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СОТ 161 
ИСТИНСКИЯТ 

ЛИДЕР В ОХРАНАТА 
И СИГУРНОСТТА

гр. Габрово
ул. „Орловска“ 39      
0884 116 417

ЛУКСОЗНИ АПАРТАМЕНТИ
ПОД НАЕМ      В ГАБРОВО

0886 001 001

• Bulgarian homes network •

Срещу ветераните на "Левски" за 3:1 излязоха прави от ляво надясно: Емил Митков, Николай 
Василев, Христо Кирилов, Бойко Величков, Иван Райков, Момчил Кинов, Генади Цитлакидис; 
клекнали: Ивелин Драшков, Димчо Данов, Александър Димитров, Пламен Лалев, Емил Георгиев.

Архив: Детският отбор на "Янтра 2000"  с треньор Иван Рашков преди близо 20 години.

Гостите: Гàáрово при професионàлистите! 
100 години организиран футбол отбеляза Габрово на 21 септември, стадион "Христо Ботев"

Йордан ЛечковБорислав Попов Кметът на Горна Оряховица Добромир Добрев, Антон Генов, Таня Христова

Бояна Пенчева
 Габровският отбор да се завърне в 
професионалната група - това пожелаха 
всички гости на юбилея. Вицепрезиден-
тът на БФС Йордан Лечков, който през 
1990-та спечели Купата на България в 
Габрово, похвали града, че е направил 
първата и важна крачка да обедини 
всички усилия в интерес на футбола.  
 Красимир Балъков, селекционер на 
националния отбор, изпрати поздравите-
лен адрес, в който изразява увереност, 
че с помощта на габровската обществе-
ност и ръководството на Община Габро-
во ОФК „Янтра 2019“ ще се завърне в 
професионалната група.  
 „Чакаме ви при нас!“, обърна се към 
футболистите и кметът на Горна Оряхо-
вица Добромир Добрев, който доведе 
ветераните на „Локомотив“ за юбилей-
ния мач.
 Борислав Попов - изпълнителен ди-
ректор на БФС, връчи златни, сребърни 
и бронзови значки на футболисти, тре-
ньори, съдии и заслужили деятели. 

Наградените - на страница 8

ЖенИна Денчева

 „Габрово е областта, 
в която са регистрирани 
най-малко инциденти с 
фатален край в България 
през първите 8 месеца на 
годината“, каза на прес-
конференция в Габрово 
председателят на Държав-
на агенция „Безопасност 
на движението по пътища-
та“ Малина Крумова след 
проведеното заседание 
на Областната комисия по 
безопасност.
 Участие в него взеха 

областният управител Не-
вена Петкова, кметът на 
Габрово Таня Христова, 
представители на инсти-
туции, на местната власт, 
неправителствени органи-
зации.
 По време на заседа-
нието бяха отчетени про-
мените в организацията на 
движението и подобрява-
нето на инфраструктурата 
в общината с акцент - по-
вишаване на пътната безо-
пасност.
   „В цялата страна се-
риозно предизвикателство 

са инцидентите в градски 
условия. И в Габрово, и в 
областта всички институ-
ции работят координира-
но. Можем да препоръча-
ме като добри практики 
на останалите области в 
страната предимно пре-
венцията на пътнотранс-
портния травматизъм, 
подготовката на децата, 
обучението в училищната 
система, инфраструктурни-
те решения.
 В Габрово няма нито 
един пътнотранспортен 
инцидент, който да е с 

фатален край. Надявам 
се областната комисия да 
продължи да работи все 
така координирано, с все 
така креативни и интерес-
ни решения“, каза още Ма-
лина Крумова. 
  Габрово е и сред мес-
тата в страната, в които по 
темата пътна безопасност 
се работи многостранно. 
По време на последно-
то издание на „Gabrovo 
Innovation Camp“ пътната 
безопасност е била сред 
темите, по която деца от 
региона             стр. 3

Мàлинà Крумовà: "Нямà зàãинàли 
при пътно произшествие в Гàáрово"

Дечковà къщà посрещà с филм зà животà 
нà еäно зàможно семейство от крàя ÕIÕ век

ТИхомИр Църов

 Дечкова къща посреща 
посетителите си с филм, 
представящ живота на 
едно семейство от края 
на ХІХ век. Млади хора – 
съпруг и съпруга; двете им 
деца – момче и момиче; 
слугиня с усмихнати очи. 
Всички те се подготвят да 
посрещнат гости – друго 
семейство, мъжът в което 
е съдружник в бизнеса. 
Амбициозните предприе-
мачи очакват пристигане-

то на машини от Англия, 
за да започнат съвместно 
производство. Има всичко, 
смятано за модерно през 
онзи период – фотоапарат 
„Кодак“, музикална кутия и 
телефон. Мебелите са „ев-
ропейски“, сервизите за 
обяд и кафе – подходящи 
за заможна фамилия.
 Съпругът и съпругата 
си разменят невинни за-
бележки. Когато той казва 
„Кодак“, слагайки ударе-
нието върху втората глас-
на „а“, тя леко натъртва 

правилния вариант с уда-
рение върху „о“. Когато тя 
подвиква на слугинята да 
поднесе обяда „веднага“, 
изговаряйки думата с уда-
рение върху последната 
гласна „а“, получава до-
бронамерена забележка, 
че „веднага“ е с ударение 
върху друга гласна. Се-
мейството определено се 
разделя с един начин на 
живот и приема по-евро-
пейски нрави. Вероятно 
това се определя от роля-
та им в обществото. Соци-

алният статус е повишен 
от предприемаческия дух 
на мъжа и от стабилната 
подкрепа, която съпруга-
та му дава с грижата за 
дома. Такива са хората, 
направили от Габрово Бъл-
гарски Манчестър.  
 Благодарение на фил-
ма, в който участват актьо-
ри от Драматичен театър 
„Рачо Стоянов“ – Габрово,
посетителите       стр. 3

  „Първите 7“ е името на кампанията, която стартира 
днес Комплексът за социално-здравни услуги за деца 
и семейства на ул. „Ивайло“ № 13. Началото ще бъде 
отбелязано с инициативата „Да бъде ден за босоногите 
деца на града“ в парк „Колю Василев – Обов“ (на Ко-
лелото). От 10:00 и 17:00 часа всички родители на деца 
от 0 до 7 години, баби и дядовци или бъдещи родители 
ще могат да се запознаят със социалните услуги в 
Комплекса. За децата са подготвени интересни игри 
и занимания, а родителите, които посетят рекламната 
шатра, ще получат материали с полезна информация за 
развитието на децата. Малчуганите ще могат да оставят 
отпечатък от своето краче на бяло платно, а в замяна 
да си вземат сувенир – плетено терличе, изработено от 
потребителите на Дневния център за възрастни хора. 
През месец октомври ще бъдат обявени отворени врати 
за безплатни консултации със специалисти от Компле-
кса – логопед, специален педагог, рехабилитатор, пси-
холог, педиатър, акушер-гинеколог и юрист.

Днес стàртирà „Първите 7"

„Янтрà 2019” рàзáи 
„Акàäемик” (Свищов) 
зà еäно полувреме 5
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Вестник „100 вести“ 
е единственият регионален 

всекидневник - излиза всеки ден 
без събота и неделя.

иМоТи продаВа
апарТаМЕнТи и други 
- ново строителство, в 
идеален център се про-
дават на тел. 0888/447-
096. [22, 20]
парцЕл - 1000 кв. м, в 
Русевци се продава на 
тел. 0886/272-758. [22, 
15]
къща В село Кметовци 
се продава на тел. 
0884/848-323. [22, 13]
гарсониЕра с ТЕЦ на 
ул. „Морава“ 4 се прода-
ва на тел. 0898/657-888. 
[11, 9]

апарТаМЕнТ - тухлен, 
над Шиваров мост, 86 
кв. м, + таван - 19 кв. м, 
+ маза - 7 кв. м, + гараж 
- 24 кв. м, газифицирана 
сграда, се продава на 
тел. 0893/83-04-02. [6, 
3]
къща, 353 кв. м двор, 
на 100 метра от ОУ „Ран 
Босилек“ се продава на 
тел. 0898/773-775. [4, 1]

иМоТи купуВа
ЕВТина къща, може и 
полусъборена, се купува 
на тел. 0895/752-838.
къща В Габрово или ра-
йона се купува на тел. 
0885/20-00-58. [17, 12]

иМоТи даВа под
наЕМ
апарТаМЕнТ В центъра 

се дава под наем на тел. 
0878/515-080 [19, 15]

оТдаВаМ напълно 
оборудВана дърВо-
дЕлска рабоТилни-
ца. Много изгодЕн 
наЕМ - 600 лв. на 
месец! Справки на тел. 
0898/574-848. [11, 6]

ТрисТаЕн апарТаМЕнТ 
в центъра се дава под 
наем на тел. 0876/54-
54-40. [5, 5]
дВусТаЕн апарТаМЕнТ, 
след основен ремонт, в 
кв. Сирмани се дава под 
наем на тел. 0898/93-
93-03. [4, 4]
ноВооТкриТ салон за 
красота предлага работ-
но място за маникюр под 
наем. Справки на тел. 
0899/98-75-35. [11, 5]

дВусТаЕн обзаВЕдЕн 
апартамент зад Осмо ос-
новно училище - цена: 
250 лв., се отдава под 
наем на тел. 0897/084-
022. [12, 4]
съгласно запоВЕд на 
Кмета на Община Габро-
во № 1883/18.09.2019 
г се отдава помещение 
под наем за адм. офис в 
СЗ „Орловец“. Телефон 
за контакт: 066/809-483. 
[3, 2]
боксониЕра сЕ дава 
под наем или продава на 
телефон 0895/733-202. 
[3, 1]

иМоТи Търси под
наЕМ
гарсониЕра сЕ тър-
си под наем на тел. 
0876/999-230. [5, 3]

зЕМи

зЕМЕдЕлски зЕМи 
В габроВска и ВЕ-
ликоТърноВска об-
ласТ сЕ изкупуВаТ 
на тел. 0889/977-881. 
[22, 17]

унаслЕдяВанЕ
къща срЕщу гледане 
предлагат двама стари 
хора - справки на тел. 
066/992-244. [11, 8]

нощуВки
нощуВки В топ център 
- 15 лв. - 0876/731-419. 
[22, 12]
нощуВки, цЕнТър - 
0878/515-080. [19, 15]
нощуВки - тел . 
0 8 7 9 / 2 7 2 - 5 2 8 , 
0888/254-625. [22, 2]

НА 25 СеПТеМВРИ 2019 Г. ОТ 9 ДО 15 ЧАСА 
ПРеД ОБщИНА ГАБРОВО 

мобилна лаборатория  
ще извършва експресно 

бЕзпЛАТНО ИзмЕРВАНЕ НА КРъВНАТА зАХАР, 
ХОЛЕСТЕРОЛА И КРъВНОТО НАЛЯГАНЕ 

на всички желаещи.

