повърхностно	се	
взимат	решенията	за	раз-
ходването	 на	 тези	 сред-
ства.	А	средства	има…	да…
мисля,	 че	 просто	 трябва	
да	 се	 управляват	 по-раз-
умно.	 И	 най-важното	 -	 да	
се	привличат	нови	и	нови	
инвеститори.	 Да	 се	 съз-
дават	 достатъчно	 добри	
условия	 за	 бизнес	 и	 той	
-	бизнесът,	сам	ще	дойде.	
Дойде	 ли	 бизнесът	 -	 ще	
се	 завърнат	 и	 младите,	 и	
образовани	хора…	и	няма	
да	напускат	Габрово.

- Какво можем да оч-
акваме и да не очакваме 
от Вас като кмет?

-	 О…	 първо	 със	 си-
гурност	 не	 очаквайте	 от	
мен	 да	 я	 има	 тази	 теж-
ка	 управленска	 демагогия	
при	 контактите	 с	 хора-
та.	 Аз	 наричам	 нещата	 с	
истинските	 им	 имена	 и	
поради	 това	 често	 някои	
хора	 ми	 се	 обиждат	 или	
се	стряскат	от	думите	ми.	
Но	 такъв	 съм,	 няма	 как	
да	 избягам	 от	 себе	 си	
и	 възпитанието	 си.	 Оч-
аквайте	 честен	 диалог	 с	
хората	за	стимулиране	на	
гражданското	 участие	 в	
управлението,	както	и	же-
лание,	 и	 целенасоченост	
за	изпълнение	на	поетите	
ангажименти.	 Очаквайте	
нулева	 толерантност	 към	
неспазването	 на	 закони-
те	 и	 наредбите,	 неграмот-
ността	 и	 нежеланието	 за	

образование.
- Малко странно стана 

интервюто, но въпреки че 
е накрая, запознайте ни 
с Вас! Кой сте Вие, г-н 
Стоев? В какво вярвате, 
какви са мечтите Ви?

-	Роден	съм	през	1968	
година	 в	 град	 Стамболий-
ски,	 Пловдивска	 област.	
Началното	 си	 и	 основно	
образование	 завърших	 в	
родния	 си	 град,	 а	 сред-
ното	 -	 в	 математическа	
гимназия	„Акад.	Кирил	По-
пов“	в	Пловдив.	През	1986-
1988	 г.	 отбих	 военната	 си	
служба.	Още	преди	казар-
мата	 бях	 приет	 да	 уча	 в	
Техническия	университет	в	
Габрово,	в	който	се	дипло-
мирах	 с	 магистърска	 сте-
пен	по	специалност	„Елек-
тронна	 и	 комуникационна	
техника	и	технологии“.	

Съсобственик	 и	 упра-
вител	съм	на	фирма,	чиято	
дейност	 обхваща	 консул-
тации,	 проектиране,	 дос-
тавка,	 монтаж,	 обучение,	
техническа	 поддръжка	 и	
сервиз	на	технически	сис-
теми	за	сигурност	и	охра-
на.	Член	съм	на	Камарата	
на	 инженерите	 в	 инвес-
тиционното	 проектиране,	
както	 и	 външен	 експерт	
към	Агенцията	 за	 общест-
вени	поръчки	с	професио-
нална	област:	Системи	 за	
управление	 на	 сигурнос-
тта.			

Бивш	активен	спортист	
по	волейбол.	Ловец	и	лю-
бител	на	природата.

Семеен	съм,	с	дъщеря,	
която	 работи	 и	 същевре-
менно	 подготвя	 диплом-
ната	 си	 работа	 в	 УНСС	
-	София,	а	съпругата	ми	е	
експерт	 Човешки	 ресурси	
и	 информационно	 осигу-
ряване.	

Накратичко	 -	 това	съм	
аз.	Един	нормален	човек.

А	относно	втората	част	
на	 въпроса	 Ви…	 За	 вя-
рата	 и	 мечтите…	 Аз	 съм	
дълбоко	 вярващ	 човек.	
Вярвам	 в	 Бог,	 но	 вярвам	
и	 в	 собствените	 си	 въз-
можности.	Кръстя	се	пред	
Бог,	но	се	прекланям	пред	
Левски	и	баща	ми!	

И	да	-	аз	имам	нужда-
та	 да	 вярвам,	 и	 може	 би	
затова	вярвам	в	себе	си!	А	
всъщност	една	от	мечтите	
ми	е	всички	да	повярват	в	
себе	си!	Тогава	ще	е	ясно,	
че	вече	няма	да	бъдем	

Недялко Стоев е кàндидàтът нà ВМРО и СДС зà кмет нà Гàáрово

уВЕдоМлЕниЕ
Електроразпределение север ад, 

разпределителен обслужващ център 
Габрово и Горна оряховица

уведомява своите клиенти, че:

 На 30.09.2019 г. от 09:00 до 10:00 ч. поради	 из-
вършване	 на	 оперативни	 превключвания	 на	 съоръ-
женията	 за	 доставка	 на	 електроенергия	 са	 възможни	
смущения	на	електрозахранването	в	района	на	община	
Габрово,	Западна	промишлена	зона,	 квартал	Войнoво	
и	 квартал	 Шенини,	 ул.	 „Шенини“	 и	 ул.	 „Стрежерът”,	
фирмите:	 „Тeхноинженеринг-Груп”	 АД,	 ЕТ	 „МИГ-Миро-
слав	Стойчев”,	 „Киров	ЕТ	ВВЛ”,	 „ДИМ	Инвест”	ЕООД,	
„Полипрес”	 ООД,	 „СД	 ПАН-Х.Христов	 Панк.сие”,	 „Тис	
ойл”	ООД,	ЕТ	 „Съни	 -	Пламен	Венков”,	 „Нико”	ЕООД,	
„Кристина	-	Капс”	ЕООД,	„Колев	Тихомир	Петков”,	„Тех-
но	Стар”	ООД,	„Евро	мик”	ООД,	„Вега”	ООД,	„Центра-
лен	балкан”	ЕООД,	„Тимекс”	ООД,	„СД	Дар-Га	–	Макс”,	
„Меразчиев	 Драган	 КОлев”,	 „Радев	 Иван	 Христов”,	
„Марина”,	„Омегапласт”;	Ветеринарна	лечебница,	„Кол-
тек”,	„Дзалли”,	кв.	Войново,	„Тирими”	ЕООД,	„Алфрида-
Пеев”	с.	Рачевци,	всички	фирми,	намиращи	се	в	двора	
на	бившето	„ДЗС	Враниловци”	–	„Алевтина	2009”	ООД,	
ЕТ	 „Надежда”,	 „Плам	 97”,	 Грънчарска	 и	 дърводелска	
работилници,	 „Старкерамикс”,	 „ИД	 Дизайн”,	 Шивашки	
цех	 „Даниела	 Вълева”,	 селата:	 Враниловци,	 Стоевци,	
Михайловци,	Райновци,	Гергини,	Рачевци,	Гарвани,	Ни-
колчовци,	Янковци	(долният	край	на	селото). 
 Електроразпределение Север АД, Разпределителен обслуж-
ващ център Габрово и Горна Оряховица се извинява на своите 
клиенти за възникналото неудобство и се надява на разбиране.
 Допълнителна информация можете да получите на тел. 
0700 1 61 61.

Във	връзка	с	изпълнение	на	националната	програма	
за	превенция	и	контрол	на	туберкулозата	в	България	

„СБАЛББ	Габрово“	ЕООД,	гр.	Габрово	
ОБЯВЯВА	

„СЕДМИЦА НА ОТВОРЕНИ ВРАТИ“, 
КОЯТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ ОТ 16 ДО 20 СЕПТЕМВРИ

 Всички	 граждани	 на	 Габровска	 област	 могат	 да	
се	възползват	от	организираните	безплатни	скрининг,	
консултация	и	изследвания	за	туберкулоза	в	болница-
та	или	в	специализирания	кабинет	по	пневмология	и	
фтизиатрия	в	ДКЦ	2	в	следните	дни:
	 В	 „СБАЛББ ГАБРОВО“ ЕООД – гр. Габрово,	 ул.	
„Д-р	Кирил	Въгленов“	№	1,	в	Приемно-консултативен	
кабинет	на	партерен	етаж	вторник, четвъртък и петък 
от 08,00 до 10,00 часа.
	 В	 Специализирания кабинет по пневмология и 
фтизиатрия в ДКЦ 2	-	Диспансера	–	гр.	Габрово,	ул.	
„Христо	Смирненски“	в	понеделник и сряда от 09,00 
до 11,00 часа.

Злàтен медàл зàвоювà Мàртин Копчев нà 
Бàлкàниàдàтà по информàтикà в Атинà

Продължава от стр. 1
	 Победителите	 са	 Мар-
тин	 Копчев,	 9	 клас,	 ПМГ	
-	 Габрово	 -	 златен	 медал;	
Виктор	 Кожухаров,	 10	
клас,	МГ	-	Русе	-	сребърен	
медал;	 Андон	 Тодоров,	 9	
клас,	 СМГ	 -	 бронзов	 ме-
дал.	 Александър	 Радосла-

вов,	11	клас,	СМГ	-	почет-
на	грамота.
	 Ръководители	 на	 на-
ционалния	 тим	 по	 инфор-
матика	 на	 тазгодишната	
Балканиада	 са	 гл.	 ас.	
Емил	 Келеведжиев	 и	 Ру-
ско	Шиков.
	 През	 август	 от	 Меж-

дународната	 олимпиада	
в	 Баку	 по	 информатика	
националният	 ни	 отбор	
се	 завърна	 с	 един	 зла-
тен,	 два	 сребърни	 и	 един	
бронзов	 медал.	 Там	 бал-
канският	шампион	Мартин	
Копчев	 завоюва	 сребърен	
медал.

	 На	 14	 септември	 2019	 г.	 в	 13:45	 ч.	
е	 получено	 съобщение	 за	 запалени	 сухи	
треви	и	храсти	в	кв.	Възраждане	в	Севли-
ево.	 За	 ликвидирането	 на	 произшестви-
ето	са	 участвали	3	пожарни	коли	и	6-ма	
пожарникари	 от	 РСПБЗН	 –	 Севлиево	 и	 1	
специализиран	автомобил	и	1	пожарникар	
от	РДПБЗН	-	Габрово.	
	 В	19:15	ч.	съобщават	отново	за	запа-
лени	треви	и	храсти,	гасени	от	1	противо-
пожарен	 автомобил	 и	 2-ма	 пожарникари	
от	 РСПБЗН	 –	Севлиево.	 В	 20:13	 ч.	 е	 по-
лучено	 съобщение	 за	 запалени	 отпадъци	
на	 нерегламентирано	 сметище.	 За	 ликви-
диране	на	произшествието	са	участвали	1	
пожарна	и	2-ма	пожарникари	от	Севлиево.

З пожàрà ãàсихà в 
съáотà в Севлиево
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 - Уловихте „златни-
те“ години на габровския 
футбол, г-н Стаматов?
	 -	 Може	 да	 се	 каже	 и	
така.
 - Страдахте ли, когато 
извадиха „Чардафон“ от 
„А“ група?
	 -	Да!	Много!	Макар	да	
се	бях	отказал	от	активна	
спортна	дейност	през	1974	
година,	 считам,	 че	 други	
сили	 се	 намесиха,	 за	 да	
изпаднем	от	елитната	фут-
болна	група.
 - Според Вас габров-
ска ли беше вината за 
наложеното тогава стро-
го наказание на „Чарда-
фон“?
	 -	Не!	Тогава	съвсем	ре-
ално	ние	бихме	отбора	на	
Стара	 Загора.	 След	 това	
излязоха	 някакви	 приказ-
ки,	 че	 мачът	 е	 бил	 ку-
пен	и	прочие,	а	всъщност	
ние	 съвсем	 реално	 побе-
дихме.	 Тогава	 треньор	 ни	
беше	 Манол	 Николов,	 а	
на	 старозагорския	 отбор	
–	 Младенов.	 По-късно	 си	
коментирахме	как	така	из-
веднъж	 ни	 отнеха	 точно	
6	 точки.	 Толкова,	 колкото	
бяха	 нужни,	 за	 да	 изпад-
нем	от	„А“	групата.	Ако	ни	
бяха	отнели	5	–	оставахме.	
Мисля	си,	че	ако	и	Вуцата	
се	беше	намесил	–	остава-
хме	в	елитната	група	1000	
на	 сто.	 Оттогава	 габров-
ският	отбор	тръгна	надолу	
и	 досега	 не	 може	 да	 се	
съвземе,	 както	 трябва.	 И	
няма	 да	 се	 оправи	 още	
дълги	години.
 - Да разбирам ли, че 
няма реални доказател-
ства за нарушения по 
време на фаталния за 
габровския отбор мач в 
Стара Загора?
	 -	Да.	Нищо	не	се	дока-
за.