Дружество на диабетиците „Ливеда Мед 2000“ ООД

 Във връзка с инициативата на Сдружение „Въз-
дух за здраве“, като партньор на Федерацията на 
международните дружества по белодробни болести 
и по повод Световния ден на белия дроб - 25 сеп-
тември 2019 г., „СБАЛББ Габрово“ еООД подкрепя 
и участва в кампанията с цел достъпно разяснява-
не на симптомите на белодробните заболявания, 
рисковете за страдащите и съвременното им лече-
ние. 
 По време на кампанията ще се разяснява и 
разпространява концепцията „белодробно число“. 
 Ще се извършва и безплатно измерване  на 
капацитета на белия дроб (ФИД).
 място: БеЛОДРОБеН ЦеНТЪР, гр. Габрово, ул. 
„Христо Смирненски“ № 44, д-р елка Иванова, д-р 
Надежда Стаматова.

Телефон за връзка: 0882/44-35-55.

уВЕдоМлЕниЕ
Електроразпределение север ад, 

разпределителен обслужващ център 
габрово и горна оряховица

уведомява своите клиенти, че:

 На 02.10.2019 г. от 08:30 до 13:00 ч. поради 
извършване на неотложни ремонтни дейности на 
съоръженията за доставка на електроенергия ще 
бъде прекъснато електрозахранването в района на 
община Габрово, с. Яворец (част от абонатите, за-
хранени от ТП 3).

 На 30.09.2019 г. от 08:30 до 13:00 ч. поради 
извършване на неотложни ремонтни дейности на 
съоръженията за доставка на електроенергия ще 
бъде прекъснато електрозахранването в района на 
община Габрово, с. Драгиевци (част от абонатите, 
захранени от МТП 2) и с. Драгановци (част от або-
натите, захранени от ТП 2).   
 Електроразпределение Север АД, Разпределителен об-
служващ 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.

Почина

 Симеон 
Симеонов

енев

Поклон пред светлата ти 
памет, татко и дядо!

От твоето семейство

възПоменание
на 26 септември 2019 г. 
се навършват 9 години от 

смъртта на любимия и оби-
чан съпруг, баща и дядо 

ГеорГи 

Цветанов ХриСтов
живял 77 години

С обич и признателност се 
прекланяме пред светлата му 

памет!
 

От семейството

общински съВЕТ - габроВо
26 септември 2019 г. от 13:00 часа  
 Дневен ред:
 1. Питания и отговор на питания.
 2. Отчет за дейността на ОбС - 
Габрово и неговите постоянни комисии 
за периода 01.02.2019 г. - 31.08.2019 г.
 3. Актуализация на бюджета на 
Община Габрово за 2019 г. и на инвес-
тиционната програма.
 4. Приемане проектобюджет за 
местни дейности на Община Габрово 
за 2020 г. и актуализирана бюджетна 
прогноза за 2021 и 2022 г.
 5. Подписване на Запис на за-
повед във връзка с авансово плаща-
не по проект № BG05M9OP001-2.040-
0022-С01 „Предоставяне на патронажна 
грижа за възрастни и лица с увреждания 
в община Габрово“, финансиран по 
процедура чрез директно предоставя-
не на безвъзмездна финансова помощ 
BG05M9OP001-2.040 „Патронажна грижа 
за възрастни хора и лица с увреждания 
- Компонент 2“ по ОП РЧР 2014-2020.
 6. Приемане на Правила за предос-
тавяне на мобилната здравно-социална 
услуга „Патронажна грижа“, по про-

ект № BG05M9OP001-2.040-0022-C01 
„Предоставяне на патронажна грижа 
за възрастни и лица с увреждания в 
община Габрово”, по процедура чрез 
директно предоставяне на безвъзмездна 
финансова помощ BG05M9OP001-2.040 
„Патронажна грижа за възрастни хора 
и лица с увреждания - Компонент 2“ по 
ОП РЧР 2014-2020.
 7. Заявление за освобождаване от 
заплащане на такса битови отпадъци от 
„ДЖИ ПЛАСТ“ ООД.
 8. Замяна на имот - частна общин-
ска собственост, с имот на физически 
лица на основание чл. 21, ал. 4 от ЗОС 
(гр. Габрово, ул. „Алекси Димов“).
 9. Изменение Решение № 19 от 31 
януари 2008 г. на ОбС - Габрово, във 
връзка с:
 - продажба на общински жилища;
 - предложение за продажба на 
общински жилища, с административен 
адрес в Габрово;
 - отказ от закупуване на общински 
жилища.
 10. Откриване на процедура за 
провеждане на публично оповестен кон-
курс за отдаване под наем на част от 

имот - публична общинска собственост, 
находяща се в ОУ „Неофит Рилски“, 
представляваща бюфет за закуски.
 11. Отдаване под наем на нежили-
щен имот - частна общинска собстве-
ност - сграда в кв. Етър, на Сдружение 
ЛРД „Чардафон“ - Габрово.
 12. Отдаване под наем на част от 
нежилищен имот - частна общинска 
собственост, представляваща помеще-
ние, находящо се в сутерена на Здравен 
дом в с. Яворец, на Сдружение ЛРД 
„Чардафон“ - Габрово.
 13. Провеждане на публично опо-
вестени конкурси за отдаване под наем 
на обособени части от имот - публична 
общинска собственост, представляващи 
15 работилници в ЕМО „Етър“.
 14. Продажба на недвижим имот 
- частна общинска собственост - земе-
делска земя - имот № 512.12, местност 
Брусовете, землище Донино.
 15. Промяна начина на трайно 
ползване на общински поземлен имот 
14218.253.98 о.
 16/17. Предоставяне на земеделски 
земи на Общинска служба по земеделие 
- Габрово за възстановяване на соб-

ствениците им.
 18. Предоставяне на земеделски 
земи на Общинска служба по земеде-
лие - Габрово за възстановяване на 
собствениците им, съгласно Протокол № 
1/29.12.2008 г. на комисия, назначена 
със Заповед № РД-ЗА53/17.12.2008 г. 
на директора на ОД „Земеделие“. 
 19. Разрешение за изработване на 
подробен устройствен план (ПУП) - План 
за застрояване (ПЗ) за ПИ с идентифи-
катор 23159.68.4 по КК на с. Драганов-
ци, община Габрово, местност В селото, 
във връзка с промяна предназначение 
на земеделска земя за неземеделски 
нужди - „за жилищно строителство“.
 20. Разрешение за изработване на 
подробен устройствен план (ПУП) - План 
за застрояване (ПЗ) за ПИ с идентифи-
катор 05400.31.030 по КК на с. Борики, 
 21. Одобряване на подробен ус-
тройствен план - Парцеларен план за 
елементи на техническата инфраструк-
тура в поземлени имоти с идентифика-
тори: 14218.201.291; 14218.201.292; 
14218.201.293; 14218.201.294; 
14218.201.295; 14218.201.296; 
14218.201.297 по КК на гр. Габрово.

пОЧИНА 

СТОЯНКА пАШОВА 
Поклон пред паметта й!

От приятелите

 Веднага след откри-
ването на 74-я театрален 
сезон с комедията „Све-
кърва“ Габровският театър 
ще представи една от най-
мащабните си продукции 
- „Жана д’Арк“. 
 Представлението ще 
се състои на 25 септем-
ври 2019 г., сряда, от 19.00 
часа на сцената на Драма-
тичен театър „Рачо Стоя-
нов“. През април тази го-
дина то беше възобновено 
в програмата на театъра 
поради големия зрителски 
интерес.
 Постановката на ре-
жисьора Петринел Гочев 
е направена по пиесата 
„Чучулигата“ на Жан Ануи, 
текстове от „Орлеанската 
дева“ на Шилер и „Пре-
успели жени“ на Керъл 
Чърчил, както и авторски 
текстове на актьорите и 
режисьора. Сценографията 
и костюмите са дело на 

Рин Ямамура. Музиката е 
написана от Ян Руменин, 
а снимките от спектакъла 
са на фотографа Росина 
Пенчева.
 В главните роли отново 
ще видим Гергана Змийча-
рова – актриса от трупата 
на Народен театър „Иван 
Вазов“, и Ивайло Драги-
ев – познат на публиката 
от филмите „Летовници“, 
„Тилт“ и „Шестият ден“, 
както и от софийската те-
атрална сцена. Останалите 
артисти са от трупата на 
Габровския театър - Димо 
Димов, Петко Петков, На-
дежда Петкова, Свето-
слав Славчев, Магдалена 
Славчева. Новите лица в 
постановката - Любомир 
Кръстев, Адриана Димова 
и Тони Христова, заменят 
част от предишния състав 
- елизабет Попова, Крис-
тияна Ценкова и Цветелин 
Бранков. Младите актьори 

също са от трупата на 
Драматичен театър „Рачо 
Стоянов“.
 След представянето на 
габровска сцена спектакъ-
лът ще гостува в Карлово 
на 7 октомври 2019 г. Вече 
пет години той е част от 
актуалната програма на 
Габровския театър. Преми-
ерата му беше през 2015 
година. Заради ролята си 
като Жана д’Арк Гергана 
Змийчарова е номинирана 
за втори път за театрал-
ните награди „Икар“ през 
2016 година в категория 
„водеща женска роля“. 
През 2014 година тя полу-
чи първата си номинация 
за „Икар“ в категория „де-
бют“ за ролята на Жули-
ета от спектакъла „Ромео 
и Жулиета“ на режисьора 
Петринел Гочев.
 В тази постановка 
композиторът Ян Руменин 
за първи път работи с Пе-

тринел Гочев, а оттогава 
до днес съвместното им 
партньорство е намерило 
изява в спектаклите „За 
Първото българско цар-
ство: Отшелника“ и „Све-
кърва“ от Антон Страшими-
ров.
 Освен актьорската 
игра, критиката оценява 
положително сценогра-
фията и костюмите на 
„Жана д’Арк“, изработени 
от японката Рин Ямамура. 
Тя завършва специалност 
„Сценография за куклен 
театър“ през 2006 година 
в НАТФИЗ. Като творец е 
многократно награждавана 
и номинирана за „Икар“ и 
„Аскеер“.
 Билети за предста-
влението на 25 септември 
може да закупите от каса-
та на театъра, всички каси 
ИзиПей/EasyPay в стра-
ната или онлайн: https://
epaygo.bg/6125940400. 

“Жàнà ä’Арк" се зàвръщà нà теàтрàлнàтà сценà



324 септември 2019 г.

ЖенИна Денчева

 За коалицията на СДС 
с ВМРО в Габрово, за при-
чините за създаването й, 
за безплодните преговори 
с други десни партии, за 
очакванията си за местния 
вот разказва областният 
председател на СДС Весе-
лин Данчев.
 - Вече сте регистрира-
ли в Общинската избира-
телна комисия коалиция 
ВмРО - СДС. защо ре-
шихте да се обедините с 
"воеводите“? 
 - След като почти от 
една година се опитвах да 
разговарям с местните ли-
дери на проевропейските 
партии в Габрово, като на-
правих разговори и срещи 
с тях, се оказа, че за ре-
ални действия бяха готови 
само от партията ВМРО. 
И сега, както и преди, аз 
няма да навлизам в пре-

рекания и упреци за дру-
гите политически партии. 
Защото за мен кампания, 
положена на базата на 
хули и пререкания, е обре-
чена. 
 Само ще отбележа, че 
когато личните амбиции и 
его са над политическите 
и вижданията за развитие 
на нашия град зависят от 

извинения като „така ми 
казаха от София“, това не 
е градивно за Габрово. 
 Смятам, че отговорих 
защо се коалирахме с 
ВМРО за местния вот за 
избор на кмет и общин-
ски съветници на Габрово. 
Това е факт, защото само 
от тях беше разбрано, че 
обединението прави сила-
та. Но за да не си кривя 
душата, към тази коалиция 
имаше желание и нагла-
са да се присъединят от 
БДФ и от БЗНС, както и 
от други парламентарно 
непредставени партии. Но 
по време на последната 
седмица от преговорите 
изявленията на техните ли-
дери в София наклониха 
везните да се стигне до 
коалиция ВМРО - СДС в 
Габрово.
 И тук съм длъжен да 
кажа, че местните лидери 
на споменатите партии се 

дистанцираха от София, но 
за да не поемаме удари от 
другите в съревнованието 
за кмет, се взе решение в 
Габрово коалицията да е 
ВМРО - СДС.
 - Нали има спора-
зумение на национално 
ниво за явяването на из-
борите на ГЕРб и СДС? 
Тук не важи ли? На ев-
роизборите тази формула 
ви донесе успех.
 - Няма национално 
споразумение за явяване 
на избори между ГеРБ и 
СДС. Споразумението е 
за сътрудничество в градо-
ве, където вероятността да 
спечелят БСП е голяма. И 
където структурите на две-
те партии се препокриват 
в управлението.
 Ние от СДС - Габрово 
неколкократно сме заявя-
вали, че тук имаме с какво 
да надградим управление-
то на града. Ние сме били 

хората, които не пречат на 
управлението, а искат да 
помагат за развитието на 
Габрово.
 На евроизборите СДС 
се включи активно в кам-
панията с цел да има по-
вече депутати в еНП в 
европейския парламент и 
това даде своя резултат. 
Но тук на местния вот за 
Габрово ние от СДС виж-
даме своето място в една 
коалиция с ВМРО, за да 
дадем шанс на хората от 
града, които няма да се 
припознаят като комуни-
сти или като гербери.
 - Очакванията на хо-
рата вероятно бяха да се 
обедини най-сетне дяс-
ното пространство и да се 
коалирате с десни фор-
мации за местните из-
бори. Невъзможно ли е 
това?
 - Ние от СДС знаем, 
че много от гражданите 

очакват обединение в дяс-
но, е, ние го правим. Нима 
ВМРО не е дясна партия?! 
Нека гледаме широко на 
нещата и не връщаме 
само в миналото. Идва 
ново време за политики 
и трябва да виждаме, че 
успехите ще се получават 
с коалиции и преговори, 
а не с това как някой си 
мисли, че е велик поли-
тик и всички трябва да се 
съобразяват с него. Само 
обединението прави сила-
та. Но хората с его не го 
разбират или го четат като 
дявола евангелието.
 - ВмРО - СДС издига 
ли своя листа за общин-
ски съветници и за кмет 
на Габрово, кои са те?
 -  Да, ние имаме обща 
листа, която е много сил-
на, с хора, които са се до-
казали като честни граж-
дани на Габрово. Имаме 
хора от всички сфери на 

обществения живот, готови 
да защитават виждания-
та за по-добро бъдеще на 
Габрово. Засега ще кажа, 
че кандидатът ни за кмет 
е Недялко Стоев - един 
достоен габровец, който 
може да устоява позиция 
и да бъде истински кмет. 
Ние от СДС вярваме, че 
тази коалиция ще донесе 
успех. Резултатите от гла-
суването най-реално ще 
покажат нагласите на га-
бровци и тяхната подкрепа 
за местните партии. Ние 
от коалиция ВМРО - СДС 
сме сигурни в успеха и 
знаем, че можем да на-
правим повече за Габрово.
 Апелът ми е към всич-
ки, които разсъждават де-
мократично и европейски 
в този град, към всички 
седесари, активни и не 
толкова активни, но бун-
тари и реалисти по дух и 
мисъл в Габрово.

Областният координа-
тор на ГеРБ Цветомир Ми-
хов регистрира пълна лис-
та с кандидати за общин-
ски съветници в Дряново.

На регистрацията на 
листата на ГеРБ присъства 
и досегашният кмет на об-
щината Мирослав Семов, 
който ГеРБ подкрепя за 
втори мандат.

Петима от кандидати-
те на ГеРБ за общински 
съветници са надпартийни 
личности, представители 
на гражданска квота. 

„ГеРБ в Габровска об-
ласт винаги сме имали 
гражданска квота в листи-

те с кандидати за общин-
ски съветници, но този път 
отворихме широко листите 
към надпартийни лично-
сти, които са обществено 
активни и имат желание 
да работят за развитие-
то на общините. Особено 
успешно това направихме 
в Дряново, където почти 
половината кандидати от 
листата са представите-
ли на гражданското обще-
ство. Благодаря на общин-
ския ръководител на ГеРБ 
Преслава Демирева за 
това, че успя да обедини 
уважавани и активни хора 
в полза на жителите на 

Дряновска община. Вяр-
вам, че това е правилният 
път за развитието на Дря-
ново и населените места в 
общината”, коментира Цве-
томир Михов.

Първа в листата на 
ГеРБ е общинският ръко-
водител на структурата 
в Дряново и досегашен 
общински съветник и за-
местник-председател на 
Общински съвет - Дряново 
Преслава Демирева, вто-
ри е досегашният предсе-
дател на ОбС - Дряново 
Георги Казаков. В листата 
с кандидати на ГеРБ за 
общински съветници вли-

зат още досегашният кмет 
на село Гостилица Надя 
Кукурякова, кметът на Ца-
рева ливада Наталия Ко-
вачева, организационният 
секретар на ГеРБ в Дря-
ново Мариянка Петрова, 
кметският наместник на 
Скалско и Янтра Стефан 
Иванов, лекоатлетът Сто-
ян Владков, Стоян Петков, 
Борис Алексиев, Ради Ва-
силев и Момчил Стойнов 
- млад предприемач.

ГеРБ регистрира и до-
сегашния кмет на Царева 
ливада Наталия Ковачева 
за кмет на селото за вто-
ри мандат.

На 23 септември коа-
лиция „Демократична Бъл-
гария - обединение” пода-
де документи за регистра-
ция на кандидат-кмет на 
община Габрово и листа 
за общински съветници.

Кандидатът за кмет 
Григор Григоров е кореняк 
габровец, възпитаник на 
ПМГ „Акад. Иван Гюзелев“. 

През 1987 година по-
стъпва във ВВВУ „Георги 
Бенковски”, което завърш-
ва през 1992 година със 
специалност „Летец-пи-
лот“. През периода 1992-
2002 година е офицер от 
ВВС. 

Зад гърба си има и 
няколко дипломи, магис-
тратури по „Финансов ме-
ниджмънт“ от СА „Д. А. 
Ценов“ - Свищов (2007) 
и „Здравен мениджмънт“ 
от МУ - Плевен (2019). 
От 2008 година работи в 
„СБАЛББ - Габрово еООД“ 
(Парахода) като главен 
счетоводител. Семеен, с 
едно дете.

В челото на листата 
за общински съветници са 
Ивелин Стоянов, предста-
вител на „Демократи за 
силна България” - Габрово, 
и Иван Иванов - предста-
вител на „Да България”.

продължава от стр. 1
са работили и дава-
ли своите предложения, 
а част от тях са взети 
предвид и в работата по 
осъвременяване на ме-
тодиката за обучение в 
училищата и детските гра-
дини, по които агенцията 
работи съвместно с МОН, 
допълни председателят на 
държавната агенция.
   „В началото на тази 
година Областната адми-
нистрация направи обход 
на всички пътища от репу-
бликанската пътна мрежа 
на територията на облас-
тта.
 Направени са пре-
поръки, идентифицирани 
са места, където е необ-
ходимо да се променят 
знаците, набелязани са 
мерки за подобряване на 
безопасността. Намаля-
ването на жертвите на 
ПТП в областта в срав-
нение с миналата година 
показва, че мерките, кои-
то се предприемат, имат 
ефект. Разбира се, докато 
постигнем нула жертви, 
усилията трябва да про-
дължат в тази посока“, 
препоръча Крумова. 
 През първите 8 месе-
ца на годината на терито-
рията на област Габрово 
са настъпили 60 тежки 
пътнотранспортни произ-
шествия. При тях са за-
гинали трима души, а 64 
човека са потърсили ме-
дицинска помощ.

 След това на пл. „Въз-
раждане“ бе реализирана 
инициативата „Животът 
е с предимство“. Деца 
участваха в специални 
демонстрации, игри, със-
тезания, те получиха мно-
го полезна информация, 
свързана с безопасността 
на движението по пъти-
щата. Акцент на инициа-
тивата бе демонстрацията 
на пътнотранспортно про-
изшествие, направена от 
екипите на ОД на МВР, 
Регионална дирекция 
„Пожарна безопасност и 
защита на населението“, 
Център за спешна меди-
цинска помощ, Български 
Червен кръст. 
 Състезания с велоси-
педи и тротинетки, лаби-
ринт от гуми и конуси 
бяха част от забавленията 
за ученици и техните ро-
дители. Основната цел бе 
в играта младежите да се 
научават как да реагират 
в реална ситуация, важна 
бе не толкова бързината, 
а спазването на правила-
та и знаците по трасета-
та.
  Малки художници ри-
суваха на тема „Обичам 
семейството си! Да го па-
зим на пътя!“. Доброволци 
на БЧК правиха демон-
страция по оказване на 
първа помощ в различни 
случаи.
  Събитието завърши с 
концерт на ВФ „Upstream 
Voices“.