 - Излиза, че са изва-
дили отбора от „А“ гру-
па на „казал-рекъл“, така 
ли?
	 -	Да.
 - А какво е мнението 
на Вашите съотборници?
	 -	 Същото	 като	 моето.	
Никой	 не	 е	 убеден,	 че	 е	
имало	 каквото	 и	 да	 било	

нарушение	 от	 наша	 стра-
на.	 Нито	 някъде	 беше	 пи-
сано	 точно	 какво	 е	 то,	
нищо	 не	 беше	 доказано.	
Всичко	мина	някак	набър-
зо	и	замина.
 - Считате, че случи-
лото се е в резултат на 
„игри“ по високите етажи 
на футболната йерархия?
	 -	Да.	За	мен	това	беше	
жестока	 интрига.	 Тогава	
началник	 на	 отбора	 беше	
Диман	 Джуров,	 който	 е	
играл	 в	 Стара	 Загора	 и	
който	 беше	 тук	 доста	 го-
дини.	 Играл	 съм	 с	 него.	
Та,	 бяха	 казали,	 че	 той	
бил	подкупил	някакъв	фут-
болист	 от	 Стара	 Загора.	
Че	 именно	 той	 бил	 купил	
мача.	 А	 човекът	 се	 къл-
не,	 че	 не	 е	 направил	 по-
добно	 нещо.	 Самият	 аз	
не	 мога	 да	 повярвам,	 че	
той	 би	 могъл	 да	 направи	
тези	неща.	А	и	така	не	се	
доказа	 абсолютно	 нищо.	
Не	 наказаха	 никого.	 Така	
мина	 и	 отмина	 тази	 исто-
рия	–	наказание	за	целия	
отбор	и	за	града.	И	оттога-
ва	досега	габровският	фут-
бол	не	може	да	се	вдигне	
въобще.	И	ще	мине	доста	
време	 още,	 докато	 се	 съ-
вземе.			
 - Въпреки че сега има 
няколко футболни клуба, 
които подготвят подра-
стващите.
	 -	 Има,	 да!	 Но	 кретат.	
Ние	един	отбор	не	можем	
да	 направим,	 а	 сега	 има	
три-четири.	 Няма	 никакъв	
смисъл	от	това.	
 - Но нали се обедини-
ха вече?
	 -	Благодарение	на	кме-
тицата.	 Какво	 ще	 стане	
занапред,	тепърва	ще	гле-
даме.	Според	мен	е	важно	
да	 се	 организират	 задъл-
жително	 отбори	 към	 учи-

лищата,	 да	 има	 вътрешни	
първенства.	За	да	се	под-
готвят	 талантливи	 млади	
хора,	които	още	от	учили-
ще	 да	 бъдат	 вземани	 за	
представителния	 отбор	 на	
града.	И	да	има	резултат.		
 - Вашето поколение 
играеше с хъс, със страст, 
с воля за победа, за да 

влезете в „А“ групата?
	 -	 Абсолютно,	 ние	 бя-
хме	много	добър	колектив.	
Манол	 Николов	 направи	
от	нас	и	добър	отбор.	Ня-
махме	 проблеми	 да	 по-
беждаваме.	 Единственият	
ни	 проблем	беше	 с	 колко	
ще	 бием	 противниковия	
отбор.	 Всички	 в	 отбора	
бяхме	 като	 братя.	 Трени-
рахме	 двуразово	 всеки	
ден	 –	 сутрин	 и	 следобед.	
Тренировките	 бяха	 много	
тежки.
 - В тренировките ли 
се крие формулата на ус-
пеха във футбола?
	 -	 Тренировки	 и	 себе-
раздаване.	 Друго	 няма.	
Разбира	се,	нужен	е	и	та-
лант,	който	да	се	развива	
и	 поддържа.	 Колективът	
също	 е	 много	 важен,	 тъй	
като	футболът	 е	 колектив-
на	игра.	Не	всеки	да	играе	
сам	 за	 себе	 си,	 да	 търси	
единствено	 собствената	
си	изява,	а	възможност	за	
отборната	победа.	
 - Чия е ролята за из-
граждането на силен и 
сплотен отбор?
	 -	 Най-вече	 на	 треньо-
ра.	 Той	 е	 човекът,	 който	

трябва	 да	 търси	 подход	
към	 всеки	 футболист,	 тъй	
като	 всеки	 поотделно	 си	
има	 собствено	 мнение,	
собствено	 виждане	 за	
развоя	на	играта,	а	имен-
но	 треньорът	 е	 човекът,	
който	може	да	посочи	как-
ви	 са	 най-често	 допуска-
ните	 грешки	 –	 колективни	

и	на	всеки	един	от	състе-
зателите	 поотделно,	 и	 да	
ги	коригира.	Той	е	човекът,	
който	 трябва	 да	 обеди-
ни	 характерите	 на	 всички	
футболисти	 от	 отбора,	 за	
да	 се	 стигне	 до	 победен	
край.	 Освен	 това,	 когато	
започнах	да	играя	в	отбо-
ра,	ни	водеха	на	работа	в	
предприятията,	 но	 вмес-
то	 да	 сме	 зад	 машините,	
ние	тренирахме	футбол	на	
игрището.	 Тогава	 имаше	
много	 фабрики	 в	 Габрово	
и	 всеки	 футболист	 беше	
зачислен	 към	 някоя	 фир-
ма.	 Самият	 аз	 се	 водех	
като	работник	8-ми	разряд	
–	 през	 седмицата	 трени-
рахме	 сутрин	 и	 следобед,	
а	 в	 съботата	 или	 в	 неде-
лята	бяха	мачовете	от	ре-
публиканското	първенство.	
Фактически	 бяхме	 заети	
през	 цялата	 седмица,	 без	
почивен	ден.
 - Коя беше най-го-
лямата награда за Вас? 
	 -	Влизането	на	габров-
ския	отбор	в	„А“	футболна	
група.
 - Как се чувствахте 
Вие и момчетата от отбо-
ра в този момент?

	 -	Последният	мач,	бла-
годарение	 на	 който	 вля-
зохме	в	 „А“	 група,	беше	с	
отбора	 на	 Михайловград.	
Ако	 не	 ние,	 отборът	 на	
„Спартак“	 -	 Варна	 щеше	
влезе	 в	 елитната	 група,	 а	
те	 играеха	 в	 Ловеч.	 Ако	
паднехме	 от	 Михайлов-
град,	 влизаше	 „Спартак“.	

„Спартак“	 направи	 равен	
мач	в	Ловеч,	и	то	с	авто-
гол	 от	 габровец.	 Срещата	
там	 завърши	 1:1.	 В	 този	
момент	играем	и	ние.	Фут-
болната	 среща	 „върви“,	 а	
на	 стадиона	 мъртвило	 –	
никой	не	вика,	няма	апло-
дисменти,	 сякаш	 няма	 га-
бровски	фенове.	И	буквал-
но	в	последната	минута	от	
срещата	 вкарах	 победния	
гол.	 Мачът	 завърши	 1:0	 в	
наша	 полза.	 На	 стадиона	
цари	мъртвило	–	никой	не	
знае	 как	 са	 завършили	
варненци.	 Габровската	по-
лиция	 обаче	 поддържаше	
връзка	 с	 ловешката	 и	 в	
един	момент	 по	 високого-
ворителя	прозвуча:	„Чести-
то,	габровци!	„Янтра“	вече	
е	в	„А“	група!“.	А	стадионът	
беше	 препълнен.	 В	 същия	
момент	 народът	 наскача	
от	 пейките,	 навлезе	 в	 иг-
рището,	 множество	 ръце	
ме	 грабнаха	 и	 вдигнаха	
във	въздуха.	Няколко	пъти	
обиколиха	с	мен	стадиона,	
а	 след	 това	 продължиха	
да	 ме	 носят	 до	 центъра	
на	 града.	 Пуснаха	 ме	 чак	
пред	 театъра.	 Него	 ден	
отчето	 би	 час	 или	 два	 и	
църковната	 камбана,	 за	

което	го	разпопиха.	Спаси	
го	 Карапенев,	 който	 пре-
говаря	 със	 Синода,	 за	 да	
го	върнат	в	църквата.	Така,	
благодарение	на	този	мой	
гол,	отборът	влезе	в	мъж-
ката	„А“	футболна	група.
 - Разбирам, че и мест-
ното ръководство е има-
ло сериозно отношение 
към футбола?
	 -	 Отношението	 на	
местната	 власт	 към	 фут-
бола,	а	и	към	спорта	като	
цяло	 беше	от	 голямо	 зна-
чение	за	всички	нас.	Стру-
ва	 ми	 се,	 че	 ако	 властта	
и	 габровската	 обществе-
ност	 не	 ни	 оказваха	 тол-
кова	сериозна	поддръжка,	
надали	 щяхме	 да	 играем	
така	 всеотдайно,	 с	 тол-
кова	 хъс	 и	 амбиция	 за	
победа.	 В	 подкрепа	 на	
казаното	 ще	 спомена,	 че	
след	 като	 влязохме	 в	 „А“	
група,	 Карапенев,	 който	
беше	 много	 запален,	 все-
отдаен	 човек	 и	 идваше	
дори	 на	 тренировките	 ни,	
събра	 всички	 директори	
на	 предприятия	 в	 Габро-
во	на	съвещание.	Аз,	като	
капитан	 на	 отбора,	 също	
присъствах	на	тази	среща,	
треньорите	 –	 също,	 както	
и	директорът	на	клуба	Ата-
насов.	Най-голямото	пред-
приятие	 по	 онова	 време	
беше	ДВТК	 „Георги	 Генев“	
и	 Карапенев	 пита	 него-
вия	 директор	 колко	 пари	
ще	 отдели	 от	 комбината	
за	развитието	на	футбола.	
Човекът	 съобщи	 една	 ци-
фра,	не	помня	колко	лева	
обяви,	 но	 да	 приемем,	 че	
са	 били	 50	 000	 лева.	 Ка-

рапенев	обаче	отсече:	„От		
„Георги	 Генев“	 -	 100	 000	
лева,	 и	 така	 с	 всички	 га-
бровски	 предприятия.	 Съ-
браха	се	доста	средства	и	
Карапенев	 пита	 шефа	 на	
клуба	 стигат	 ли	 толкова	
средства	 и	 му	 каза,	 че	
„момчетата	 са	 на	 негово	
разположение,	 когато	има	
нужда	 от	 пари	 за	 футбо-
ла“.	 Така	 местната	 власт	
осигуряваше	 средствата	
не	 само	 за	 нас,	 но	 и	 за	
всички	 видове	 спортове.	
Мнението	 ми	 е,	 че	 спорт	
без	 пари	 не	 може	 да	 се	
развива,	поради	което	на-
истина	 е	 важно	 местната	
власт	 да	 се	 грижи	 за	 не-
говото	 развитие.	 Не	 бива	
да	се	 забравя,	 че	именно	
спортът	 е	 изключително	
важен	не	само	за	здраве-
то	човешко,	но	и	за	разви-
тието	на	обществото	ни.
 - Заради това ли в 
днешно време футболът в 
Габрово крета?
	 -	 Просто	 няма	 стимул,	
за	да	върви	напред.	Също-
то	 е	 валидно	и	 за	всички	
видове	спортове.
 - По време на спорт-
ната Ви кариера сполетя-
ваха ли Ви контузии?

	 -	На	терена	винаги	мо-
жеш	да	получиш	контузия.	
И	да,	имал	съм,	но	леки	–	
изкълчвания,	 натъртвания,	
но	сериозни	травми,	които	
да	ме	принудят	да	спра	за	
известен	период	от	време	
да	тренирам,	не	съм	полу-
чавал.
 - Когато разгръщате 
листовете на своята био-
графия, колко години, без 
да прекъсвате, сте отда-
ли на габровския футбол.      
Всъщност откога започна-
хте да гоните топката?
	 -	 Започнах	 още	 от	
детските	 си	 години.	 През	
1958	 г.	 ме	 взеха	 в	 дет-
ския	 отбор	 на	 Габрово	 -	
„Балкан“.	 Преминах	 през	
юноши	 младша	 и	 старша	
възраст,	докато	се	включа	
в	мъжкия	футболен	отбор.	
Играл	 съм	 единствено	 в	
Габрово	–	цели	22	 години.	
Макар	да	имах	оферти	от	
четири-пет	 елитни	 отбора		
в	 страната	 от	 „А“	 група,	
предпочетох	 да	 остана	 в	
габровския	тим.
 - Защо?
	 -	 Останах	 верен	 на	
Габрово	 и	 на	 габровските	
почитатели	на	футбола.	Тук	
е	и	семейството	ми.	
 - Кога решихте, че 
футболът ще бъде Ваша 
съдба?
	 -	 Още	 от	 дете	 това	
беше	моята	мечта	–	да	иг-
рая	футбол	и	то	в	Габрово.	
И	мечтата	ми	се	сбъдна.
 - През коя година  
стъпихте за първи път на 
футболното игрище?
	 -	През	1958	г.,	започнах	
още	от	8-годишна	възраст.	

Първият	ми	треньор	в	учи-
лище	 беше	 Станчо	 Раш-
ков	–	тогава	имаше	и	учи-
лищни	 първенства,	 всяко	
училище	 си	 имаше	 отбор.	
След	това	на	16	години,	в	
юношеска	 възраст,	 влязох	
в	 мъжкия	 футболен	 отбор	
с	 треньор	Стефан	Датков.	
Бях	център	нападател.
 - Водил ли сте си ста-
тистика в колко мача сте 
играл, колко гола сте реа-
лизирал?
	 -	За	22	години	във	фут-
бола	съм	играл	в	над	 500	
мача	 и	 може	 би	 над	 350	
гола	съм	вкарал	по	време	
на	 своята	 спортна	 карие-
ра.	Аз	 съм	 футболистът	 в	
града,	който	е	вкарал	най-
много	 голове.	 И	 то	 само	
с	 габровския	 отбор.	 Няма	
кой	да	ме	стигне.
 - Има ли друг габров-
ски футболист, който да 
е играл единствено в 
Габрово?
	 -	 Не.	 Друг	 няма.	 Поне	
аз	не	си	спомням	за	дру-
ги.	А	съм	играл	с	много	от	
тях.
 - Помните ли всички 
свои колеги?
	 -	 Помня.	 Един	 от	 тях	
беше,	 Бог	 да	 го	 прости,	
вратарят	 Йовко	 Топалов	

–	 Оката.	 С	 него	 играх	 в	
„Балкан“.	 Хубавото	 тогава	
беше,	 че	 съставът	 на	 це-
лия	 отбор	 беше	 само	 от	
габровци.	По-късно	дойдо-
ха	състезатели	и	от	Стара	
Загора	 –	 Иван	 Джуров,	
който	 също	почина.	Нада-
ли	 бих	 могъл	 да	 изброя	
всички	 футболисти,	 кои-
то	 са	 били	 в	 габровския	
тим,	 докато	 съм	 бил	 част	
от	 него.	 Вероятно	 са	 над	
100.	 Много	 треньори	 пре-
минаха	и	през	Габрово,	но	
най-голяма	заслуга	за	раз-
витието	на	габровския	фут-
бол,	 според	мен,	има	Ма-
нол	 Николов,	 който	 също	
почина.	 И	 считам,	 че	 той	
също	трябва	да	бъде	поче-
тен	гражданин	на	Габрово,	
както	 направиха	 посмърт-
но	и	Иван	Вуцов.
	 Така	 че	 на	 футболния	
терен	съм	от	1958	до	1974	
година	без	прекъсване.	
 - Вие ли решихте да 
напуснете отбора?
	 -	Не.	По	времето,	кога-
то	 завърших	 треньорската	
школа	 към	 ВИФ,	 се	 съз-
дадоха	някои	интриги	и	се	
наложи	да	напусна.	Тогава	
ми	подариха	футболна	топ-
ка,	 която	 доскоро	 пазих	
заедно	със	състезателните	
си	обувки	и	екипа.	Но	еди-
ния	ми	 внук,	 който	живее	
в	Германия,	заяви,	че	иска	
да	играе	футбол	там	с	тях	
и	му	ги	подарих.	А	другият	
ми	 внук	 тренира	 хандбал,	
като	 майка	 си.	 Тя	 сега	 е	
учител	 по	 физкултура	 и	 е	
много	 доволна	 от	 профе-
сията	си	–	вече	15	години	
е	със	семейството	си	там.