Мàлинà Крумовà: "Нямà 
зàãинàли при пътно 
произшествие в Гàáрово"
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в Дечкова къща научават 
как се наричат предмети-
те и местата в един дом 
от онзи период. Филмът 
може да се гледа през 3D 
очила и на екран. Продук-
цията е с продължител-
ност 8 минути.
 Мартин Богданов, тре-
токласник в училище „Не-
офит Рилски“, играе важна 
роля във филма, с който 
по атрактивен и разби-
раем начин се предста-
вят предметите в Дечкова 
къща и как живеят хората 
в такъв дом от края на 
ХІХ век. Седнало удобно 
на стол, момчето не само 
наблюдава през 3D очи-
лата, но и коментира на 
глас, без да се притеснява 
от присъствието на други 
хора – деца и възрастни. 
 Съвсем нормално, 
Мартин се вглежда най-
вече в себе си. И опреде-
лено се харесва. 
 Коментарите му: „Аз 
съм много хубав мъж“, ка-
зани от него неведнъж, 
предизвикват добронаме-
рените усмивки на при-
състващите.   
 „Бих желал всички 
хора по света да гледат 
този филм и да научат ис-
торията на Дечкова къща. 
Моята роля е на детето 
Райчо. Трябва да дърпам 
назад сестра си. Ролята 
се играе от Адриана. След 
това тя казва: „Пусни ме“, 
моли баща ни да пусне 
музикалната кутия и ми 

прави физиономия“. 
 Момчето се забавлява, 
докато играе ролята си 
пред камерата. Не брои 
дните на снимките. Когато 
вижда резултатите, учудва 
се от… чорапите си. Дълги 
до под коленете, доста се 
различават от характерни-
те за децата на неговата 
възраст днес. 
 Адриана Кънева, на 12 
години, сестрата на Рай-
чо във филма за Дечкова 
къща, е чаровна, усмих-
ната и добронамерена. За 
снимките й се налага да 
дразни брат си, но краси-
вото дете е толкова раз-
умно, че изиграва ролята 
си забележително, без да 
усети вътрешен подтик да 

дразни сценичния си парт-
ньор наистина. 
 Адриана смята, че 
всички актьори се спра-
вят чудесно с ролите си. 
Тя се забавлява, докато 
се снима във филма, и 
оценява колко важно е по-
знанството й с професио-
нални актьори от Драмати-
чен театър „Рачо Стоянов“. 
Адриана свири на пиано, 
което може да се види и 
във филма, и е много ве-
роятно съчетанието между 
музикалните й и актьорски 
способности да очертае 
трайно нейното бъдеще.  
 Снимките в Дечкова 
къща са по проект на Ре-
гионален исторически му-
зей - Габрово „Неформал-

но образование в ревита-
лизирана музейна среда“, 
по обявената от Министер-
ство на културата сесия за 
проекти в областта на дви-
жимото културно наслед-
ство, музеите и визуалните 
изкуства, Тема 2 „Музеят 
като образователна сре-
да“. Партньори на Региона-
лен исторически музей – 
Габрово в реализиране на 
дейностите бяха: Средно 
училище „Райчо Каролев“, 
Драматичен театър „Рачо 
Стоянов“ и музикална шко-
ла „Весела“. В изпълнение 
на проекта бяха осъщест-
вени два вида заснемане: 
с 360-градусова камера, 
като дигиталното съдър-
жание е предназначено 

за възприемане с очила 
за виртуална реалност и 
с кинокамера, което ще 
бъде използвано за попу-
ляризиране на музейния 
обект на образователни, 
туристически и културни 
форуми.
 Режисьор е Васил 
Дуев, оператор е емил 
Михов. Заснемането е осъ-
ществено от емил Михов, 
Десислава и Вълко Пин-
гелови, а в ролите са: На-
дежда Петкова, Димо Ди-
мов, Петко Койчев, Магда-
лена Славчева, Велислава 
Маринкова и младите пиа-
нисти от музикална школа 
„Весела“ Адриана Кънева 
и Мартин Богданов. Гримът 
е на Снежана Бенчева.

Дечковà къщà посрещà с филм зà животà 
нà еäно зàможно семейство от крàя ÕIÕ век

Веселин Дàнчев: „Успехите вече се получàвàт с 
коàлиции и преãовори, à не с „велики политици"

ГЕРБ поäкрепя Мирослàв Семов 
зà втори мàнäàт кмет нà Дряново

Реãистрàция нà 
Демокрàтичнà Бълãàрия

в бюлетините за местните 
избори ще се тегли в ЦИК 
на 25 септември. ЦИК 
прие решение за техниче-
ската характеристика на 
бюлетините и методиче-
ски указания за работата 
на ОИК. Предварителните 
списъци на избирателите 
вече са публикувани и хо-
рата могат да проверят 
дали са в тях. Проверки 
се правят през интернет 
страницата на ГРАО и на 
телефон 0800 14726, без-
платен за цялата страна.

Предварителният брой 
на избирателите е 6 227 
901 избиратели. 

Жреáият зà 
пореäносттà 
нà номерàтà 
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оБщИна СевлИево

 Кметът д-р Иван Ива-
нов връчи плакети на ле-
гендата Борислав Кьосев 
и председателя на клуба 
Здравко евтимов.
 Кметът на Община Се-
влиево д-р Иван Иванов 
уважи юбилейния празник 
по повод 55-годишнината 
на волейболен клуб „Ра-
ковски – 1964“ и връчи 
плакети от името на Общи-
на Севлиево на легендата 
Борислав Кьосев - член 
на Управителния съвет на 
Българската федерация 
по волейбол (БФВ), и на 
председателя на ВК „Ра-
ковски – 1964“ Здравко ев-
тимов.
 „Особено приятно е 
за мен да съм част от 
празника по случай 55-го-
дишнината на волейболен 
клуб „Раковски – 1964“. 
Това е доста време и си 
заслужава да бъде отбеля-
зано. Различни формации 
през годините са носили 
славата на волейбола в 

Севлиево. Искам да из-
кажа огромната си благо-
дарност към всички вас, 
които през тези години сте 
отделяли времето, енер-
гията и средствата си, за 
да помагате на волейбо-
ла - да може да го има в 
града ни, да носи успехи и 
да радва зрителите. Благо-
дарности и към треньора 
на мъжкия отбор г-н Сте-
фан Ганчев, който съумя 
през последните години да 
помогне много да имаме 
мъжки волейболен клуб. 
Именно това привлича и 
много зрители в спорт-
ната зала по време на 
мачовете“, каза кметът д-р 
Иван Иванов. Той припом-
ни, че Общината винаги 
се старае да откликне на 
нуждите на клуба и поже-
ла на присъстващите да 
продължат да работят за 
развитието на волейбола в 
Севлиево. 
 „Много ще се радвам, 
ако продължат намерени-
ята ви за изграждане на 
детски волейболни отбори 

и гарантирам подкрепа“, 
каза в заключение градо-
началникът и припомни, 
че Общината подпомага 
всички спортни клубове в 
Севлиево.
 „От името на ВК „Ра-
ковски – 1964“ искам да 
изкажа благодарност към 
Община Севлиево и към 
кмета за помощта, която 
ни беше оказвана през 
последните години. Благо-
даря на нашите спонсори, 
които не жалиха сили и 
средства, за да ни по-
магат. Същото важи и за 
нашите деятели, които в 
радост и сълзи бяха край 
нас и ни подкрепяха. Бла-
годарности към състеза-
тели и треньори, които 
също не жалеха сили, за 
да просъществува играта, 
наречена волейбол“, каза 
Здравко евтимов.
 От своя страна леген-
дата на българския во-
лейбол Борислав Кьосев 
също поздрави спортисти-
те за годишнината. „Много 
се радвам, че съм меж-

ду вас. Вие ме върнахте 
в моите детски спомени, 
когато сме имали двубои 
в Севлиево. Всички ние 
сме рожба на този спорт 
и сме му длъжни, защо-
то именно волейболът ни 
направи личности“, беше 
категоричен Кьосев. 
 От името на БФВ Кьо-
сев връчи на д-р Иван 
Иванов поздравителен 
адрес с благодарности 
към Община Севлиево по 
случай 55 години органи-
зиран волейбол в града 
и ангажираността на об-
щинската администрация-
та в развитието на спорта. 
Поздравителен адрес от 
федерацията бе връчен и 
на Здравко евтимов. На 
него Кьосев подари и пет 
волейболни топки за нуж-
дите на детско-юношеска-
та школа към клуба. ВК 
„Раковски - 1964“ връчи 
благодарствено писмо на 
кмета д-р Иван Иванов за 
оказаната подкрепа. Пис-
ма с благодарности бяха 
връчени и на директорите 

на фирмите „Хелиос“ АД, 
„Севлиевогаз“ АД, „Идеал 
Стандарт – Видима“ АД, 
„М-прес“ ООД, „Петков 
системс“ еООД, „Две плюс 
Две“ ООД, „Нектар“ АД и 
„АББ България“ еООД – 
клон Севлиево.
 Борислав Кьосев на-
гради със специални ста-
туетки и част от най-из-
явените спортни деятели 
на ВК „Раковски – 1964“: 
Таня Балканска, Преслава 
Пенчева, Лилия Христо-
ва, Юли Иванов, Ренета 
Кръстева, инж. Недялко 
Станев, Милка Тодорова, 
Веселина Георгиева, Ма-
тьо Матев, Данаил Нико-
лов, Иван Ботев, Стефан 
Стефанов, Бистра Витано-
ва, Ивайло Метев и Васи-
лена Георгиева.
 По повод юбилея, с 
подкрепата на „Идеал 
Стандарт - Видима“ АД, 
излезе от печат и специ-
ално ювелирно издание с 
най-добрите моменти от 
историята на волейбола в 
Севлиево.

оБщИна СевлИево

 През трите празнич-
ни дни на фестивала пред 
стотици зрители в село 
Горна Росица се предста-
виха различни фолклор-
ни групи, инструментални 
състави и танцови фор-
мации, а веселието про-
дължаваше и след края 
на официалната програма. 
Специален концерт в съ-
ботния ден изнесе фол-
клорният ансамбъл „Раз-
витие“ от град Севлиево. С 
изпълненията си и краси-
вите кръшни танци ансам-
бълът провокира публика-
та за голямо хоро, в което 
се включиха участници и 
публика. 
 Кметът на Община Се-
влиево д-р Иван Иванов, 
под чийто патронаж се 
провежда фестивалът, поз-
драви участниците и пуб-
ликата, като изрази на-
деждата си, че събитието 
ще продължи да събира в 
Горна Росица и занапред 
представители на всички 
етнографски области. 
 Основната цел на 
„Фолклорно домино“ е да 
съхранява, популяризира 
и разпространява българ-
ските фолклорни традиции 
като част от националната 
ни идентичност, както и 
да открива млади талан-

ти. Уникалният по рода си 
фестивал-събор се пре-
върна в среща на пев-
чески групи, инструмен-
тални формации, танцови 
състави и индивидуални 

изпълнители от България, 
Сърбия и Румъния. Кул-
минацията бе в неделя, 22 
септември, от 15:00 часа, 
когато концерт изнесе ор-
кестър „Плам“.