продължава на стр. 4

Вàнãел Стàмàтов: „Коãàто „Чàрдàфон” влезе в „А” ãрупà, 
поп Боãомил двà чàсà áи кàмáàнàтà нà “Св. Йоàн Предтечà”

сТЕФка БУРмова

 Вангел Стаматов е роден на 17 ноември 1943 г. 
в Габрово. Завършва основно образование в училище 
„Христо Смирненски“ в днешния квартал Хаджицо-
нев мост, а средното - в Априловската гимназия. 
По-късно изкарва двугодишна треньорска школа 
към ВИФ (Висш институт за физкултура, сега На-
ционална спортна академия в София), след което 
три години работи като треньор в Детско-юноше-
ската футболната школа на „Янтра“. Бил е треньор 
на представителния футболен отбор на Габрово. До 
1990 г. активно работи в областта на футбола.

Прави: Л. Панчев (помощник-треньор), Н. Ненов, Г. Павлов, П. Христов, Р. Пенчев, Л. Топузов, К. Жеков, Д. Любенов, Ив. Раш-
ков, Г. Димитров, К. Василев, Ал. Илиев (старши треньор). Клекнали: М. Михалев, Ив. Иванов, Иван Мучев, М. Митов, М. Илиев, 
В. Стаматов, Г. Харалампиев, А. Кръстев, Й. Харалампиев, В. Тачев

ЧАО в „А“ група: Радостта е неудържима - Пуфа в прегръдките на феновете
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уВЕдоМлЕниЕ
Електроразпределение север ад, 

разпределителен обслужващ център 
Габрово и Горна оряховица уведомява

своите клиенти, че:

 На 30.10.2019 г. от 12:00 до 13:00 ч.	 поради	 извършване	
на	 оперативни	 превключвания	 на	 съоръженията	 за	 доставка	 на	
електроенергия	 са	 възможни	 смущения	 на	 електрозахранването	
в	района	на	Габрово,	ул.	„Драва”	1÷5	и	2,	ул.	„Иван	Вазов”	1÷7	
и	2÷18,	ул.	„Македония”,	ул.	„Михаил	Петров”,	ул.	„Лазар	Донков”,	
ул.	„Ванче	Михайлов”,	ул.	„Добри	Карталов”,	ул.	„Съзаклятие”	6,	10	
и	12,	ул.	„Тимок”,	ул.	„Св.	Св.	Кирил	и	Методий”,	ул.	„Априловска”	
6÷12,	бул.	„Априлов”	№	8÷50,	№	54	–	74	и	№	1,	ул.	„Райчо	Каролев”	
6÷22	и	9÷17,	ул.	„Бялката”	2,	ул.	„Веселие”	№	1	-14,	ул.	„Митко	Па-
лаузов”,	ул.	„Мара	Гидик”,	ул.	„Саша”,	ул.	„Баба	Зара”,	ул.	„Възход”,	
ул.	„Бисер”,	ул.	„Светулка”,	бул.	„Трети	март”	№	1-3	и	от	№	2	-16	,	
ул.	„Паничарка”,	ул.	„Ганчо	Лапаков“,	ул.	„Подуево“,	ул.	„Лале“,	ул.	
„Вардар”,	 ул.	 „Бакойски	 баир”,	 ул.	 „Кънчо	 Райков“	№2	 /	 3-7,	 ул.	
„Трудов	 герой“	 ,	 ул.	 „Дебел	дял“,	 ул.	 „Република“,	 „Паничарка“	№	
1.	Фирмите	ДКЦ	1,	ВиК,	Стадион	„Христо	Ботев”;	С.Д.	„Десисла-
ва”;	 „Севброкерс”	 и	 бензиностанция	OMV,	МОЛ	 Габрово,	Алианс	
България,	пл.	„Възраждане“	3	-	резервно	захранване	за	зала	„Въз-
раждане”,	Агенция	по	геодезия,	картография	и	кадастър,	Областна	
администрация	и	Първа	инвестиционна	банка	–	пл.	„Възраждане“	
5,	фирма	„Атекс”,	„НИК	МАР	Груп”,	Драматичен	театър	„Рачо	Стоя-
нов”,	„Алеко	03”	ООД,	„Гарант	Недвижими	имоти”	ООД,	Регионална	
библиотека	„Априлов	-	Палаузов“.

 На 28.10.2019 г. от 08:00 до 08:30 ч. поради	 извършване	
на	 оперативни	 превключвания	 на	 съоръженията	 за	 доставка	 на	
електроенергия	 са	 възможни	 смущения	 на	 електрозахранването	
в	района	на	Габрово,	ул.	„Драва”	1÷5	и	2,	ул.	„Иван	Вазов”	1÷7	
и	2÷18,	ул.	„Македония”,	ул.	„Михаил	Петров”,	ул.	„Лазар	Донков”,	
ул.	„Ванче	Михайлов”,	ул.	„Добри	Карталов”,	ул.	„Съзаклятие”	6,	10	
и	12,	ул.	„Тимок”,	ул.	„Св.	Св.	Кирил	и	Методий”,	ул.	„Априловска”	
6÷12,	бул.	„Априлов”	№	8÷50,	№	54	–	74	и	№	1,	ул.	„Райчо	Каролев”	
6÷22	 и	 9÷17,	 ул.	 „Бялката”	 2,	 ул.	 „Веселие”	№	 1	 -14,	 ул.	 „Митко	
Палаузов”,	ул.	„Мара	Гидик”,	ул.	„Саша”,	ул.	„Баба	Зара”,	ул.	„Въз-
ход”,	ул.	„Бисер”,	ул.	„Светулка”,	бул.	„Трети	март”	№	1-3	и	от	№	
2-16,	ул.	„Паничарка”,	ул.	„Ганчо	Лапаков“,	ул.	„Подуево“,	ул.	„Лале“,	
ул.	„Вардар”,	ул.	„Бакойски	баир”,	ул.	„Кънчо	Райков“	№2/3-7,	ул.	
„Трудов	герой“,	ул.	„Дебел	дял“,	ул.	„Република“,	„Паничарка“	№	1.	
Фирмите	ДКЦ	1,	ВиК,	Стадион	„Христо	Ботев”;	С.Д.	„Десислава”;	
„Севброкерс”	и	бензиностанция	OMV,	МОЛ	Габрово,	Алианс	Бъл-
гария,	 пл.	 „Възраждане“	 3	 -	 резервно	 захранване	 за	 зала	 „Въз-
раждане”,	Агенция	по	геодезия,	картография	и	кадастър,	Областна	
администрация	и	Първа	инвестиционна	банка	–	пл.	„Възраждане“	
5,	фирма	„Атекс”,	„НИК	МАР	Груп”,	ДТ	„Рачо	Стоянов“,	„Алеко	03”	
ООД,	„Гарант	недвижими	имоти”	ООД,	РБ	„Априлов	-	Палаузов“.

 На 18.10.2019 г. от 16:30 до 17:00 ч. поради	 извършване	

на	 оперативни	 превключвания	 на	 съоръженията	 за	 доставка	 на	
електроенергия	са	възможни	смущения	на	електрозахранването	в	
района	на	Габрово,	ул.	„Даскал	Алекси”	№	1	–	7,	2	-	10;	ул.	„Йосиф	
Соколски”	№	18	-38,	21-	47,	ул.	„Панчо	Владигеров”	№	1	–	11,	2	-	4,	
ул.	„Бенковска”	№	1	–	5	и	4,	ул.	„Добри	Чинтулов”	№	4,	ул.	„Капи-
тан	Дядо	Никола”	№	22	–	30,	47	–	77,	ул.	„Христо	Цокев”	№	1	и	6,	
ЦДГ	„Перуника“	1,	ЕТ	„Фаворит“	и	ЕТ	„Елипса“,	ул.	„Славянска“,	ул.	
„Ясен“,	ул.	„Марин	Дамянов“	№	1	до	21	и	№	2,	ул.	„Иван	Калпаза-
нов”,	ул.	„Капитан	Дядо	Никола”	№	1	-	61;	2-30,	ул.	„Станимирова“	
№	2,	4,	ул.	„Добри	Чинтулов”	№	5	-	13,	6	–	12,	ул.	„Йосиф	Соколски”	
№	14,	16,	17	–	23,	ул.	„Св.	Климент	Охридски”	№	8	-	42;	17-81,	ул.	
„Бенковска“	№	1-13,	21-29,	2,	10-14,	36,	ул.	„Даскал	Алекси“	№	1	и	5,	
ул.	„Руен”,	ул.	„Странджа”,	ул.	„Христо	Цокев”,	ул.	„Иван	Гърмидо-
лов”.

 На 14.10.2019 г. от 08:00 до 08:30 ч.	 поради	 извършване	
на	 оперативни	 превключвания	 на	 съоръженията	 за	 доставка	 на	
електроенергия	са	възможни	смущения	на	електрозахранването	в	
района	на	Габрово,	ул.	„Даскал	Алекси”	№	1	–	7,	2	-	10;	ул.	„Йосиф	
Соколски”	№	18	-38,	21-	47,	ул.	„Панчо	Владигеров”	№	1	–	11,	2	-	4,	
ул.	„Бенковска”	№	1	–	5	и	4,	ул.	„Добри	Чинтулов”	№	4,	ул.	„Капи-
тан	Дядо	Никола”	№	22	–	30,	47	–	77,	ул.	„Христо	Цокев”	№	1	и	6,	
ЦДГ	„Перуника“	1,	ЕТ	„Фаворит“	и	ЕТ	„Елипса“,	ул.	„Славянска“,	ул.	
„Ясен“,	ул.	„Марин	Дамянов“	№	1	до	21	и	№	2,	ул.	„Иван	Калпаза-
нов”,	ул.	„Капитан	Дядо	Никола”	№	1	-	61;	2-30,	ул.	„Станимирова“	
№	2,	4,	ул.	„Добри	Чинтулов”	№	5	-	13,	6	–	12,	ул.	„Йосиф	Соколски”	
№	14,	16,	17	–	23,	ул.	„Св.	Климент	Охридски”	№	8	-	42;	17-81,	ул.	
„Бенковска“	№	1-13,	21-29,	2,	10-14,	36,	ул.	„Даскал	Алекси“	№	1	и	5,	
ул.	„Руен”,	ул.	„Странджа”,	ул.	„Христо	Цокев”,	ул.	„Иван	Гърмидо-
лов”.

 На 11.10.2019 г. от 16:30 до 17:00 ч. поради	 извършване	
на	 оперативни	 превключвания	 на	 съоръженията	 за	 доставка	 на	
електроенергия	 са	 възможни	 смущения	 на	 електрозахранването	
в	района	на	Габрово,	бул.	„Априлов“	от	№	27	до	61,	ул.	„Неофит	
Рилски“	№	33,	ул.	„Юрий	Венелин“	от	№	1	до	11	и	от	№	2	–	30,	ул.	
„Райчо	Каролев“	№	2,	ул.	„Иван	Гюзелев”	№	1	–	3,	ул.	„Априловска”	
№	7-	11.	Медицински	център	„Св.	Иван	Рилски“,	РИОКОЗ,	фирма	
„Комелект“,	 Стоматология,	 фирма	 „Стефани	 2004“	 ЕООД,	 фирма	
„Румен	Панчев	и	Син”	ЕООД,	Начално	училище	„Васил	Левски”	и	
МБАЛ	„Св.	Иван	Рилски“.

 На 02.10.2019 г. от 12:00 до 12:30 ч. поради	 извършване	
на	 оперативни	 превключвания	 на	 съоръженията	 за	 доставка	 на	
електроенергия	са	възможни	смущения	на	електрозахранването	в	
района	на	Габрово,	бул.	„Априлов“	от	№	45	до	61	и	от	от	№	27	до	
43,	ул.	„Неофит	Рилски“	№	33,	ул.	„Юрий	Венелин“	от	№	1	до	11	и	
от	№	2	–	30,	ул.	„Райчо	Каролев“	№	2,	ул.	„Иван	Гюзелев”	№	1	–	3,	
ул.	„Априловска”	№	7-	11.	Медицински	център	„Св.	Иван	Рилски“,	
РИОКОЗ,	фирма	„Комелект“,	Стоматология,	фирма	„Стефани	2004“	
ЕООД,	фирма	„Румен	Панчев	и	Син”	ЕООД,	Начално	училище	„Ва-
сил	Левски”.	Улиците:	„Иван	Гюзелев”	№	7	–	11,	„Райчо	Каролев”	
№	4	-	6,	бул.	„Априлов”	№	52	и	№:	1	–	25,	ул.	„Пенчо	Семов“;	ул.	

„Успех“,	 ул.	 „Елисавета	 Попантонова”	 ул.	 „Възраждане”	№	 2	 -	 6,	
ул.	 „Евтим	Дабев”	 ул.	 „Скобелевска”	№	28	 -	 32,	 ул.	 „Съзаклятие”	
№	 1,	 2,	 6,	 ул.	 „Алеко	 Константинов”	 №	 28,	 30,	 ул.	 „Константин	
Величков”,	 ул.	 „Тракия”	№	23	 -	 31,	 30	 -	 38;	 ул.	 „Пейо	Яворов”	№	
1	–	3	/	4	–	6;	ул.	„Тодор	Бурмов”	7	А	–	31	/	12	–	18,	Регионална	
библиотека	„Априлов	-	Палаузов“,	Бинго	зала;	Комплекс	„Алеко”	;	
„СИ	Банк”;	площад	„Възраждане”	1	-	Окръжен	съд,	Районен	съд,	
Зала	 „Възраждане”,	 площад	 „Възраждане”	 3	 –	 Община	 Габрово,	
Дирекция	за	национален	строителен	контрол,	Райфайзенбанк	Бъл-
гария“	ЕАД,	Банка	Пиреос	България	АД,	„Български	Пощи	Габрово	
3”	 с	 местонахождение	 пл.	 „Възраждане“,	 „Тъпов	 и	 Гьопсалиев”	
ООД,	Обединена	българска	банка	АД,	Административен	съд	на	ул.	
„Райчо	Каролев”	№	4,	сградата	на	ОББ,	Окръжна	спортна	школа;	
„Булмат	ЕООД	-	Н.	Минчев”,	Априловска	гимназия;	„Местни	данъци	
и	такси”,	Български	пощи	Габрово	център,	„Далекосъобщения”,	бул.	
„Априлов“	№	52,	Медицински	център	„Св.	Иван	Рилски”,	ТД	на	НАП	
на	ул.	„Априловска”	№	9,	„Габрово	Днес	09“	ООД,	„Общинска	бан-
ка”	АД,	Временни	смущения	в	електрозахранването	ще	има	МБАЛ	
„Д-р	Тота	Венкова”	и	МБАЛ	„Св.	Иван	Рилски“.