 По време на празнич-
ните дни имаше няколко 
специални срещи на дет-
ски и младежки състави с 
цел опознаване на народ-
ните традиции и фолклор 

от различните краища на 
страната. Присъстващи-
те имаха възможност за 
ново интерпретиране на 
фолклора в съвременните 
условия на живот. Прове-
доха се срещи и работни 
ателиета с певци, танцьо-
ри, майстори на народни 
инструменти и носии, за-
наятчии.
 Българските народни 
песни и танци са една фе-
ерия от багри и ритъм. Те 
нямат аналог. Можеш да 
изразиш хиляди чувства 
с тях. Те са съвършено 
изящни, всяко движение 
в тях е красиво и изваяно 
до край, носи усещане за 
пълноценност и радост. Те 
сякаш ни връщат назад 
във времето, до онази не-
вероятно богата култура от 
времето на нашите баби 
и дядовци. едва ли има 
друго място в света, освен 
България, с такава малка 
площ и с толкова раз-
лични фолклорни области, 
които една с друга не си 
приличат. Благодарение на 
нашия фолклор и музика 
ние сме оцелели и сме 
запазили нашата идентич-
ност и история - в целия 
ни фолклор, в ритмите в 
песните, в приказките и 
легендите се възпява на-
шето минало, настояще и 
бъдеще.

оБщИна СевлИево

 Кметът на Община 
Севлиево присъства на 
празника на севлиевското 
село Крамолин. „Особе-
но ми е приятно да бъда 
днес с вас за Деня на 
независимостта на Бълга-
рия, който вече 111 годи-
ни празнуваме като горди 
българи. Този ден можем 
да празнуваме заедно с 
вас, благодарение на без-
чет българи, които са дали 
живота си, за да може ние 
днес да живеем свободни 
и да възпитаваме децата 
си свободни. И тъй както 
робът жадува свободата, 
ние, свободните, трябва 
да се борим за съвършен-
ство. Нека не спираме да 
работим за това Бълга-
рия да бъде независима. 
Този ден поставя началото 
на една дълголетна исто-
рия, която ние трябва да 
предадем на нашите деца, 
за да пребъде България“, 
обърна се към жителите 
на Крамолин кметът д-р 

Иван Иванов. Кметът на 
селото Любомир Василев 
също поздрави жителите 
като им пожела здраве и 
благополучие.
 Велислава Чилингиро-
ва, координатор на про-
екти в сдружение „Де-
веташко плато“, отправи 
пожелания към всички от 
Крамолин по повод праз-
ника. Тя благодари на Об-
щина Севлиево за оказа-
ната подкрепа по един от 
проектите на сдружението. 
Именно по него бе обно-
вена част от площада на 
село Крамолин, поставе-
на бе и красива стойка с 
подробна информация за 
населеното място и забе-
лежителностите на община 
Севлиево. 
 За празника на Крамо-
лин кръшни танци извиха 
самодейците от народно 
читалище „Наука – 1870“. 
Ученици от основно учили-
ще „Свети Солунски братя“ 
от село Крамолин изнесо-
ха специален рецитал по 
повод празника.

Стотици зрители съáрà „Фолклорно äомино”
 Нова детска площадка 
зарадва най-малките жи-
тели на Севлиево. Деца-
та и учениците в града 
вече могат да използват 
обновеното съоръжение 
за игра в парк „Чернич-
ките“. Детската площад-
ка „Анимат“ бе изградена 
съвместно от Община Се-
влиево и Ротари клуб - Се-
влиево, а мястото веднага 
привлече вниманието на 

малчуганите. На официал-
ното откриване на пло-
щадката присъстваха кме-
тът на Община Севлиево 
д-р Иван Иванов, прези-
дентът на Ротари клуб - 
Севлиево Мария Петрова, 
заместник-кметовете на 
Общината, президентът на 
Интеракт клуб - Севлиево 
Калоян Тодоров, предста-
вители на бизнеса в града 
и деца от СУ „Васил Лев-
ски“.
 Площадката е изграде-
на върху 440 кв. м бетоно-
ва основа, на която е по-
ставена ударопоглъщаща 
настилка. Монтирани са 
къщички, пързалки, тунел-
чета и нови люлки за игра 
на децата. Поставени са 
и нови пейки, а в съчета-
ние с красотата на парк 
„Черничките“ мястото ста-
ва уютен кът за почивка 
за малки и големи.
 Направената инвести-
ция от Общината и Ро-
тари клуб е за около 55 
хиляди лева. От тях близо 
42,5 хил. лв. са отпуснати 
от Община Севлиево, а 
12,2 хил. лв. са дарение 
от Ротари клуб - сумата бе 
събрана по време на про-
летния им бал.
 „Особено ми е приятно 
да бъдем тук заедно, за да 
видим резултата на едно 
съвместно начинание меж-

ду Ротари клуб - Севлиево 
и Община Севлиево. Иде-
ята дойде от ротариан-
ците, които всяка година 
намират възможност да 
отделят средства за ини-
циатива в полза на цялата 
местна общност. Тогава на 
пролетния им бал обсъдих-
ме какво трябва да бъде 
направено и аз лично съм 
много доволен за това, 
което се получи. А ние на-

правихме нещо добро за 
нашите малки деца – да 
имат възможност да игра-
ят и да спортуват в едни 
по-добри условия. Мисля, 
че резултатът е безспорен 
и площадката изглежда 
прекрасно. Надявам се, че 
това няма да е последната 
инициатива между Ротари 
клуба и Община Севли-
ево“, сподели при откри-
ването кметът д-р Иван 
Иванов. 
 Той припомни, че в 
парк „Черничките“ през 
тази година Община Се-
влиево е направила и ре-
дица други подобрения. 
„Много по-добре изглежда 
районът около спортните 
игрища, първият етап от 
велоалеята също е завър-
шен и може да се из-
ползва от всички. Желая 
на децата най-вече да са 
здрави и усмихнати и да 
ползват тези съоръжения, 
да спортуват и да се заба-
вляват. Благодарен съм на 
Ротари клуб - Севлиево за 
оказаната подкрепа“, каза 
още градоначалникът.
 Инициаторите за из-
граждането на площадката 
си пожелаха жителите и 
гостите на града да съх-
ранят това чудесно съо-
ръжение за децата, които 
ще идват тук за игри и 
забавления.

55 ãоäини от съзäàвàнето нà волейáолен клуá 
„Рàковски - 1964” прàзнувàхà в Севлиево

Прàзникът нà Крàмолин

Оáщинà Севлиево и Ротàри клуá 
открихà новà äетскà площàäкà в 
пàрк „Черничките”
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СвеТозар ГаТев

 Състезателят на „Мо-
тоспорт“ (Варна) Виктор 
Бориславов (КТМ) се 
представи великолепно и 
завоюва победата в клас 
МХ85 в 7-я кръг от Ре-
публиканския шампионат 
по мотокрос. Домакин на 
проявата беше мотополи-
гон „Козар Белене”, общи-
на Левски, а в стартовете 
взеха участие 72-ма пило-
ти от България, Румъния и 
Турция.
 Виктор беше безапела-
ционен в клас МХ85. Уче-
никът от Професионалната 
гимназия по туризъм „Пен-
чо Семов” даде най-добро 
време в квалификациите, 
спечели и двата състеза-
телни манша в директна 
битка с най-сериозния си 

конкурент и лидер в ге-
нералното класиране за 
шампионата Християн Ге-
оргиев („Пловдив Моторс-
порт“, КТМ).
 В първия манш габров-
ският талант потегли тре-
ти, но още в първата оби-
колка си осигури втората 
позиция и тръгна да пре-
следва Християн Георги-
ев. Доближи го в средата 
на манша и започна ата-
ки. Моментът дойде при 
застигне на изоставащи 
състезатели. Бориславов 
успя да излезе напред, а 
впоследствие и да натру-
па разлика, която в края 
достигна до близо 40 се-
кунди. С над минута по-ба-
вен беше третият - Живко 
Иванов („Диана Рейсинг“, 
КТМ). Набрал скорост и 
самочувствие, във втория 

манш Виктор поведе още 
от старта и до края не 
изпусна лидерската пози-
ция. Георгиев изостана с 
16.393 секунди на финала, 
а третото място отново 
беше за Живко Иванов. 
Такава беше тройката и 
в крайното класиране от 
кръга. Виктор си тръгна с 
пълен актив от 50 точки от 
мотополигон „Козар Беле-
не”, Георгиев взе 44 т., а 
Иванов - 40 т.
 В генералното класи-
ране за сезона Християн 
Георгиев остава начело с 
актив от 334 точки, Виктор 
Бориславов е втори с 274 
т., Живко Иванов е с 245.
 До края на Републи-
канския шампионат по мо-
токрос остават още два 
кръга. Следващият е на 
19-20 октомври в Айтос.

Резултàти и клàсирàне 
в Северозàпàäнàтà Третà лиãà, VII кръã:

ОФК „Локомотив“ (Мездра) - „Ком“ (Берковица) 2:1
„Дреновец“ (Дреновец) - „Севлиево“ (Севлиево) 1:2
„Янтра 2019“ (Габрово) - „Академик“ (Свищов) 4:0
„Ювентус 95“ (Малчика) - „Трявна“ (Трявна) 0:0
„Вихър“ (Славяново) - „Бдин 1923“ (Видин) 3:2
„Партизан“ (Ч. бряг) - „Първа атомна“ (Козлодуй) 1:0
23 септември 2019 г., понеделник, 17:00 ч. / VII 
кръг: „Локомотив 1927“ (Дряново) - „Павликени“ 
(Павликени) 

Класиране:
„Севлиево“ (Севлиево)  19:5  19
„Янтра 2019“ (Габрово)  24:4  18
„Вихър“ (Славяново)  13:9  14
ОФК „Локомотив“ (Мездра)  11:8  13
„Дреновец“ (Дреновец)  12:14  12
„Партизан“ (Червен бряг)  18:9  11
„Академик“ (Свищов)  15:14  8
„Локомотив 1927“ (Дряново)  9:8  8
„Павликени“ (Павликени)  9:9  7
„Ком“ (Берковица)  12:14  6
„Първа атомна“ (Козлодуй)  7:14  6
„Бдин 1923“ (Видин)  6:21  6
„Трявна“ (Трявна)  8:13  4
„Ювентус 95“ (Малчика)  4:25  1

СвеТозар ГаТев

 Втора победа постиг-
наха юношите на „Янтра 
2019“ в елитната група U19. 
Възпитаниците на треньо-
ра Веселин Антонов взеха 
много ценни три точки при 
визитата си на „Верея“ в 
Стара Загора и се изка-
чиха на 11-та позиция във 
временното подреждане.
 Габровският тим спе-
чели на „Трейс Арена“ с 
2:1, като любопитното е, 
че и двата гола за по-
бедата бяха реализирани 
от дузпи, отсъдени от ре-
фера Николай Запрянов 
от Пловдив в последните 

седем минути на срещата. 
Домакините откриха в 17-
та минута с гол на Божи-
дар Христов и този ре-
зултат се запази почти до 
края. 
 В 83-та минута Запря-
нов отсъди 11-метров на-
казателен удар в полза 
на „Янтра 2019“, след сиг-
нал на единия от асистент 
реферите, за нарушение 
на вратаря на домакините 
срещу Дани Куцилев. В 
разправиите Христо Хри-
стов от „Верея“ получи 
директен червен картон, 
след като си позволи да 
удари през ръцете помощ-
ник-съдията. Старозагорци 