 На 30.09.2019 г. от 08:00 ч. до 08:30 ч. поради	 извършване	
на	 оперативни	 превключвания	 на	 съоръженията	 за	 доставка	 на	
електроенергия	 са	 възможни	 смущения	 на	 електрозахранването	
в	района	на	Габрово,	бул.	„Априлов“	от	№	45	до	61,	ул.	„Неофит	
Рилски“	№	33,	ул.	„Юрий	Венелин“	от	№	1	до	11	и	от	№	2	–	30,	ул.	
„Райчо	Каролев	№	2,	ул.	„Иван	Гюзелев”	№	1	–	3,	ул.	„Априловска”	
№	7-	11.	Медицински	център	„Св.	Иван	Рилски“,	РИОКОЗ,	фирма	
„Комелект“,	 Стоматология,	 фирма	 „Стефани	 2004“	 ЕООД,	 фирма	
„Румен	Панчев	 и	Син”	 ЕООД,	Начално	 училище	 „Васил	Левски”,	
улиците:	„Иван	Гюзелев”	№	7	–	11,	„Райчо	Каролев”	№	4	-	6,	бул.	
„Априлов”	№	 52	 и	№1	 –	 25,	 ул.	 „Пенчо	 Семов“;	 ул.	 „Успех“,	 ул.	
„Елисавета	 Попантонова”,	 ул.	 „Възраждане”	№	 2	 -	 6,	 ул.	 „Евтим	
Дабев”,	 ул.	 „Скобелевска”	№	28	 -	 32,	 ул.	 „Съзаклятие”	№	1,	 2,	 6,	
ул.	„Алеко	Константинов”	№	28,	30,	ул.	„Константин	Величков”,	ул.	
„Тракия”	№	23	-	31,	30	-	38;	ул.	„Пейо	Яворов”	№	1	–	3	/	4	–	6;	ул.	
„Тодор	Бурмов”	7	А	–	31	/	12	–	18,	Регионална	библиотека	„Априлов	
-	Палаузов“,	Бинго	 зала;	Комплекс	 „Алеко”	 ;	 „СИ	Банк”;	 площад	
„Възраждане”	1	-	Окръжен	съд,	Районен	съд,	Зала	„Възраждане”,	
площад	„Възраждане”	3	–	Община	Габрово,	Дирекция	за	национа-
лен	 строителен	 контрол,	 „Райфайзенбанк	 България“	 ЕАД,	 Банка	
Пиреос	България	АД,	„Български	Пощи	Габрово	3”	с	местонахож-
дение	 пл.	 „Възраждане“,	 „Тъпов	 и	 Гьопсалиев”	 ООД,	 Обединена	
българска	банка	АД,	Административен	съд	на	ул.	„Райчо	Каролев”	
№	4,	 сградата	 на	ОББ,	Окръжна	 спортна	школа;	 „Булмат	ЕООД	
-	Н.	Минчев”,	Априловска	гимназия;	„Местни	данъци	и	такси”,	Бъл-
гарски	пощи	 Габрово	център,	 „Далекосъобщения”,	 бул.	 „Априлов“	
№	52,	Медицински	 център	 „Св.	Иван	Рилски”,	ТД	на	НАП	на	 ул.	
„Априловска”	№	9,	„Габрово	Днес	09”	ООД,	„Общинска	банка”	АД,	
МБАЛ	„Д-р	Тота	Венкова”.	
 Електроразпределение Север АД, Разпределителен обслужващ център 
Габрово и Горна Оряховица се извинява на своите клиенти за възникналото 
неудобство и се надява на разбиране.
 Допълнителна информация можете да получите на тел. 0700 1 61 61.

 

продължава от стр. 3 
 - Тежко ли Ви е, че 
внуците са в Германия?
 -	 Много.	 Но	 те	 вся-
ка	 година	 се	 връщат	 в	
България	 и	 не	 можем	 да	
се	 наприказваме	 с	 тях.	
След	 като	 семейство-
то	 на	 дъщеря	ми	 отиде	 в	
Германия,	 веднага	 взеха	
гражданство.	 И	 когато	 си	
идват,	 разказват,	 че	 там	
не	 вирее	 връзкарството,	
както	то	се	шири	тук.	Дос-
та	 дълго	 след	 подаването	
на	 документите	 си	 за	 ра-
бота	са	чакали,	докато	ги	
назначат	 на	 съответните	
позиции.		
 - Какви мисли се вър-
тят в главата Ви като на-
блюдавате състоянието 
на футбола в нашия град?
	 -	 Мъка	 ми	 е.	 Защото	
Габрово	 е	 спортен	 град.	
По	 време	 на	 моята	 мла-
дост	 се	 обръщаше	 вни-
мание	 на	 развитието	 на	
всички	 видове	 спортове.	
Тук	 имаше	 лека	 атлети-
ка,	футбол,	баскетбол,	во-
лейбол,	 хандбал,	 борба,	
бокс,	колоездене	–	имаше	
всички	видове	спортове	и	
при	жените,	и	при	мъжете.	
И	 много	 национални	 със-
тезатели.	 В	 един	 момент	
националният	 отбор	 на	
България	 по	 колоездене	
беше	 сформиран	 изцяло	
от	 габровци.	А	 сега	 какво	
е?	Всичко	замина.
 - Само от парите ли 
зависи развитието на 
спорта или от държавна-
та и местна  политики?
	 -	 Зависимостта	 е	 аб-
солютна	 –	 и	 от	 парите,	 и	
от	властта.	Но	според	мен	
от	 най-голямо	 значение	 е	
отношението	 на	 местната	
власт.	 Нужна	 е	 нейната	
заинтересованост.	
 - Най-хубавият спо-
мен от Вашите футболни 
години?
	 -	Много	са.	Не	мога	да	
преценя	 кой	 да	 споделя?	
Но	 със	 сигурност	 първи-
ят	 от	 тях	 е	 влизането	 ни	
в	 елитната	 „А“	 футболна	

група,	 за	 което	 вече	 раз-
казах.	 Наистина	 тогава	
денят	 беше	 пълен	 с	 нео-
писуеми	 вълнения,	 които	
с	 моите	 думи	 надали	 бих	
могъл	да	опиша	напълно.
	 Другият	 ми	 спомен	 е	
от	 юношеските	 години,	
когато	 влязох	 в	 мъжкия	
отбор.	Той	 играеше	 в	 „Б“	
групата.	 „Спартак“	 -	 Пле-
вен	беше	в	 „А“	 група.	Из-
падна	 през	 60-та	 година,	
макар	да	имаха	при	себе	
си	 четирима	 национали,	
включително	 и	 вратарят	
Пърчанов.	
	 Играхме	 на	 стадион	
„Априлов“,	който	беше	по-
крит	 със	 сгурия	 тогава,	
но	 още	 не	 бях	 включен	
в	 първия	 отбор.	 Започна	
мачът	и	в	първите	минути	
контузиха	 едно	 от	момче-
тата	 –	 Димитър,	 Китаеца	
му	 казваха.	 На	 неговото	
място	пуснаха	мен	и	след	
десетина	минути	игра	вка-
рах	гол	на	Пърчанов.	
	 След	мача	той	дойде	в	
съблекалнята,	прегърна	ме	
и	 ми	 каза:	 „Момче,	 ева-
ла	ти	правя!	Продължавай	
така“.
 - Излиза, че точно 
благодарение на Вашия 
гол габровският отбор е 
влязъл в „А“ група?
	 -	Така	излиза.	Но	нали	
Ви	 казах,	 че	 съм	 рекор-
дьор	 по	 голове	 за	 футбо-
лист,	 играл	 в	 габровския	
отбор.	Не	заради	друго,	а	
защото	съм	и	единствени-
ят,	 който	 се	 е	 състезавал	
винаги	и	само	с	фланелка-
та	на	Габрово.	
 - Този свой гол ли 
ще помните винаги? 
	 -	Да,	както	и	една	сре-
ща,	която	се	състоя	някол-
ко	дни	по-късно.	Известен	
съм	 с	 прозвището	 Пуфа.	
Един	 ден	 бях	 седнал	 на	
кафе	 в	 „Глинените	 гърне-
та“	 и	 при	 мен	 пристига	
непознат	човек.	„Здравей,	
Пуфе“,	 ми	 вика	 и	 пита	
може	 ли	 да	 седне	 при	
мен.	 Казах	 му,	 че	 може.	
Седна	 той	 и	 ми	 казва:	

„Ако	не	беше	ти,	шофьор-
ската	 ми	 книжка	 „отива-
ше“.	И	ми	разказа,	че	бил	
от	 плевенските	 села,	 но	
живее	и	работи	в	Габрово.	
Човекът	си	бил	на	село	и	
се	придвижвал	с	моторче	
към	 нашия	 град,	 но	 по	
пътя	 го	 спрял	 катаджия	
и	 му	 поискал	 книжката	
заради	направено	от	него	
нарушение.	А	книжката	му	
била	 издадена	 в	 Габрово.	
Катаджията	(който	се	ока-
зал	 габровец),	 като	 я	 ви-
дял,	 рекъл:	 „Момче,	 след	
като	 работиш	 в	 Габрово,	
няма	 да	 те	 глобявам“.	 И	
то	 заради	 победата	 на	
габровския	 отбор	 и	 вли-
зането	 му	 в	 „А“	 групата.	
Та	 този	 човек	 запомнил	
моето	 име	 и	 решил	 на	
всяка	цена	да	ме	намери	
и	почерпи,	тъй	като	точно	
моят	гол	го	спасил	от	со-
лена	глоба.	
	 Разказвам	 този	 слу-
чай,	 тъй	 като	 е	 показате-
лен,	 че	 цялата	 габровска	
общественост	навремето	е	
поддържала	футболния	 ни	
отбор.

 - Защо не е така и в 
днешно време според 
Вас?
	 -	Като	че	ли	се	загуби	
интереса	към	много	неща.	
Може	би,	защото	животът	
стана	 малко	 по-суров.	 А	
като	 няма	 тръпка,	 какво	
да	гледа	човек.	Самият	аз,	
който	 има	 своя	 история,	
свързана	 с	 футбола,	 не	
съм	ходил	на	стадиона	от	
много	дълго	време.	Защо-
то	 просто	 няма	 какво	 да	
гледам.	Няма.	Има	футбо-
лен	отбор,	но	дотам.	
	 Други	 спортове	 съби-
рат	 много	 повече	 публи-
ка,	 защото	 има	 какво	 да	
види	 човек.	 Там,	 където	
се	играе	със	страст	и	хъс	
за	победа,	си	личи.	И	пуб-
ликата	 предпочита	 да	 се	
среща	с	емоции,	без	кои-
то	 победата	 е	 невъзмож-
на.	
	 Нужна	 е	 воля	 за	 по-
беда,	а	не	да	излезеш	на	
терена	 и	 да	 си	 кажеш:	
„Сега	ще	играя,	ама	дано	
да	 не	 ни	 бият“.	 Просто	
оставят	случайността	да	е	
водещият	фактор,	а	не	во-

лята,	 таланта,	 моженето,	
стремежа	към	победа.
 - Времето, в което 
живеем, ли е такова, или 
хората се промениха?
	 -	 Хората	 се	 промени-
ха	 много.	 Отчуждихме	 се	
много.	А	 ако	 сме	 задруж-
ни,	ако	имаме	общи	цели,	
Габрово	ще	тръгне	напред.	
Нашият	 град	 го	 заслужа-
ва.	 Винаги	 е	 бил	 спортен	
град,	с	развита	индустрия,	
с	образование,	с	култура.	
Та	тук	имаше	дори	опере-
та.	
	 Но	 като	 че	 ли	 ние,	
съвременниците,	 не	 мо-
жем	 да	 се	 преборим	 с	
влиянието	 на	 развитите	
технологии,	 благодарение	
на	които	младите	забиват	
поглед	в	таблети	и	айфони	
и	 не	 се	 интересуват	 от	
нищо	 друго.	 А	 ние,	 въз-
растните,	 се	 затваряме	 в	
собствените	 си	 проблеми	
с	 мисълта,	 че	 сме	 изпъл-
нили	 своя	 човешки	 дълг.	
Макар	 да	 съзнаваме,	 че	
сме	длъжни	да	дадем	своя	
принос	 за	 промяната	 на	
нашия	град.

Вàнãел Стàмàтов: „Коãàто „Чàрдàфон” влезе в „А” ãрупà, 
поп Боãомил двà чàсà áи кàмáàнàтà нà “Св. Йоàн Предтечà”

Вангел Стаматов като треньор
Вàнãел Стàмàтов - единственият, който се е 

състезàвàл винàãи и сàмо с флàнелкàтà нà Гàáрово



516 септември 2019 г. имоти - продава, купува, под наем, гори; земи; нощувки; уроци; курсове; заеми; счетоводство

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
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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
МноГосТаЕн апарТа-
МЕнТ в	 блок	 „Здравец“	
-	100	кв.	м,	се	продава	на	
тел.	 0899/134-889.	 [33,	
32]
дВусТаЕн апарТаМЕнТ 
в	 кв.	 Трендафил	 2,	 ТЕЦ,	
ПВЦ,	 за	 42	 000	 лева	 се	
продава	на	тел.	0898/691-
301.	[22,	16]
апарТаМЕнТ В кв.	 Баж-
дар,	93	кв.	м,	се	продава	
на	тел.	0896/566-755.	[11,	
11]
апарТаМЕнТи и други	 -	
ново	строителство,	в	иде-
ален	 център	 продава	 тел.	
0888/447-096.	[22,	15]
къща В кв.	 Недевци	 с	
дворно	място	и	сушина	се	
продава	на	тел.	0886/434-
006.	[11,	9]
дВуЕТажна Вила в	село	
Донино	с	дворно	място	се	
продава	 на	 тел.	 0888/55-
19-74.	[11,	8]
ГарсониЕра на Еса	 се	
продава	на	тел.	0887/944-
993.	[5,	3]

парцЕл - 1000	 кв.	 м,	
в	 Русевци	 се	 продава	 на	
тел.	 0886/272-758.	 [22,	
10]
парцЕл В село	 Лесичар-
ка	 -	 1500	 кв.	м,	 за	 2500	
лв.	 се	 продава	 на	 тел.	
0897/02-05-31.	[11,	6]
дВЕ МЕсТа в	 Киевци,	
УПИ,	 може	 и	 само	 едно-
то,	 се	 продават	 на	 тел.	
0889/909-727.	[7,	3]
къща В село	Кметовци	се	
продава	на	тел.	0884/848-
323.	[22,	8]
парцЕл В регулация	 с	
ток,	вода,	1184	кв.	м,		се	
продава	 на	 тел.	 066/865-
340,	 0898/615-453.	 [11,	
5]
дВусТаЕн апарТаМЕнТ 
-	тухлен,	по	договаряне	се	
продава	на	тел.	0897/027-
798.	[5,	4]
апарТаМЕнТ, цЕнТър, 
118	 кв.	м,	 се	 продава	 на	
тел.	0887/954-989	[5,	5]
МноГосТаЕн апарТа-
МЕнТ се	 продава	 на	 тел.	
0888/813-710.	[5,	3]
апарТаМЕнТ на Коле-
лото	 се	 продава	 на	 тел.	
0896/641-008.	[11,	7]
апарТаМЕнТ, цЕнТър, 
над	кафе	„Зодиак“,	2	стаи	
и	 кухня,	 тухла,	 продава		
тел.	0896/448-939	[11,	4]

2 дка място,	УПИ,	в	Кие-
вци,	цена	35	000	лева,	се	
продава	на	тел.	0889/909-
727.	[8,	5]
дВорно МясТо с Вил-
на сГрада,	 две	 спални,	
кухня,	 веранда	 с	 камина	
и	 балкон,	 запомняща	 се	
панорама,	маза,	 баня,	 то-
алетна,	 в	 околностите	 на	
Соколския	 манастир,	 село	
Червена	 локва,	 цена:	 20	
000	 лева,	 се	 продава	 на	
тел.	0886/518-708.	[4,	3]
къща В кв.	 Шумели	 се	
продава	 на	 тел.	 0887/60-
77-61.	[24,	3]
ГарсониЕра с ТЕЦ	на	ул.	
„Морава“	4	се	продава	на	
тел.	0898/657-888.	[11,	4]
дВуЕТажна къща в	цен-
търа	на	Габрово	се	прода-
ва	 на	 тел.	 0886/988-126,	
от	18	до	20	часа.	[3,	3]
парцЕл В регулация,	око-
ло	2	дка,	село	Чавеи,	по-
чистен,	се	продава	на	тел.	
0896/641-053.	[11,	2]
апарТаМЕнТ - старо	
строителство,	 над	 Шива-
ров	мост,	87	кв.	м,	плюс	
таванска	стая	-	19	кв.	м,	
+	маза	-	7	кв.	м,	+	гараж	
-	 24	 кв.	 м,	 се	 продава	
на	 тел.	 0893/83-04-02.	
[5,	3]

къща с гараж	 и	 отделен	
парцел	 -	 730	 кв.	 м,	 в	
село	Янковци	продава	тел.	
0889/019-785.	[3,	2]
къща В село	Орловци	се	
продава	на	тел.	0889/019-
785.	[3,	3]
къща В село	 Костен-
ковци	 се	 продава	 на	 тел.	
0895/860-963.	[5,	3]
ТрисТаЕн апарТаМЕнТ 
в	 Трендафил-2	 се	 прода-
ва	на	тел.	0879/65-38-03.	
[6,	1]
иМоТ оТ две	 къщи,	 два	
декара,	 на	 5	 км	 от	 цен-
търа	 се	 продава	 на	 тел.	
0897/569-027.	[11,	1]
дВусТаЕн панЕлЕн 
апартамент	 от	 62	 кв.	 м	
в	 кв.	 Бичкиня,	 сменена	
дограма,	 ет.	 3,	 има	 асан-
сьор,	 се	 продава	 на	 тел.	
0886/851-016.	[5,	1]

иМоТи даВа под наЕМ
ноВи и реновира-
ни	 офиси	 в	 сградата	 на	
ОББ	отдава	под	наем	 тел.	
0888/907-666.
дВусТаЕн оБзаВЕдЕн 
апартамент	 в	 кв.	 Тренда-
фил-2	се	дава	под	наем	на	
тел.	0898/931-914.	[6,	6]
апарТаМЕнТ В центъра	
се	 дава	 под	 наем	 на	 тел.	
0878/515-080	[19,	10]

оТдаВаМ напълно 
оБорудВана дърВо-
дЕлска раБоТилни-
ца. МноГо изГодЕн 
наЕМ	 -	 600	 лв.	 на	
месец!	Справки	на	тел.	
0898/574-848.	[11,	1]

поМЕщЕниЕ за търгов-
ски	цели/заведение	в	иде-
ален	център	се	отдава	под	
наем	 на	 тел.	 0879/03-33-
22.	[12,	9]
Гараж под наем	се	дава	
на	тел.	0884/878-930.	[11,	
5]
ГарсониЕра на ул.	
„Стефан	 Караджа“	 25	 се	
дава	 под	 наем	 на	 тел.	
0882/290-451.	[11,	8]
апарТаМЕнТ - обзаведен,	
под	наем	-	тел.	0898/419-
342.	[5,	4]
доМсъВЕТъТ на блок	
„Малина“,	 вход	 А,	 ул.	
„Христо	 Смирненски“	 №	
20,	 дава	 помещение	 под	
наем,	 подходящо	 за	 ма-
газинче,	 склад,	 сервизно	
помещение.	Месечен	наем:	
40	 лв.	 Справка	 на	 тел.	
066/86-62-64,	 след	 18	
часа.	[4,	4]
ТрисТаЕн ТухлЕн апар-
тамент	 се	 дава	 под	 наем	
на	тел.	0887/621-225.	[11,	
2]

поМЕщЕниЕ на Еса,	100	
кв.	 м,	 се	 дава	 под	 наем	
на	 тел.	 0886/922-388.	
[11,	 2]апарТаМЕнТ сЕ 
даВа под	 наем	 на	 тел.	
0894/23-24-25.	[3,	1]
дВусТаЕн апарТаМЕнТ в	
центъра	се	дава	под	наем	
на	 тел.	 0879/085-844.	 [3,	
2]
дВусТаЕн апарТаМЕнТ в	
центъра	се	дава	под	наем	
на	 тел.	 0876/935-844.	 [6,	
1]
апарТаМЕнТ сЕ дава	под	
наем	 на	 тел.	 066/86-59-
43,	0885/642-467.	[2,	1]
ТрисТаЕн апарТаМЕнТ 
в	кв.	Русевци	се	дава	под	
наем	 на	 тел.	 0898/90-76-
67.	[3,	1]

Търси под наЕМ
ГарсониЕра В района	
на	 Еса	 се	 търси	 на	 тел.	
0895/280-613.	[11,	8]

иМоТи купуВа
ЕВТина къща, може	 и	
полусъборена,	 се	 купува	
на	тел.	0895/752-838.
иМоТ с тежести	 (идеал-
ни	 части)	 -	 0898/985-828	
[33,	26]
къща на село	 до	 6000	
лв.	 се	 купува	 на	 тел.	
0883/367-513.	[19,	13]

къща В Габрово	 или	 ра-
йона	 се	 купува	 на	 тел.	
0885/20-00-58.	[17,	7]

зЕМи

зЕМЕдЕлски зЕМи 
В ГаБроВска и ВЕ-
ликоТърноВска оБ-
ласТ сЕ изкупуВаТ	
на	 тел.	 0889/977-881.	
[22,	12]

зЕМЕдЕлски зЕМи	 и	
гори	 се	 купуват	 на	 тел.	
0894/23-24-25.	[11,	1]

унаслЕдяВанЕ
къща срЕщу гледане	
предлагат	 двама	 стари	
хора	 -	 справки	 на	 тел.	
066/992-244.	[11,	3]

нощуВки
нощуВки В топ	 център	
-	 15	 лв.	 -	 0876/731-419.	
[22,	7]
нощуВки, цЕнТър -	
справки	на	тел.	0878/515-
080.	[19,	10]

уроци, курсоВЕ
цЕнТър за ПРОФЕСИОНАЛНО	ОБУЧЕНИЕ	-	ГАБРОВО,	
организира	лицензирани	курсове	за:	огняр,	кранист,		
мотокарист,	 машинист	 на	 пътно-строителни	 маши-
ни,	 готвач,	 барман-сервитьор,	 козметик,	 фризьор,	
лечебен	масаж,	маникюр,	педикюр,	ноктопластика.	
Издава	се	държавен	документ	за	правоспособност.	
Обучение	с	ваучер	за	безработни	и	работещи.	Тел.	
066/80-85-92,	от	10.30	до	12.30	ч.,	0887/361-876.
спорТЕн клуБ „Алфа-Метал“	 провежда	 курсове	
за	безопасно	боравене	с	огнестрелно	оръжие.	Тел.	
066/80-69-62.

даВа заЕМ
крЕдиТи прЕдлаГа срещу	 лична	 карта	
тел.	0888/909-384.	[11,	8]
крЕдиТ до 2	часа	-	тел.	0897/219-833.	

счЕТоВодсТВо
счЕТоВодна канТора „КОНТО-ЕКСПЕРТ“	
-	 счетоводни	 услуги,	 годишно	 приключва-
не,	 данъчни	 декларации	 -	 справки	 на	 тел.	
066/804-066

рЕГисТрация на фирМи и счЕТо-
Водно 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
раБоТник за автосервиз	
се	търси	на	тел.	0883/354-
280.	[27,	22]
МЕБЕлна фирМа „Фо-
реста	мебел“	търси	да	на-
значи	 мебелисти	 -	 Габро-
во,	0886/332-968.	[22,	22]
днЕВЕн цЕнТър	 за	 деца	
и	 младежи	 с	 увреждания	
търси	 да	 назначи	 меди-
цинска	сестра.	Справки	на	
тел.	 0878/571-090.	 [11,	
10]
фирМа „дино“ наби-
ра	 работници	 -	 предимно	
шивачи.	 Справки	 на	 тел.	
0894/494-277	или	на	мяс-
то.	[11,	8]
краВЕфЕрМа Търси жи-
вотновъди.	Справки	на	тел.	
0896/690-301.	[17,	12]
заВЕдЕниЕ Търси серви-
тьори/сервитьорки.	 Справ-
ки	 на	 тел.	 0899/962-124.	
[13,	7]
оБщ раБоТник за	 сер-
визна	 дейност,	 може	 и	
млад	 пенсионер,	 се	 търси	
на	тел.	0895/52-18-49.	[6,	
5]

„ЕВрохиМ Груп“ оод 
наБира раБоТници 
за пранЕ, сушЕнЕ и 
ГладЕнЕ на посТЕ-
лъчЕн инВЕнТар.	От-
лични	условия	на	труд.	
Заплащане	 от	 700	 до	
900	 лв.	 Справки	 на	
тел.	 0892/24-67-67.	
[10,	10]

„МЕТал сЕкЮриТи ГРУП“	
търси	да	назначи	служите-
ли	НЕВЪОРЪЖЕНА	ОХРАНА.	
Необходими	 документи	 за	
кандидатстване:	 1.	 Авто-
биография	 и	 2.	 Актуал-
на	 снимка	 на	 адрес:	 гр.	
Габрово,	ул.	„Стефан	Кара-
джа“	№	3.	[7,	5]
МаГазин В кв.	Палаузово	
търси	продавачка	-	справ-
ки	 на	 тел.	 0887/825-534.	
[16,	8]
заВЕдЕниЕ Търси сер-
витьори/ки,	 помощник-гот-
вач/ка	 -	 справки	 на	 тел.	
0894/764-706.	[22,	4]
жЕна за почистване	 на	
луксозни	 апартаменти,	
с	 опит,	 се	 търси	 на	 тел.	
0877/88-33-56,	 0886/001-
001.	[7,	7]
„подЕМ ГаБроВо“ търси	
общ	работник	-	справки	на	
тел.	0884/854-354.	[5,	5]
МасажисТка сЕ търси	
на	тел.	0876/731-419.	 [5,	
4]

шофьор-снаБдиТЕл-
дисТриБуТор сЕ търси	
на	 тел.	 0897/986-024.	 [5,	
5]
кЕраМичЕн цЕх в	 село	
Враниловци	 търси	 общи	
работници	и	работник	ръч-
на	и	хидравлична	преса	до	
50	години.	Осигурен	транс-
порт	 от	 Габрово.	 Справки	
на	 тел.	 0888/924-837.	 [5,	
5]
раБоТници за топлои-
золация	 и	 шпакловка	 се	
набират	 на	 тел.	 0877/44-
51-99.	[11,	3]
МайсТор на закуски	 и	
баничар	 се	 търси	 на	 тел.	
0893/64-81-13.	[10,	4]
ТранспорТна фирМа за	
международен	 превоз	 тър-
си	шофьор	с	опит,	катего-
рия	„С+Е“.	Справки	на	тел.	
0896/499-039.	[11,	3]
шофьор сЕ търси	на	тел.	
0898/574-804.	[3,	3]
МЕхана „фЕнЕриТЕ“ 
търси	 сервитьори.	 Запла-
та	 +	 процент	 от	 оборота.	
Справки	на	тел.	0896/606-
870.	[11,	3]

„диМас“ ад Търси 
да назначи аВТо-
МонТьор.	 За	 пове-
че	 информация:	 тел.	
0885/803-330.	[5,	3]