останаха с човек по-малко 
на терена, а Антонио Об-
решков превърна наказа-
телния удар в гол за 1:1. В 
90-та минута „Янтра 2019“ 
получи правото да изпъл-
ни още една дузпа, този 
път за нарушение срещу 
Цветомир Станев. Мартин 
Ботев беше точен от бяла-
та точка и донесе победа-
та на габровския тим - 1:2.
В осмия кръг „Янтра 2019“ 
ще приеме на стадион 
„Христо Ботев“ столичния 
„Левски“. 
 мачът е на 28 септем-
ври (събота) от 17 часа.
 В Стара Загора ОФК 
„Янтра 2019“ игра в състав: 

Валери Маринов, Миха-
ил Йосифов, Валери Ра-
дославов-капитан, Мартин 
Ботев, Антонио Обрешков, 
Християн Радославов (57 
Даниел Генчев), Денис Да-
чев (65 Цветомир Станев), 
Мартин Ширтев (69 Петър 
Недев), Данаил Куцилев, 
Асен Асенов, Радослав 
Косев/Николай Мънчев, 
Ивелин Георгиев, Добрин 
Георгиев/.
 Резултати, 7 кръг
„Верея“ (Стара Загора) - 
„Янтра 2019“ (Габрово) 1:2
„Монтана 1921“ (Монтана) 
- „Черно море“ (Варна) 1:1
„Лудогорец 1945“ (Разград) 
- „Септември“ (София) 5:3

„ П и р и н “ 
( Б л а г о е в -
град) - „Бе-
рое“ (Стара 
Загора) 0:2
ЦСКА (Со-
фия) - „Ло-
к о м о т и в 
1926“ (Плов-
див) 2:0
„ Д у н а в “ 
(Русе )  - 
„ Ц а р с к о 
село 2015“ 
(София) 2:2
„ Л е в с к и “ 
( С о ф и я ) 
- „Ботев“ 
(Пловдив ) 
2:0

СвеТозар ГаТев

 В първия ден след 100- 
годишния юбилей на га-
бровския футбол отборът 
на „Янтра 2019“ постигна 
изразителна победа с 4:0. 
В 7-я кръг от първенството 
в Северозападната Трета 
лига тимът ни разгроми 
на стадион „Христо Бо-
тев“ състава на „Академик“ 
(Свищов) и запази второто 
си място във временното 
класиране на точка зад 
лидера „Севлиево“, който 
измъкна труден успех в 
Дреновец с 2:1.
 Първото полувреме на 
двубоя не предложи осо-
бени футболни емоции и 
даже може да се опре-
дели като скучно. Момче-
тата от Свищов очевидно 
бяха дошли с идеята да 
се противопоставят макси-
мално на един от лидерите 
в класирането, а домаки-
ните пък сякаш не бяха 

пределно мобилизирани в 
горещия неделен следо-
бед. Това направи игра-
та равностойна, а голови 
положения почти липсва-
ха. Въпреки това „Янтра 
2019“ можеше на два пъти 
да поведе. В 26-та минута 
Пламен Кожухаров тресна 
напречната греда от пряк 
свободен удар, а в ед-
номинутното продължение 
на първата част Ивайло 
Иванов направи невъзмо-
жен пропуск от малкия 
пеналт и изпрати топката 
над вратата след центри-
ране от корнер на Пламен 
Кожухаров. Гостите се от-
четоха с няколко удара, но 
те не наложиха намесата 
на Христо Лалев.
 Габровските футболи-
сти започнаха доста по-
мотивирано втората част и 
обръчът около вратата на 
„Академик“ започна да се 
свива. В 49-та минута удар 
на Искрен Писаров беше 

избит от вратаря Кристиян 
Николов, а в 51-та реферът 
Станислав Ставров подми-
на явно нарушение на Пла-
мен Ангелов срещу Ивайло 

Иванов в наказателното 
поле. В 57-та минута обаче 
съдията се реваншира и 
отсъди 11-метров наказа-
телен удар за „Янтра 2019“ 

за спъване на Християн 
Кожухаров. „Седмицата“ 
на домакините превърна 
наказателния удар в гол 
и габровският тим поведе. 

В 67-та минута „Академик“ 
беше много близо до из-
равняването след добре 
проведена контраатака, но 
Христо Лалев се намеси 
отлично. Четири минути 
по-късно след центриране 
на Пламен Кожухаров от 
пряк свободен удар и раз-
бъркване в наказателното 
поле топката стигна до Пи-
саров и той от близо за 
втори път опъна мрежата 
на гостите - 2:0.
 В 74-та минута Ми-
лен Петров от състава на 
гостите отправи коварен 
удар, но Христо Лалев на-
прави второ блестящо спа-
сяване в мача и не позво-
ли на гостите да запишат 
попадение. Три минути по-
късно Християн Кожухаров 
открадна топката в центъ-
ра на терена, напредна и 
изведе своя брат Пламен 
на позиция, от която той 
обикновено не греши, и 
резултатът набъбна на 3:0. 

Хрис приключи чудесно-
то си представяне през 
втората част с великоле-
пен втори гол. Той падна 
в 85-та минута след негов 
самостоятелен рейд меж-
ду трима играчи на „Ака-
демик“ в наказателното 
поле, за финалното 4:0.
 В следващия кръг 
„Янтра 2019“ ще гостува на 
„Севлиево“ в дерби среща 
за първото място в кла-
сирането. Мачът е идната 
неделя, 29 септември.
 ОФК „Янтра 2019“ 
игра в състав: Христо Ла-
лев, Ивайло Иванов, Мар-
тин Ангелов, Иво Георгиев 
(77 Ивайло Тодоров), Хрис-
тиян Кожухаров, Стефан 
Иванов, Христо Цонев (88 
Петър Петров), Християн 
Василев (82 Илиян Тосу-
нов), Искрен Писаров, 
Пламен Кожухаров, Де-
нислав Николов. 
 Треньор: Николай Ва-
силев. 

 Продължава борбата 
на мъжкия хандбален от-
бор на „Чардафон“ за при-
вличането на класни със-
тезатели за новия сезон 
в  „А“ РХГ. След като преди 
броени дни се разбра, че 
тимът ще участва и през 
тази година в елитната 
група, на дневен ред дой-
де въпросът дали ще успее 
да привлече, макар и в 
последния момент, класни 
състезатели за каузата си.
След добрата вест, че 
Марио Янчев и Николай 
Цветков и през тази го-
дина ще са част от от-
бора, ръководството на 
клуба може да се похвали 
с това, че успя да за-
държи национала Димитър 
Петков, въпреки големия 
интерес към него от стра-
на на други клубове, как-

то и да привлече вратаря 
Пламен Иванов, който до 
миналия шампионат се 
състезаваше за „Фрегата“ 
(Бургас). Опитният страж 
е многократен шампион 
на България и безспор-

но попадение за „Чарда-
фон“. Роден е в Българене, 
където прави първите си 
крачки в хандбала. След 
отлични изяви в юноше-
ските гарнитури е привле-
чен в „Локомотив“ (Варна) 

от доайена в българ-
ския хандбал Пенко 
Златев и с „железни-
чарите“ печели шест 
титли на страната. 
Спортният му път 
продължава в отбора 
на „Добруджа“ (До-
брич), с който става 
още два пъти нацио-
нален първенец. По-
следните три титли в 
кариерата на вратаря 
са с отбора на „Фре-
гата“, в който е ос-
новна фигура, заедно 
с Димитър Петков и 
Христо Данаилов.
„Доволен съм, че ден 

след ден нещата се случ-
ват в желаната от нас 
посока. Пламен Иванов бе 
в основата на успехите на 
„Фрегата“. През последни-
те години виждаме, че той 

продължава да поддържа 
високо ниво на игра. Всич-
ки знаем, че вратарският 
пост е с огромно значение 
във всеки един спорт, така 
че за нас е от огромно 
значение да има голяма 
конкуренция в отбора на 
този пост, която неминуе-
мо ще доведе до още по-
добри резултати. Вярвам, 
че това ще направи верни-
те ни фенове по-щастливи 
и жадни за приятни емо-
ции”, сподели играещият 
треньор Христо Данаилов 
10 дни преди старта на 
новия сезон.
 В първия кръг от пър-
венството „Чардафон” ще 
приеме състава на „Локо-
мотив” (Горна Оряховица). 
Мачът е на 29 септември 
(неделя) от 17.00 часа в 
зала „Орловец”.

СвеТозар ГаТев

 Четири медала завою-
ваха състезателите на ДК 
„Габрово“ от проведения 
в Пловдив Втори между-
народен турнир по джу-
до в памет на изтъкнатия 
треньор Никола Петрушев.  
Надпреварата за деца и 
юноши се проведе в зала 
„Олимпиада“.
 Възпитаниците на тре-
ньорите Георги Колев и 
Христо Колев завоюваха 
златен, сребърен и два 
бронзови медала. Атанас 
Рачев се пребори за пър-
во място в своята възрас-
това група и категория, 
а неговите братя Виктор 
Рачев и Николай Рачев  
се окичиха с бронзови 

отличия. Сребърен медал 
спечели Мирослав Алек-
сиев. Йоан Шанов игра 
репешаж за трето място в 
конкуренцията на 16 деца 
в своята категория, но не 
успя да стигне до бронза и 
се класира пети.
 Седмица по-рано два-
ма състезатели на ДК 
„Габрово“ - Даниел Мин-
чев и Радослав Иванов, 
водени от Христо Колев, 
участваха в Държавното 
първенство по полицейска 
лична защита в град Ва-
рна. В направление „ката“ 
Даниел Минчев завоюва 
бронзов медал в конку-
ренцията на 10 състезате-
ли, а в направление ПЛЗ 
представителите ни заеха 
четвърто място.

Блестящо кàрàне нà Виктор 
Борислàвов в Левски

Гàáровските äжуäисти 
зàвоювàхà четири 
меäàлà в Пловäив

„Янтрà 2019” рàзáи „Акàäемик” (Свищов) зà еäно полувреме

„Чàрäàфон” с шàмпионско трио зà новия сезон

Юношите нà ОФК „Янтрà 2019” с вàжнà поáеäà в Стàрà Зàãорà
КлаСИране

„Берое“ (Стара Загора)  16:6  16
„Черно море“ (Варна)  16:4 16
„Левски“ (София)  14:4  6
ЦСКА (София)  21:2  15
„Лудогорец 1945“ (Разград)  14:7  13
„Ботев“ (Пловдив)  20:7  12
„Дунав“ (Русе)  16:15  10
„Царско село 2015“ (София)  12:13  10
„Славия 1913“ (София)  9:5   10
„Локомотив 1926“ (Пловдив)  6:8   9
„Янтра 2019“ (Габрово)  8:22  6
„Монтана 1921“ (Монтана)  6:12  4
„Септември“ (София)  7:15  3
„Пирин“ (Благоевград)  1:17  1
„Верея“ (Стара Загора)  5:34  0
„Марек 1915“ (Дупница) - Изваден
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ÐÅ×ÍÈÊ ÊÈÐÈË ÊÎËÅÂ

ÏÅÐÄÅ

ËÈ×ÈÍÊÀ,
ÇÀÂÈÒÀ Â
ÏÀØÊÓË

ÀÂÒÎÐÚÒ ÍÀ
„ÏÎÄ ÈÃÎÒÎ”

ÁÚËÃÀÐÑÊÈ
ÀÊÒÜÎÐ
„ÄßÂÎËÑÊÎ-
ÒÎ ÃÚÐËÎ”