фирМа Търси помощник-
готвач/ка.	 Телефон	 за	 ин-
формация:	 0899/960-561.	
[5,	4]
чисТачка за баничарни-
ца	 в	 кв.	 Трендафил	 -	 4	
часа	(от	16	до	20	часа),	се	
търси	на	тел.	0882/15-15-
16.	[3,	3]
шофьор сЕ търси	на	тел.	
0878/966-222.	[6,	3]
МаГазин за хранителни	
стоки	в	кв.	Палаузово	тър-
си	продавачка.	Справки	на	
тел.	0895/521-858.	[24,	3]
заВЕдЕниЕ за хранене	
търси	ПРОДАВАЧКИ	на	топ-
ли	закуски,	кафе	и	безал-
кохолно	 -	справки	на	 тел.	
0897/889-001.	[22,	2]
продаВач/ки на дюнер	
и	готвачи	се	търсят	на	тел.	
0988/90-11-66,	 0899/818-
962.	[6,	2]
Баничар или работник	
за	закуски	с	опит	за	квар-
тал	 Трендафил	 търси	 тел.	
0882/15-15-16.	[4,	2]
фирМа Търси работник	
за	 работа	 на	 шприцавто-
мати.	 Справка	 от	 14.00	
до	 18.00	 часа	 на	 тел.	
0888/378-036.	[6,	2]

продаВачка на закуски	
се	търси	на	тел.	0893/71-
84-34.	[5,	2]
МайсТор за подмазване	
на	капаци	на	къща	се	тър-
си	на	 тел.	0885/70-68-59.	
[2,	2]
пицария „Мания“ тър-
си	 сервитьори,	 готвачи,	
пицари.	 Справки	 на	 тел.	
0877/44-55-82.	[7,	2]
фирМа Търси багерист,	
може	 пенсионер	 или	 по	
съвместителство.	 Справки	
на	 тел.	 0887/646-330.	 [7,	
2]
„инна Транс“ ООД	 -	 гр.	
Севлиево	 търси	 да	 назна-
чи	международни	шофьори	
за	 вътрешен	 транспорт	 в	
Европа.	За	контакти	и	ин-
формация:	 тел.	 0888/585-
170.	[10,	1]
БЕнзиносТанция Търси 
служители.	Справки	на	тел.	
0885/292-801.	[11,	1]
склад Търси складов	ра-
ботник.	 Справки	 на	 тел.	
0883/222-290.	[11,	1]
склад за строителни	ма-
териали	 търси	 работник.	
Справки	на	тел.	0896/870-
867.	[6,	1]

Грижа за Болни
и ВъзрасТни
ГлЕдаМ Болни. Може	 и	
почасово.	 Тел.	 0878/47-
69-96.	[3,	1]

ПРОДАВА АПАРТАМЕНТИ:  
Голо бърдо, 90м2, тухла   договаряне
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

МАГАЗИНИ:
Колелото                                                      договаряне

ПАРЦЕЛИ, ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ И ГОРИ:  
До Младежки дом, парцел, 3 дка  договаряне
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
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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

ВТора упоТрЕБа

качЕсТВЕна Марко-
Ва нЕМска ТЕхника 
ВТора упоТрЕБа оТ 
ГЕрМания с Гаран-
ция	-	гр.	Габрово,	ул.	
„Стефан	 Караджа“	 №	
7,	бившата	фурна,	тел.	
0884/234-003.	[4,	3]

продаВа Машини
ръчна ГроздоМЕлачка, 
отделя	 чепките,	 продава	
тел.	0889/227-669.	[3,	3]
БанциГ и абрихт	се	про-
дават	 на	 тел.	 0897/385-
697.	[3,	2]

продаВа МаТЕриали
каМЕнни плочи -	 10	
лв./кв.,	и	дялан	камък	-	35	
лв.,	 се	 продават	 на	 тел.	
0895/752-838.
МраМорни  пло -
чи се	 продават	 на	 тел.	
0893/200-978.	[22,	8]

дъБ сЕ продава	 на	 тел.	
0878/159-361.	[5,	5]
кЕрЕМиди - втора	
ръка,	 се	 продават	 на	 тел.	
0888/145-703.	[4,	3]
Едноулучни кЕрЕМи-
ди се	 продават	 на	 тел.	
0886/796-861.	[7,	3]
ВинкЕл - 50	 метра,	
20/20,	 Т-образен,	 за	 50	
лева	 се	 продава	 на	 тел.	
0889/019-785.	[2,	2]
циМЕнТоВи колоВЕ се	
продават	на	тел.	0888/39-
00-82.	[7,	2]
БЕТонни циГли се	 про-
дават	 на	 тел.	 0895/973-
181.	[6,	1]

продаВа оБзаВЕжданЕ
фризЕр „снайГЕ“ с	 6	
чекмеджета	 се	 продава	
на	 тел.	 0898/833-446.	
[5,	5]
БарчЕ за телевизор	 се	
продава	на	тел.	0887/405-
430.	[5,	5]

коТЕл „Голдън файър“	
-	 котел	 35	 кВт,	 бункер,	
горелка	 „Голдън	 файър“	
VIP858,	 шнек,	 стаен	 тер-
мостат,	В	ГАРАНЦИЯ,	цена	
по	договаряне,	продава	по	
спешност	 тел.	 0878/884-
241	[33,	5]
ГоТВарска пЕчка с	 во-
дна	 риза	 за	 100	 лева	 се	
продава	на	тел.	0892/244-
703.	[5,	4]
пЕрсийски килиМи и	
китеници	 се	 продават	 на	
тел.	0878/86-45-69.	[2,	2]

продаВа разни
казани за ракия	се	про-
дават	на	тел.	0886/92-81-
01.	[11,	10]
чуГунЕн коТЕл на	твърдо	
гориво	продава	0878/504-
337	-	Ангелов.	[4,	3]
дЕТска коМБинирана 
количка	 -	 цвят	 -	 сиво-
синьо,	се	продава	на	тел.	
0883/33-70-49.	[5,	5]

раБоТни оБуВки с	 ме-
тална	 пластина	 -	 нови,	
се	 продават	 на	 тел.	
0878/390-788.	[6,	5]
кожи - телешки,	 естест-
вено	 багрени	 и	 омасле-
ни	 за	 производство	 на	
портфейли,	 органайзери	 и	
др.,	 се	 продават	 на	 тел.	
0988/81-22-99.	[6,	4]
Бидони - 3	бр.,	тенджери	
-	 25	 литра,	 2	 бр.,	 ками-
на	„Prity“	без	водна	риза,	
печка	„Раховец“,	трифазен	
кабел	 -	 50	 метра,	 акуму-
лираща	печка	продава	тел.	
0893/83-04-02.	[5,	3]
дърВодЕлски цирку-
ляр, тезгях,	стели	и	дреб-
ни	 инструменти	 продава	
тел.	0889/019-785.	[2,	1]
яМБолска чукоВа яр-
момелка,	 фризер	 „Снай-
ге“	 се	 продават	 на	 тел.	
0889/019-785.	[2,	2]
пчЕларско оБорудВа-
нЕ се	 продава	 на	 тел.	
0897/955-630.	[4,	2]

пласТМасоВи цис-
ТЕрни -	 1	 тон	 -	 тел.	
0888/942-095.	[5,	3]
филаТЕлни Марки с	
историческа	 стойност	 се	
продават	на	тел.	0894/94-
63-57.	[20,	2]

купуВа оБзаВЕжданЕ
дВЕ Единични легла	 с	
дюшеци	 или	 матраци,	 ви-
сока	 разтегателна	 маса	 и	
малка	маса	за	кухня	търси	
да	 купи	 тел.	 0890/56-98-
03.	[5,	1]

купуВа разни
сТара нафТа се	 купува	
на	тел.	0895/752-838.	

купуВа МаТЕриали
пункТ за вторични	 купу-
ва	всякакви	железа	-	тел.	
0896/183-637.
сТари дърВЕни дъ-
бови	 греди	 търси	 тел.	
0887/429-772.	[10,	3]

ул. “1 май 1876” 1-В
тел. 066/80-49-48
www.sviat.eu 
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ЕКСКУРЗИИ С АВТОБУС ОТ ГАБРОВО
ОДРИН ЗА 1 ДЕН - 14.09./28.09./26.10., 40 лв.
ИСТАНБУЛ - всеки четвъртък, от 172 лв. 
БУКУРЕЩ THERME - 28.09/26.10/23.11., 43 лв.
СИНАЯ-БУКУРЕЩ THERME - 19.10, с 1 нощувка, 
125 лв.
БУКУРЕЩ - 14.09., 40 лв.                                                                               
СИНАЯ-БРАН-БРАШОВ - 21.09/11.10/13.12, 159 лв.   
СОЛУН-МЕТЕОРА - 27.09., нощ., 235 лв.
ОХРИД - 17.10., 2 нощувки, 155 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.
БАЛКАН ФЕСТ В БАНСКО - 06.09., 2 нощ., 150 лв.
СЕДЕМТЕ РИЛСКИ ЕЗЕРА - 06.09., 160 лв.
ПЕРПЕРИКОН-ЗЛАТОГРАД - 11.10., 2 нощ., 130 лв.

ЕКСКУРЗИИ ОТ СЕВЛИЕВО/ВЕЛИКО ТЪРНОВО
О. КОРФУ - 3 нощ., зак. и вечери, 19.09., 290 лв.
О. КОРФУ - 7 нощ., зак., вечери, 20.09, от 470 лв.
ПЛИТВИЧКИ ЕЗЕРА-ДУБРОВНИК-ЧЕРНА ГОРА - 
16.10., 4 нощувки, 480 лв.
ПРЕДКОЛЕДНИ БАЗАРИ ВИЕНА-БУДАПЕЩА - 
11.12., 345 лв.
БЕЛОГРАДЧИК-ПЕЩЕРА „МАГУРАТА“-ПЕЩЕРА 
„ЛЕДЕНИКА“-ЧЕРЕПИШКИ МАНАСТИР - 05.10., 1 
нощувка, закуска и вечеря, 108 лв.
СТОБСКИ ПИРАМИДИ-РИЛСКИ МАНАСТИР-САН-
ДАНСКИ-РУПИТЕ-С. ЗЛАТОЛИСТ-РОЖЕНСКИ МАНА-
СТИР-МЕЛНИК - 27.09., 2 нощувки, 173 лв.
КОЛЕДА И НОВА ГОДИНА - РАННИ ЗАПИСВАНИЯ
АВТОБУСНИ И САМОЛЕТНИ БИЛЕТИ НА WIZZ AIR 
И RYANAIR

sviat@mail.bg

 
         

ГАБРОВО, ул. “ЕМАНУИЛ МАНОЛОВ” 32
066/800180, 0887882088, 0876666693

www.spaholiday.bg

ЕКСКУРЗИИ ОТ ГАБРОВО
ИСТАНБУЛ - с две нощувки - 03.10 - 179 лв.
ИСТАНБУЛ - с три нощувки - 
05.09/20.09/17.10 - 240 лв.
ОДРИН, ЧАНАККАЛЕ, ТРОЯ - 27.09.2019 
- 195 лв.
БУКУРЕЩ-СПА РЕЛАКС ТЕРМИТЕ - 05.10.19 
- 99 лв.
БУКУРЕЩ-СИНАЯ-ТЕРМИТЕ НА БУКУРЕЩ - 
19.10 - 125 лв.
БРАШОВ-СИГИШОАРА-АЛБА ЮЛИЯ - 11.10 
- 205 лв.
СИНАЯ-БРАН-БРАШОВ - 14.09/19.10 - 135 лв.
БУДАПЕЩА-ЕСТЕРГОМ-БРАШОВ - 16.10.19 
- 369 лв.
ДЪРВЕН ГРАД, КАМЕН ГРАД - 10.10 - 250 лв.

ОХРИД - 17.10.19 - 190 лв.
СОЛУН-МЕТЕОРА - 10.10. - 215 лв.
ПРЕДКОЛЕДНА ВИЕНА - 11.12.19 - 389 лв.
ПЛИТВИЧКИ ЕЗЕРА-ДУБРОВНИК-ЧЕРНА ГОРА 
- 16.10 - 480 лв.
ПОЧИВКИ ОТ ГАБРОВО И СЕВЛИЕВО
КОРФУ - 05.09, 315 лв.; 19.09 - 290 лв. - 3 
нощувки
КОРФУ - 13.09/20.09 - 470 лв., 7 нощувки
КОРФУ - 27.09 - 380 лв., 5 нощувки
ЛЕФКАДА - 03.09, 3 нощувки - 310 лв.; 26.09 
- 4 нощувки - 355 лв.
ПОЧИВКА В КЕРАМОТИ - ТАСОС - 20.09 - 3  
нощувки - 339 лв.

ПРОДАЖБА НА САМОЛЕТНИ И        
АВТОБУСНИ БИЛЕТИ 20/08



716 септември 2019 г. отопление; строителство, ремонти, изолации, услуги; автопазар; превози; лекари

ясноВидсТВо
ясноВидка роси-
ца -	 казва	 минало	 и	
бъдеще,	 премахва	 вся-
какви	 магии,	 събира	
разделени	 двойки,	 пра-
ви	 амулети	 за	 бизнес	
и	 късмет	 -	 записване	
на	тел.	0878/768-442	и	
0895/126-075.	[3,	3]

сТроиТЕлсТВо
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	[25,	16]
сТроиТЕлна фирМа 
извършва	 всякакъв	 вид	
строителни	 дейности	 -	
0879/93-24-34.	[18,	9]
рЕМонТ на стари	покриви	
и	подмяна	на	улуци	ВАРО-
ВИ		мазилки	-	справки	на	
тел.	0876/416-716	[13,	8]
БриГада изВършВа ре-
монт	 на	 циглени	 покриви,	
топло-	 и	 хидроизолации,	
тенекеджийски	и	бояджий-
ски	 услуги	 –	 0895/295-
654.	[7,	5]

рЕМонТ на покриви,	нап-
рава	 на	 нови,	 хидроизо-
лация,	 саниране,	 дренаж	
и	 други	 -	 0895/81-05-04.	
[5,	2]
сТроиТЕлно-рЕМонТни 
дЕйносТи, шпакловка,	
боя,	 къртене,	 ел.	 инстала-
ции	 -	 тел.	 0879/377-566.	
[3,	2]
рЕМонТ и направа	 на	
покриви,	 комини,	 капаци,	
дренажи,	 бетони,	 хидрои-
золации	 -	 тел.	 0888/020-
187.	[23,	2]
подпорни сТЕни, хи-
дроизолации,	 саниране,	
покриви	 -	 тел.	 0886/762-
434.	[23,	2]
покриВи, дрЕнаж, са-
ниране,	гипсокартон	-	тел.	
0897/390-194.	[23,	2]

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.	0878/580-333.
алпинисТи - тел.	
0887/131-381.
МонТаж на ламинат	 -	
тел.	 0899/754-147.	 [18,	
13]

полаГанЕ фаянс, тера-
кота	 -	 тел.	 0896/828-147.	
[25,	18]
МонТаж на подови	 на-
стилки	и	монтиране	на	ме-
бели	-	тел.	0886/347-796.	
[12,	10]
ВъТрЕшни рЕМонТи -	
тел.	 0897/85-97-33.	 [11,	
7]
БоядисВанЕ, шпак-
лоВки, плочки	-	справ-
ки	на	тел.	0889/930-948.	
[5,	2]

изолации
алпинисТи - тел.	
0899/321-190
изолации, скЕлЕ -	
0878/943-895.
алпинисТи, скЕлЕ -	
0898/907-400.
алпинисТи - тел.	
0887/131-381.

Вик
Вик МонТаж и	поддръжка	
-	0887/680-034.
Вик и отопление	 -	 мон-
таж	 и	 поддръжка	 -	 тел.	
0898/460-988,	 0898/461-
774.
Вик рЕМонТи и	 инстала-
ции	 -	 тел.	 0899/359-114.	
[22,	9]

израБоТВа
израБоТка на метални	
конструкции,	 гаражни	 и	
други	 врати,	 огради,	 па-
рапети	 -	 справки	 на	 тел.	
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	-	0882/407-493.	

Ел. инсТалации, рЕМонТи
дрЕБни ЕлЕкТроус-
луГи по	 домовете	 -	 тел.	
0899/145-802.
Ел. услуГи -	 тел.	
0888/049-378.	[33,	21]
Ел. рЕМонТи и	 инстала-
ции	 -	 тел.	 0899/359-114.	
[22,	16]

коМини
профЕсионално по-
чисТВанЕ на	 комини	 -	
отгоре	и	отдолу.	ПО	ВСЯКО	
ВРЕМЕ.	 Тел.	 0897/704-
502.
оТпушВа канали -	 тел.	
0889/177-737.
коМиночисТач - тел.	
0889/177-737.

коМиночисТач - 30 
лВ.	 -	 тел.	 0894/525-
258.

доГраМа
ЕТ „алЕксандър ЙОРДА-
НОВ“	-	АЛУМИНИЕВА	и	PVC	
дограма	-	0896/741-415.
фирМа „ди Ти	 пласт“	
предлага	AL	и	PVC	дограма	
и	 щори	 -	 тел.	 0878/67-
61-61.

н и ко консТрукции 
оод произВЕжда и 
МонТира прозорЕ-
чни сисТЕМи REHAU	
-	0888/001-588,	e-mail:	
nikopvc@abv.bg.	[20,	9]

Al  и	PVC	дограма	+	бонус	
-	0893/206-746.	[22,	19]

рЕМонТ на  ЕлЕкТроурЕди 
и ЕлЕкТроника
рЕМонТ на телевизори	по	
домовете	-	тел.	0888/279-
846.	[22,	13]
рЕМонТ на перални,	
съдомиялни,	 печки,	 бой-
лери	 -	 справки	 на	 тел.	
0988/815-645,	 0884/155-
075.	[3,	1]

почисТВанЕ
ЕТ „алЕксандър ЙОРДА-
НОВ“	-	пране	на	килими	-	
0896/741-416,	 0896/741-
415.	
соБсТВЕн прЕВоз, из-
чистване	 на	 апартаменти,	
къщи,	мазета,	гаражи	-	тел.	
0885/274-443,	 0894/921-
663.
почисТВанЕ на дивани,	
мокети	 и	 прозорци	 -	 тел.	
0893/834-708.	[22,	16]

косЕнЕ
поддръжка на зелени	
площи.	Почистване	на	дво-
рове.	 Тел.	 0877/919-006.	
[24,	9]
косЕнЕ и почистване	 на	
места	 -	 0899/155-386.	
[17,	4]

косЕнЕ, касТрЕнЕ, по-
чистване	 -	 тел.	 0894/602-
701.	[17,	3]

Градински услуГи
Градински услуГи -	
тел.	0899/140-254.

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.
надписВанЕ на надгроб-
ни	паметни	плочи.	Справки	
на	тел.	0895/879-620.	
заВаръчни услуГи, ре-
монт	 и	 подмяна	 на	 по-
криви	 от	 ламарина	 -	 тел.	
0898/77-23-08.	[22,	9]
заВаръчни услуГи -	тел.	
0885/72-46-71.	[11,	2]
рязанЕ, касТрЕнЕ на	
опасни	 дървета	 -	 тел.	
0894/602-701.	[15,	3]

ЕроТика
ЕроТичЕн Масаж -	тел.	
0894/277-849.	[11,	5]
жиГоло -  т е л .	
0884/992-066.	[11,	1]
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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.

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

дърВа за печки	и	камини	
-	 80	 лв.,	 се	 продават	 на	
тел.	0876/583-472.
БукоВи дърВа -	наряза-
ни	 и	 нацепени.	 Безплатен	
транспорт.	Тел.	0877/191-
102.
дърВа за огрев	-	наряза-
ни	 и	 нацепени,	 се	 прода-
ват	на	тел.	0876/437-140.
нарязани и нацепени	
дърва	 -	 бърза	 доставка.	
0877/108-825.
нарязани и нацепе-
ни	 букови	 и	 дъбови	 дър-
ва	 се	 продават	 на	 тел.	
0876/839-779.
„МГ-лЕс“ продаВа дър-
ва	 за	 огрев	 -	 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.

ГоТоВи дърВа за	 огрев.	
Нарязани	и	нацепени.	Тел.	
0896/80-76-88.	[25,	19]
проМоция! дъБоВи из-
резки	-	40	лв./куб.	м.	Тел.	
0899/137-896.	[27,	18]
продажБа и доставка	на	
пелети	 -	 тел.	 0886/320-
155.	[22,	15]
нарязани, нацЕпЕ-
ни дърва	 -	 85	 лв./куб.,	
метрови	 -	 75	 лв.	 Тел.	
0893/511-154.	[24,	12]
„ВЕлЕВ-сТрой-рЕМонТ“ 
оод продава	 въглища,	
екобрикети,	пелети	и	бри-
кети	-	0897/922-481.	[12,	
6]
дърВа за огрев	-	метро-
ви	-	75	лв./куб.	м,	85	лв./
куб.	 м	 нарязани	 и	 наце-
пени,	 с	 включен	 транс-
порт,	 се	продават	 на	 тел.	
0896/741-763.	[18,	5]
дърВа за огрев	-	салкъм	
-	75	лв./куб.	м	нарязан	и	
нацепен,	топола	-	70	лв./
куб.	м,	и	80	лв./куб.	м	бук	
и	 меше,	 се	 продават	 на	
тел.	0897/765-901.	[18,	5]

ГрЕди и дъски	 -	 наряза-
ни,	 60	 лв./куб.	 -	 справ-
ки	 на	 тел.	 0893/511-154.	
[24,	12]
дърВа за огрев	-	метро-
ви	 -	 75	 лв.,	 и	 нарязани	
-	 85	 лв.,	 се	 продават	 на	
тел.	 0896/73-58-59.	 [18,	
5]
дърВа за огрев	 -	 наце-
пени	 и	 нарязани,	 салкъм	
-	75	лв.,	топола	-	70	лв.,	
и	бук	и	меше	на	80	лв.,	се	
продават	на	тел.	0879/56-
27-33.	[18,	5]
„флинТ-ГайдароВи“ 
(„пЕТя Гайдарова“)	-	дон-
баски	 въглища;	 брикети,	
разпалки.	Осигурен	транс-
порт.	 Справки	 на	 тел.	
0898/690-606,	 066/80-
80-53.	[26,	7]
рЕжа дърВа на	 7	 лв./
куб.	 -	0899/155-386.	 [17,	
4]
дъБ, МЕшЕ се	 продава	
на	тел.	0878/15-93-61.	[6,	
1]

прЕВози
ТранспорТ - 2.5	тона,	16	
куб.	м		-	0899/377-924
прЕВоз с бус	 -	
0877/555-708.
ТранспорТни услуГи 
с	 микробус	 до	 2	 тона	 в	
страната	и	чужбина	-	тел.	
0896/076-279.	[33,	17]

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	смети-
щето	-	0898/780-448
ТранспорТни услуГи 
до	 2	 тона,	 каросерия	 -	
тел.	 0896/82-81-47.	 [25,	
18]

услуГи с багер	и	самос-
вал	 -	 тел.	 0893/511-154.	
[24,	12]
ТранспорТ с ГАЗ-53,	
самосвал,	 4	 тона	 -	 тел.	
0899/072-605.	[11,	7]
изГодно! ТранспорТ с	
бус	-	тел.	0879/08-08-62.	

БилЕТи, пъТуВания
аВТоБусни, саМолЕТ-
ни БИЛЕТИ	 се	 предла-
гат	 на	 тел.	 066/80-49-48,	
0887/83-61-73.

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 -	 0876/73-14-
19.	[22,	14]
процЕдури с лечебен	
ефект	 за	 дископатия,	
гръб,	 рамо	 и	 др.	 с	 легло	
със	 затопляща	 функция	 -	
тел.	0878/390-788.	[6,	5]

066 (810-410, 0887611753

всеки ден в ново издание

сядаш и караш
аВТоМоБили до 1500	
лв.	 с	 всичко	 платено	
(Опел,	 Мицубиши,	 Фолкс-
ваген)	 -	 справки	 на	 тел.	
0999/009-008.

аВТоМоБили продаВа
RENAUlT SCENIC, в	 от-
лично	 състояние,	 цена	 по	
договаряне,	се	продава	на	
тел.	 0889/981-103.	 [20,	
6]
Мазда 323 -	 хечбек,	 за	
800	 лева	 се	 продава	 на	
тел.	0888/049-378.	[5,	5]
Мазда 6 -	 2004	 г.,	 се	
продава	на	 тел.	0885/52-
88-72.	[3,	3]

пЕжо 308, 2012 Г., 
ЕВро 5, Всичко 
плаТЕно, продаж-
Ба или БарТЕр.	 Тел.	
0895/75-46-75.	[5,	4]

рЕно 19, червено,	 бен-
зин,	 за	 700	 лв.	 продава	
тел.	0887/725-742.	[5,	1]
опЕл асТра по	 споразу-
мение	се	продава	на	тел.	
0887/745-309.	[5,	1]
фолксВаГЕн поло -	
1992	 г.,	 газ-бензин,	 се	
продава	на	тел.	0886/802-
330.	[3,	1]

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, 4]

под наЕМ
аВТоМоБили под наем	
се	 предлагат	 на	 тел.		
0878/929-080.	[19,	10]

скрап, сТари коли
коли за скрап	 от	 мяс-
то	 се	 изкупуват	 на	 тел.	
0899/092-510.	[24,	21]

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

МоТори/ВЕлосипЕди

изкупуВаМ сТари 
и съВрЕМЕнни, за-
падни и социалис-
ТичЕски МоТопЕди 
и МоТоциклЕТи	
-	 здрави	 и	 повреде-
ни,	 може	 и	 с	 лип-
си	 -	 справки	 на	 тел.	
0999/009-008.

КУхНЕНСКИ
шКАфОВЕ 
ОфИС 
МЕБЕЛИ 

МЕБЕЛИ

0897 893 563
0897 843 667

ТИПОВИ 
И ПО ПРОЕКТ 
НА КЛИЕНТА

 ВодораВно:	Убийство.	Семейство.	Рокер.	Раева	(Алексан-
дра).	Ловеч.	Далас.	Оет.	„Ренета“.	„Ти“.	Ток.	Офицер.	Рид.	Астор.	
Атлас.	 Хала.	 Паеля.	 Утвари.	 Явка.	 Лиман.	 Анафора.	 Орлеан.	
Каид.	 Лим.	 Ята.	 Киасо.	 Руло.	 Еко	 (Умберто).	 Оверн.	 Орница.	
Сган.	Снага.	Баден.	Покана.	Инвар.	Паника.	„ТТ“.	Асад	(Хафез).	
Среда.	Осанна.	Младеж.	Илов	(Никола).	„Иде	ли?“.	Ръб.	Омара.	
Постав.	 Ами	 (Жилбер).	 Инкасо.	 Лест.	 Етажерка.	 Артур.	 Саи.	
Теин.	Анали.	Ластун.	Сако.	Градина.	Коала.	
 оТВЕсно:	 „Братството	 на	 смъртта“.	 Иолит.	 Крава.	 Алб.	
„АЕК“.	„Айка“.	Опал.	Егида.	Ажио.	Сестра.	Екран.	Домен.	„Б.	Т.	
Р.“.	 Елаин.	Всемир.	Окалина.	 Баржа.	Кар.	Море.	 „Тям“.	Соаре.	
Риана.	Атол.	Акорд.	Диан.	Ад.	Есе.	Фауна.	Непал.	Кали.	Еврист.	
Ирина.	 Опарин	 (Александър).	 Ямаец.	 Вадуц.	 Новост.	 Недан.	
Лапис.	 Соул.	 Ойлер	 (Леонард).	 Рало.	 Окаит.	 Рак.	 „Сот“.	 Хифи.	
Скандал.	 Со.	 Отвара.	 Омега.	 Невеста.	 Ве.	 Илер.	 Кантал.	 Саул.	
Почуда.	Абонат.	Истина.

отговори на сканди от бр. 176, петък

продаВа ГроздЕ
продаВаМ ГроздЕ от	
Свиленград.	 Доставка	 до	
адрес.	 Тел.	 0888/34-66-
69.	[7,	3]

жиВоТни продаВа
ярЕТа и пръч	 се	 прода-
ват	на	тел.	0877/983-204.	
[11,	10]
оВцЕ сЕ продават	на	тел.	
0898/575-123	[33,	5]
кози - 3	бр.,	се	продават	
на	тел.	0877/794-798.	[5,	
5]

коза, ярЕ и	пръч	се	про-
дават	 на	 тел.	 06714/26-
61.	[6,	5]

МаГазин за фуражи
сръБски фуражи за	
животни	 „Геби“	 -	 Лъката	
(зад	 полицията),	 до	 Агро-
аптеката,	 тел.	 0878/240-
506.	[11,	10]

продаВа Тор
БиоТор оТ калифорний-
ски	 червеи	 за	 градини,	
овошки	 и	 оранжерии	 се	

продава	на	тел.	0898/630-
249.	[28,	20]
оБорска Тор -	гнила,	се	
продава	на	тел.	0890/214-
128.	[3,	2]

жиВоТни купуВа
оВЕн сЕ купува	 на	 тел.	
0877/983-204.	[11,	10]

доМашни лЮБиМци
подаряВаМ жЕнско ка-
стрирано	куче-пазач.	Мно-
го	 добра	 и	 хубава.	 Тел.	
0899/118-557.	[2,	1]

запознансТВа
Търся жЕна от	 55	 до	 60	 години	 за	 приятелство,	
евентуално	съжителство	-	тел.	0887/531-370.	[3,	2]

приЕМ
дЕТски фолклорЕн 
ансаМБъл „ГаБроВчЕ“ 
оБяВяВа приЕМ	 на	
деца,	желаещи	да	изуча-
ват	народни	инструменти	
(кавал,	 гайда,	 гъдулка,	
тамбура,	 тъпан),	 народ-
но	пеене	и	народни	тан-
ци.	Телефон	за	контакти:	
066/806-521.	[5,	4]
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ПОКАНА
За	участие	в	обществено	обсъждане	на	проект:

“РИМ-ГАБРОВО – ПОЗНАНИЕ, УЧАСТИЕ, ПРЕжИВЯВАНЕ”

УВАЖАЕМИ	ДАМИ	И	ГОСПОДА,
Във	 връзка	 с	 подготовката	 на	 проектно	 предложение	 на	 Община	 Габрово	 и	

РИМ-Габрово	 с	 комбинирано	финансиране	 чрез	 безвъзмездна	финансова	 помощ	
и	финансови	инструменти,	в	рамките	на	Оперативна	програма	„Региони	в	растеж“	
2014-2020	 г.;	 Приоритетна	 ос	 6:	 „Регионален	 туризъм“;	 Инвестиционен	 приоритет:	
„Съхраняване,	опазване,	популяризиране	и	развитие	на	природното	и	културното	
наследство“	Процедура	BG16RFOP001-6.002	„Развитие	на	туристически	атракции”,	

ВИ КАНИМ
да	 вземете	 участие	 в	 обществено	 обсъждане	 на	 проектно	 предложение:	 “РИМ-
Габрово	–	познание,	участие,	преживяване”,	което	ще	се	проведе	на	18	септември	
2019	г.	в	залата	на	РИМ-Габрово,	от	17:30	часа.	
Основната	цел	на	процедурата	за	предоставяне	на	безвъзмездна	финансова	по-

мощ	е	да	подкрепи	развитието	на	конкурентоспособни	туристически	атракции,	кои-
то	допринасят	за	диверсификация	на	туристическия	продукт,	намаляване	на	тери-
ториалната	концентрация	и	по-равномерно	разпределение	на	ползите	от	туризма.

Конкретни цели:
Да	се	развият	конкурентоспособни	недвижими	културни	ценности	със	„световно	

значение“	–	вписани	в	списъка	на	културното	наследство	на	ЮНЕСКО	и	„нацио-
нално	значение“,	вкл.	археологически	резервати,	съгласно	чл.	50,	ал.	1,	т.	1	и	2	от	
Закона	за	културното	наследство,	независимо	от	пространствената	им	структура	и	
териториален	обхват,	чрез	превръщането	им	в	туристически	атракции,	способни	да	
привлекат	значителен	брой	посетители;
Да	се	подкрепят	недвижими	културни	ценности	с	категория	„световно	значение“	

или	„национално	значение“,	притежаващи	значителен	туристически	потенциал.

На	 срещата	 ще	 присъстват	 консултантът	 по	 проекта,	 представители	 на	 РИМ-
Габрово	 и	Община	 Габрово,	 както	 и	 представители	 на	 различни	 заинтересовани	
страни.

ОБЩИНА												ГАБРОВО

продължава от стр. 1
когато	 бе	 възстановен	
баскетболният	 клуб,	 чрез	
създаване	 на	 поколения	
баскетболисти	в	ОУ	„Хрис-
то	Ботев”,	както	и	съотбор-
ниците	 му,	 пълнили	 три-
буните	 на	 игрището	 под	
стадиона	през	60-те	-	70-те	
години	-	Николай	Дончев	и	
Цоньо	Ботев.
	 С	 паметни	 медали	
бяха	 отличени	 и	 част	 от	
хората,	 успели	 да	 възро-
дят	 баскетбола,	 който	 е	
все	 по-припознат	 спорт	 в	
Габрово	-	спортният	деятел	
Продан	Проданов,	първият	
треньор	 на	 юношите	 след	
2009-та	 -	 Николай	 Вътков,	
спортният	 директор	 след	
2014-та	 -	 Виктор	 Крушев,	
успял	 да	 формира	 екип	
от	 млади	 треньори,	 които	
насаждат	 магията	 на	 бас-
кетбола	 в	 над	 450	 деца,	

Искрена	 Щерева	 -	 раз-
работила	 всички	 проекти	
за	 финансиране	 на	 клуба	
през	 последните	 10	 годи-
ни.
	 Златен	медал	получи	и	
най-успешният	 треньор	 в	
историята	 на	 габровския	
баскетбол	 -	Владимир	Ис-
кров	 -	 вицешампионска	
титла	 при	юношите,	 брон-
зови	медали	при	младежи-
те,	шесто	място	в	„А”	група	
с	мъжете	през	сезон	2013-
2014.	 Чрез	 своята	 фирма	
„Усмивка”	 и	 с	 подкрепата	
на	Община	Габрово	Владо	
четири	години	подред	пре-
връща	 през	 лятото	 Габро-
во	в	център	на	баскетбола	
чрез	 най-мащабния	 и	 ав-
торитетен	спортен	лагер	в	
страната	-	Международния	
баскетболен	камп	-	IBC.		
	 За	 стореното	 по	 раз-
витие	 на	 една	 от	 най-ат-

рактивните	 игри	 с	 топка	
със	„100	години	баскетбол	
в	България”	бяха	отличени	
още	 Община	 Габрово	 и	
Иван	Господинов,	по	чиято	
инициатива,	 с	 участието	
на	 Иван	 Шумков	 и	 Пла-
мен	 Минев,	 през	 2009-та	
бе	 възстановен	 БК	 „Чар-
дафон-Орловец”.	 Иначе	
в	 Регионалния	 турнир	 в	
отбора	 на	 „Добруджа-За-
горе”	участваха	и	три	въз-
питанички	на	„Чардафон”	-	
Стела	 Танчева,	 Христиана	
Пенковска	 и	 Цветомира	
Рачкова.	Надпреварата	ня-
маше	 състезателен	 харак-
тер,	 целта	 бе	 да	 се	 даде	
възможност	на	най-талант-
ливите	 деца,	 родени	 2006	
г.,	да	поиграят	на	по-висо-
ко	 ниво,	 да	 бъдат	 видени	
от	повече	специалисти,	да	
усетят	тръпката	какво	е	да	
си	 „национален”	 състеза-

тел.	Тя	 е	 част	 от	 инициа-
тива	на	БФ	„Баскетбол”	за	
ранна	 селекция	 на	 подра-
стващи	баскетболисти	и	се	

осъществява	с	подкрепата	
на	 Фондация	 „Развитие”.	
Получиха	 се	 следните	 ре-
зултати:	

Злàтнà топкà зà Алексàндър Алексàндров

МОМИЧЕТА
Софийска	област	 -	Добруджа	-	Мизия	 85:38
Загоре	-	Родопи	 -	София	град	 42:46
София	град	 -	Софийска	област	 59:61
Добружда	-	Мизия	 -	Загоре	-	Родопи	 45:60
Софийска	област	 -	Загоре	-	Родопи	 67:56
София	град	 -	Добруджа	-	Мизия	 59:30

МОМЧЕТА
Добружда	-	Мизия	 -	Загоре	-	Родопи	 57:49
София	град	 -	Софийска	област	 72:74
Софийска	област	 -	Добружда	-	Мизия	 59:61
Загоре	-	Родопи	 -	София	град	 55:84
Добружда	-	Мизия	 -	София	град	 56:69
Софийска	област	 -	Загоре	-	Родопи	 54:85

	 Турнирът	 бе	 закрит	 от	 президента	 на	 БФ	 „Бас-
кетбол”	 Георги	 Глушков,	 който	 връчи	 и	 индивидуални	
награди	 -	за	най-полезни	състезатели	при	момичета	и	
момчета	от	всеки	отбор.	

Повече от 20 години „Идеал Стандарт - Видима” 
подкрепя културата и изкуството чрез дейността 
на галерия „Видима”, която се превърна в център 
за изява на художниците в България.

По повод 85-годишнината на „Идеал Стандарт - 
Видима” галерия „Видима” организира национален 
конкурс за живопис на тема „Създаваме заедно”. 

Конкурсът се реализира със съдействието на Съюза 
на българските художници и на ГХГ „Асен и Илия 
Пейкови” - Севлиево.

вЕсЕлиН лазаРов, 
УРЕдНик в Нмо - 

ГаБРово
 
	 През	 Възраждането	 в	
килийните	 училища,	 които	
дават	 предимно	 религиоз-
ни	 знания,	 липсват	 кон-
кретни	 дати	 за	 начало	 и	
край	 на	 учебната	 година.	
Продължителността	 й	 за-
виси	 най-вече	 от	 учители-
те.	На	места	се	преподава	
само	през	зимата,	на	дру-
ги	 -	 през	 цялата	 година.	
Когато	 ученик	 изучи	 оп-
ределена	 книга,	 неговите	
родители	 се	 събират	 на	
обяд	 заедно	 с	 учителя	 и	
съучениците	 му.	 На	 този	
обяд	„завършилият”	ученик	

е	повдиган	от	своите	дру-
гари,	които	с	викове	„дос-
тоен”	допират	главата	му	в	
горния	 праг	 на	 вратата,	 а	
учителят	получава	подарък	
от	семейството.
	 Във	 взаимните	 учи-
лища	 също	 липсва	 точна	
дата	за	начало	и	край	на	
учебната	 година.	 Обикно-
вено	тя	продължава	някол-
ко	месеца	 -	 от	Димитров-
ден	до	Гергьовден.
	 В	 средата	 на	 XIX	 век	
се	изработват	школски	за-
кони,	 които	 установяват		
една	 по-определена	 като	
време	 учебна	 година.	 Тя	
започва	 в	 края	 на	 месец	
август	 или	 началото	 на	
септември	 и	 завършва	

през	юни.
	 На	Петровден	-	в	края	
на	 учебната	 година,	 се	
провежда	Публичен	изпит,	
на	 който	 присъстват	 учи-
лищното	 настоятелство,	
родителите	 на	 учениците,	
голяма	част	от	население-
то.	 Учениците	 демонстри-
рат	какво	са	научили	през	
годината,	 а	 като	 подарък	
за	успешно	положения	из-
пит		получават	книга.			
	 За	 ангажираните	 със	
земеделска	 работа	 деца	
обучението	 започва	 2-3	
месеца	по-късно	и	този	въ-
прос	постепенно	се	уреж-
да	нормативно.	Проблемът	
се	поставя	на	учителски	и	
епархийски	 събори	 през	

70-те	години	на	XIX	век.	На	
събора	в	Шумен	през	1873	
година	 се	 изработва	 „Ус-
тав	на	селските	училища”,	
според	който	учебната	 го-
дина	за	тези	деца	е	девет	
месеца.
	 След	 Освобождението	
традицията	 не	 се	 прекъс-
ва.	 Законодателните	 акто-
ве	 постепенно	 изграждат,	
оформят	 и	 регламентират	
училищна	 организация,	
която	 в	 общи	 линии	 съ-
ществува	и	днес.
	 През	 1879	 г.	 с	 цирку-
лярно	писмо	на	проф.	Ма-
рин	 Дринов,	 управляващ	
Отдела	 за	 народно	 про-
свещение	 и	 духовни	 дела	
(Временното	 руско	 упра-

вление),	 се	 определя	 за	
начало	на	учебната	година	
датата	 1	 септември.	 На	
следващата	година	е	взето	
решение	 нейната	 продъл-
жителност	 в	 градовете	 да	
е	 10	 месеца,	 а	 в	 селата	
-	между	7	и	8	месеца,	по-
ради	 участието	 на	 децата	
в	 селскостопанската	 дей-
ност.	Тази	законова	рамка	
се	запазва	до	1885	г.
	 В	българските	земи	из-
вън	 пределите	 на	 Княже-
ството	 учебните	 занятия	
започват	 от	 първия	 поне-
делник	 преди	 15	 август	 и	
завършват	на	29	юни.
	 В	периода	1920-1923	 г.,	
когато	 министър	 на	 про-
свещението	е	Стоян	Омар-

чевски,	 са	 извършени	 ре-
дица	 реформи	 в	 образо-
ванието,	 включително	 и	 в	
организацията	 на	 учебния	
процес.	 Учебната	 година	
за	 градовете	 започва	 на	
15	 септември	 и	 завършва	
на	 12	 юли.	 За	 селските	
училища	тя	приключва	ме-
сец	по-рано	–	на	15	юни.
	 Датата	 15	 септември	
се	запазва	до	1949	година.	
	 По-динамична	е	промя-
ната	 за	 край	 на	 учебната	
година	в	периода	1937-1942	
г.,	 когато	 често	 се	 сменят	
министрите	 на	 народното	
просвещение.	 Разделение-
то	 на	 градски	 и	 селски	
училища	остава.	Например	
през	1938	г.	учебните	заня-
тия		завършват	на:
	 28	 май	 (селски	 първо-
начални	училища);

	 4	юни	(селски	начални,	
основни,	прогимназии);
	 11	юни	(градски	начал-
ни,	основни,	прогимназии);
	 22	юни	(градски	гимна-
зии,	средни	училища).
	 През	 1952	 година	 се	
извършва	 промяна	 в	 рам-
ките	 на	 учебната	 година	
под	влияние	на	образова-
телната	 система	 в	 СССР	
–	от	1	септември	до	15	-	19	
май.	 Въведено	 е	 накло-
неното	 писане	 с	 лилаво	
мастило,	 четири	 учебни	
срока,	 петобална	 система	
за	 оценка	 на	 знанията	 и	
др.	
	 Моделът	се	оказва	не-
приложим	 за	 българската	
образователна	традиция	и	
от	1957	година	до	днес	на-
чалото	на	учебната	година	
е	15	септември.

Зàщо учеáнàтà ãодинà зàпочвà нà 15 септември, винàãи ли е áило тàкà?