ÁËÀÃÎÇÂÓ-
×Èß Â ÊÐÀß
ÍÀ ÑÒÈÕÎÂÅ

ÑÚÇÂÅÇÄÈÅ Â
ÑÅÂÅÐÍÎÒÎ
ÏÎËÓÊÚËÁÎ

ÂÎÉÍÀ, ÁÐÀÍ
/ÑËÀÂ./

ÊËÅÂÅÒÍÈ-
×ÅÑÊÎ
ÑÂÅÄÅÍÈÅ

ÇÚÐÍÎ×ÈÑ-
ÒÀ×ÊÀ

ÁÎÃÎÌÎËÅÖ,
ÏÎÊËÎÍÍÈÊ

/ÖÚÐÊ./

ÃÐÀÄ Â ÑÀÙ,
ÔËÎÐÈÄÀ

ÍÀÓÊÀ ÇÀ
ÐÀÑÒÅÍÈßÒÀ

ÀÂÑÒÐÈÉÑÊÈ
ÏÈÑÀÒÅË,
ÍÎÁÅËÈÑÒ
/1905-1994/

ÈÇÊÎÏ, ßÌÀ

ÄÂÈÃÀÒÅËÅÍ
ÖÅÍÒÚÐ Â
ÌÎÇÚÊÀ

ÐÓÑÊÈ
ÃÅÎÃÐÀÔ
/1839-1900/

ÐÅÊÀ Â
ÈÍÄÈß È
ÏÀÊÈÑÒÀÍ

¹2232

ÑÚÍÎÄÂÈÃÀ-
ÒÅËÅÍ ÍÅÐÂ

ÀÐÎÌÀÒÍÎ
ÂÅÙÅÑÒÂÎ Â
ÏÀÐÔÞÌÅ-
ÐÈßÒÀ

ÎÑÍÎÂÅÍ ÓÑ-
ÒÎÉ×ÈÂ ÒÎÍ
ÍÀ ËÀÄÀ

ÈÒÀËÈÀÍÑÊÈ
ÌÀÒÅÌÀÒÈÊ
/1707-1775/

ÁÚËÃÀÐÑÊÈ
ÏÈÑÀÒÅË
/1834-1879/

ÁËÀÃÎÐÎÄÍÀ
ÐÚÆÄÀ

ÏÐÅÏÀÐÀÒ ÇÀ
ÏÎ×ÈÑÒÂÀÍÅ
ÍÀ ÌÓÕÚË

ÂÈÄ ÊÎÌÏÞ-
ÒÚÐÍÀ
ÏÀÌÅÒ

ÐÓÑÊÈ
ÁÈÎÕÈÌÈÊ
/1894-1980/

ËÅÃÅÍÄÀÐÅÍ
ÀÐÌÅÍÑÊÈ
ÃÅÐÎÉ

ÌÀÐÊÀ
ÌÀÐÃÀÐÈÍ

ÁÚËÃÀÐÑÊÈ
ÙÀÍÃÈÑÒ ÎÒ
ÌÈÍÀËÎÒÎ

ÏÐÅÄÏËÀÒÀ
ÎÒ ÇÀÏËÀÒÀ

ÊÐÅÏÎÑÒ Â
ÐÎÄÎÏÈÒÅ

ÀËÁÀÍÑÊÀ
ÒÅËÅÃÐÀÔÍÀ
ÀÃÅÍÖÈß

ÔÐÅÍÑÊÈ
ÏÎÏ ÏÅÂÅÖ
/1941-2012/

ÍÎÂÎÇÅËÀÍÄ-
ÑÊÀ ÁÅÇÊÐÈ-
ËÀ ÏÒÈÖÀ

ÁÚËÃÀÐÑÊÈ
ÈÊÎÍÎÌÈÑÒ
/1902-1974/

ÇÀÂÈÑÈÌ
ÂËÀÄÅÒÅË

ÕÈÌÈ×ÅÑÊÈ
ÅËÅÌÅÍÒ,
ÍÅÌÅÒÀË

ÌÀÐÊÀ
ÈÒÀËÈÀÍÑÊÈ
ËÅÊÈ ÊÎËÈ

ËÀÒÂÈÉÑÊÈ
ÏÓÁËÈÖÈÑÒ
/1877-1908/

ÊËÎÍ ÍÀ
ÀÑÒÐÎÍÎÌÈ-
ßÒÀ

ßÏÎÍÑÊÈ
ÕÓÄÎÆÍÈÊ
/1900-1967/

ÔÐÅÍÑÊÈ
ÕÈÌÈÊ
/1777-1857/

ÁÚËÃÀÐÑÊÈ
ÊÎÌÏÎÇÈÒÎÐ
“ÃÅÐÃÀÍÀ”
/1882-1931/

ÅÊÑÏÅÐÈÌÅÍ-
ÒÈ

ÃÎÒÂÀÐÑÊÀ
ÏÎÄÏÐÀÂÊÀ

ÇÈÄÀÐÑÊÈ
ÈÍÑÒÐÓÌÅÍÒ

ÀÌÅÐÈÊÀÍ-
ÑÊÈ
ÊÎÌÏÎÇÈÒÎÐ
/1911-2007/

ÌÀÑËÎÄÀÉÍÎ
ÐÀÑÒÅÍÈÅ

ÂÈÄ ÊÎÆÀ ÇÀ
ÐÚÊÀÂÈÖÈ

ÂÈÍÎ×ÅÐÏÅ-
ÖÚÒ ÍÀ ÇÅÂÑ

/ÃÐ. ÌÈÒ./

ÑÏÚÒÍÈÊ
ÍÀ ÞÏÈÒÅÐ

ÌÀÐÊÀ
ØÂÅÉÖÀÐÑÊÈ
×ÀÑÎÂÍÈÖÈ

ÓÍÃÀÐÑÊÈ ÊÈ-
ÍÎÐÅÆÈÑÜÎÐ
/1905-1977/

ÔÐÅÍÑÊÈ
ÌÀÒÅÌÀÒÈÊ
/1865-1963/

ÂÚÇÏÀËÅÍÈÅ
ÍÀ ÃÐÚÁÍÀ×-
ÍÎ-ÌÎÇÚ×-
ÍÈÒÅ ÍÅÐÂÈ

ÅÄÍÀ ÎÒ
ÏËÀÍÅÒÈÒÅ

ÌÀÐÊÀ
ÌÎÌÅÍÒÍÎ
ËÅÏÈËÎ

ÄÅÅÖ ÍÀ
ÔÐÅÍÑÊÀÒÀ
ÐÅÂÎËÞÖÈß
/1751-1830/

ÄÅÑÅÒÎÊÐÀÊ
ÌÎÐÑÊÈ ÐÀÊ

ÂÈÄ ÕÀËÂÀ

ÌßÐÊÀ ÇÀ
ÂÌÅÑÒÈÌÎÑÒ
ÍÀ ÏÅÒÐÎË

ÔÐÅÍÑÊÀ
ÏÈÑÀÒÅËÊÀ
/1902-1999/

×ÅØÊÈ
ËÅÊÎÀÒËÅÒ
/1922-2000/

ÔÀÑÓË

ÏÎÐÒÓÃÀËÑÊÈ
ÔÓÒÁÎËÈÑÒ
Â ÌÈÍÀËÎÒÎ,
ÍÀÖÈÎÍÀË

ÍÀÏÎÈÒÅËÍÎ
ÑÚÎÐÚÆÅÍÈÅ

ÌÀÐÊÀ ÀÌÅ-
ÐÈÊÀÍÑÊÈ
ÊÎÌÏÞÒÐÈ

ÅÇÅÐÎ Â
ÇÀÏÀÄÅÍ
ÑÈÁÈÐ ÍÀ
Ð. ÊÓÐÅÉÊÀ

ÃÐÀÄ Â
ÁÐÀÇÈËÈß,
ÙÀÒ ÃÎßÑ

ÐÅÊÀ Â
ÑÅÂÅÐÍÀ
ÈÒÀËÈß

ÃÅÐÎÈÍß ÎÒ
„ÑÍÀÕÀ” ÍÀ Ã.
ÊÀÐÀÑËÀÂÎÂ

ÌÀØÈÍÀ ÇÀ
ÂËÀ×ÅÍÅ ÍÀ
ÂÚËÍÀ

ÏÒÈÖÀ Ñ
ÊÐÀÑÈÂÈ
ÏÅÐÀ

ÃÅÎÌÅÒÐÈ×-
ÍÎ ÒßËÎ

ÀËÊÀËÎÈÄ
Â ÃÚÁÀÒÀ
ÌÓÕÎÌÎÐÊÀ

ÃÐÀÄ Â
ßÏÎÍÈß ÍÀ
Î. ÕÎÍÑÞ

ÁËÈÇÚÊ ÐÎÄ-
ÑÒÂÅÍÈÊ

ÓÐÅÄ ÇÀ
ÈÇÌÅÐÂÀÍÅ
ÍÀ ÑÈËÀ

ÃÎËßÌÀ
ÂÎÅÍÍÀ
ÔËÎÒÈËÈß

ÈÑÏÀÍÑÊÈ
ÂÐÀÒÀÐ ÎÒ
ÌÈÍÀËÎÒÎ

ÃÐÀÄ Â
ÒÚÐÃÎÂÈÙÊÀ
ÎÁËÀÑÒ

ÒÅ×ÍÀ ÑÌÅÒÀ-
ÍÀ ÎÒ ÊÀÌÈË-
ÑÊÎ ÌËßÊÎ

ÄßË ÎÒ
ÕÈÌÀËÀÈÒÅ

ÑÏÎÐÒÅÍ ÒÎ-
ÒÀËÈÇÀÒÎÐ

ÈÇÎËÈÐÀÍ
ÅË. ÏÐÎÂÎÄ-
ÍÈÊ

ÈÇÏÐÀÙÀ×
ÍÀ ÏÎÙÅÍ-
ÑÊÀ ÏÐÀÒÊÀ

ÔÅÍÎËÎÂÀ
ÏËÀÑÒÌÀÑÀ

×ÎÂÅÊÎÏÎ-
ÄÎÁÍÀ
ÌÀÉÌÓÍÀ

ÂÈÄ ÐÈÑ

ÏÀÐÍÈÊÎÂÎ
ÖÂÅÒÅ

ÔÈËÈÏÈÍÑÊÈ
ØÀÕÌÀÒÈÑÒ

ØÈÔÚÐ

ÍÀÏÐÀÂËÅ-
ÍÈÅ, ÏÎÑÎÊÀ

ÍÀÐÎÄÍÎÑÒ
Â ÐÓÑÈß

ÌßÐÊÀ ÇÀ
ÒÅÃËÎ ÍÀ
ÇËÀÒÎ

ÕÐÎÌÀÒÅÍ
ÌÈÍÅÐÀË

ÂÈÄ
ÌÈÍÅÐÀË,
ÑÚÄÚÐÆÀÙ
ÔÎÑÔÀÒÈ

ÈÑÏÀÍÑÊÈ
ÏÈÑÀÒÅË
/1544-1619/

ÏÅÑÅÍ ÍÀ
ÍÎÍÀ
ÉÎÒÎÂÀ

ÄÚËÚÃ ÍÎÆ,
ÏÎÑÒÀÂßÍ
ÍÀ ÏÓØÊÀ

ÍÀÐÎÄÅÍ
ÏÅÂÅÖ Â
ÊÀÇÀÕÑÒÀÍ

ÅÇÅÐÎ Â
ÀÐÆÅÍÒÈÍÀ

Ã-É ÎÒ „ÑÅËÎ
ÁÎÐÎÂÎ” ÍÀ
ÊÐÓÌ ÂÅËÊÎÂ

ÂÎÉÑÊÎÂÀ
×ÀÑÒ

ÊÐÀÑÍÎÐÅ-
×ÈÂ
ÃÎÂÎÐÈÒÅË

ÃÐÀÄ Â ÈÐÀÍ

ÄÚÐÆÀÂÀ
Â ÀÇÈß

ÈÒÀËÈÀÍÑÊÈ
ÏÈÑÀÒÅË
„ÈÌÅÒÎ ÍÀ
ÐÎÇÀÒÀ”

ÏÀÐÀÃ-
ÂÀÉÑÊÈ ×ÀÉ

ÑÒÈÕÎÒÂÎÐÅ-
ÍÈÅ ÍÀ
ÄÀÌßÍ
ÄÀÌßÍÎÂ

×ÀÑÒ ÎÒ
ÎÁÓÂÊÀ

ÑÎË ÍÀ ÒÀÍÈ-
ÍÎÂÀÒÀ
ÊÈÑÅËÈÍÀ

ÁÀËÊÎÍ

ÔÐÅÍÑÊÈ
ÏÈÑÀÒÅË
„ÁÅÇ ÄÎÌ”
/1830-1907/

ÂÐÚÕ Â
ÏÈÐÈÍ
2099 Ì

ÅÇÅÐÎ Â
ÏÅÐÓ È
ÁÎËÈÂÈß

ÏÎÃÀ×À

ÍÅÌÑÊÈ
ÔÎÒÎ-
ÏÐÎßÂÈÒÅË

ÃÎËßÌÀ
ÃÐÓÏÀ
ÈÇÌÐÅËÈ
ÌÅÊÎÒÅËÈ

ÑÒÐÀÍÀ ÍÀ
ÏÐÀÂÎ-
ÚÃÚËÅÍ
ÒÐÈÚÃÚËÍÈÊ

ÀÃÀÐÀÍ, ÀÄÀÌÀÐ, ÀÄÎÐÀÒÎÐ, ÀÌÀÍÈÒÈÍ, ÀÑÀÐ, ÅËÀÐÀ, ÇÀÒÎÏÅÊ, ÈËÀÌ, ÈÏÎÐÀ, ÈÒÀÒÈ, ÎÊÀËÀ, ÒÀÍÀÒ, ÒÅÍÀÐ.

-

--

-



724 септември 2019 г. обяви

сТроиТЕлсТВо
събаряМ и почиствам от 
А до Я. Извършвам строи-
телни работи. Чистя дворо-
ве, мази - 0899/601-444.
ФирМа събаря, почист-
ва за сметка на матери-
алите - справки на тел. 
0896/183-637.
кърТи, зида, ВиК, ел., 
фаянс  - 0878/943-895.
ФирМа изгражда, ре-
монтира или събаря - 
обезопасява всякакви по-
криви. Изгражда навеси, 
огради и други на най-
ниски цени и с високо 
качество. Тел. 0895/752-
838.
услуги с мини багерче и 
самосвал - тел. 0897/429-
374.

сТроиТЕлна ФирМа 
извършва всякакъв вид 
строителни дейности - 
0879/93-24-34. [18, 14]
рЕМонТ на стари покриви 
и подмяна на улуци ВА-
РОВИ  мазилки - справки 
на тел. 0876/416-716 [13, 
13]
рЕМонТ и направа на 
покриви, комини, капаци, 
дренажи, бетони, хидрои-
золации - тел. 0888/020-
187. [23, 7]
подпорни сТЕни, хи-
дроизолации, саниране, 
покриви - тел. 0886/762-
434. [23, 7]
покриВи, дрЕнаж, са-
ниране, гипсокартон - тел. 
0897/390-194. [23, 7]
покриВи, подМазВанЕ 
на капаци, топлоизолация 
- тел. 0899/21-77-46. [6, 
1]

ВъТрЕшЕн рЕМонТ
полаганЕ Фаянс, тера-
кота - тел. 0896/828-147. 
[25, 23]

паркЕТ, дЮшЕМЕ - рЕ-
дЕнЕ, бЕзпраХоВо ци-
клЕнЕ, фино шлайфане, 
лакиране - монтаж на ла-
миниран паркет - справ-
ки на тел. 066/86-61-43, 
0889/286-025.
бЕзпрашно циклЕнЕ - 
0887/040-471.
шпаклоВка и боядис-
ване - справки на тел. 
0878/580-333.
алпинисТи - справки на 
тел. 0887/131-381.
Мазилки, заМазки, 
шпакловки, фаянс, терако-
та, монтаж ламинат, кар-
тон - тел. 0885/015-666. 
[8, 4]

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

израбоТВа
израбоТВа оТ мрамор и 
гранит - прагове, первази, 
парапети, стъпала и дру-
ги - тел. 0886/777-990. 
[12, 2]

Ел. инсТалации,
рЕМонТи
дрЕбни ЕлЕкТроус-
луги по домовете - тел. 
0899/145-802.
Ел. рЕМонТи и инстала-
ции - тел. 0899/359-114. 
[22, 20]

коМини
проФЕсионално по-
чисТВанЕ на комини - 
отгоре и отдолу. ПО ВСЯКО 
ВРЕМЕ. Тел. 0897/704-
502.
коМиночисТач - тел. 
0889/177-737.
коМиночисТач - 30 лв. - 
тел. 0894/525-258.

чисТи коМини, То-
плоизолации - тел. 
0898/538-938. [22, 3]

Вик
Вик МонТаж и поддръжка 
- 0887/680-034.
оТпушВа канали - тел. 
0889/177-737.
Вик рЕМонТи и инстала-
ции - тел. 0899/359-114. 
[22, 13]

дограМа
ФирМа „ди Ти пласт“ 
предлага AL и PVC дограма 
и щори - тел. 0878/67-
61-61.

рЕМонТ на ЕлЕкТроурЕди 
и ЕлЕкТроника
рЕМонТ на телевизори по 
домовете - тел. 0888/279-
846. [22, 18]
рЕМонТ на хладилници 
и фризери по домовете - 
тел. 0897/425-313. [30, 3]

почисТВанЕ
собсТВЕн прЕВоз, из-
чистване на апартамен-
ти, къщи, мазета, гара-
жи - тел. 0885/274-443, 
0894/921-663.

косЕнЕ
поддръжка на зелени 
площи. Почистване на дво-
рове. Тел. 0877/919-006. 
[24, 14]
косЕнЕ и почистване на 
места - 0899/155-386. 
[17, 9]

градински услуги
градински услуги - 
справки на 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  - 
справки на тел. 0892/775-
774.
събарянЕ на дърве-
та, рязане, кастрене - 
0889/177-737.
надписВанЕ на надгроб-
ни паметни плочи. Справки 
на тел. 0895/879-620. [22, 
21]
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аВТоМобили продаВа
RENAULT SCENIC, в от-
лично състояние, цена по 
договаряне, се продава на 
тел. 0889/981-103. [20, 
11]
AUDI 80 се продава на 
тел. 0894/87-15-80. [5, 5]
голФ, 1.6, се продава на 
тел. 0878/854-337. [5, 3]
рЕно МЕган - 1997 г., 
газ-бензин, всичко пла-
тено, се продава на тел. 
0897/02-05-31. [5, 2]
дайХаТсу куорЕ изгод-
но се продава на тел. 
0988/236-509, 0677/66-
555. [3, 1]

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

МоТори/ВЕлосипЕди

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

скуТЕр „пиаджо“ - 50 
кубика, за 800 лева се 
продава на тел. 0899/935-
151. [11, 2]

под наЕМ
аВТоМобили под наем 
- 0878/929-080. [19, 15]

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

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

скрап, сТари
аВТоМобили
ФирМа „Вайкар“ изку-
пува стари и нови, из-
лезли от употреба и ка-
тастрофирали автобуси и 
микробуси - 0999/009-
008.
коли за скрап от мяс-
то се изкупуват на тел. 
0899/092-510. [22, 2]

рабоТа прЕдлага
краВЕФЕрМа Търси жи-
вотновъди. Справки на 
тел. 0896/690-301. [17, 
17]
Магазин В кв. Палаузово 
търси продавачка - справ-
ки на тел. 0887/825-534. 
[16, 13]
„озЕкс” Търси работ-
ници, може и без опит. 
Справки на тел. 0885/503-
426. [6, 5]

МайсТор на закуски и 
баничар се търси на тел. 
0893/64-81-13. [10, 9]
Магазин за хранителни 
стоки в кв. Палаузово тър-
си продавачка. Справки на 
тел. 0895/521-858. [24, 8]
МЕХана „ФЕнЕриТЕ“ 
търси сервитьори. Запла-
та + процент от оборота. 
Справки на тел. 0896/606-
870. [11, 8]
заВЕдЕниЕ за хранене 
търси ПРОДАВАЧКИ на 
топли закуски, кафе и без-
алкохолно - справки на 
тел. 0897/889-001. [22, 7]
бЕнзиносТанция Тър-
си служители. Справки на 
тел. 0885/292-801. [11, 6]

пицария „Мания“ тър-
си сервитьори, готвачи, 
пицари. Справки на тел. 
0877/44-55-82. [7, 7]
„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, 6]
биТоВо заВЕдЕниЕ 
търси да назначи по-
мощник-готвач. Справки 
на тел. 0888/310-981 и 
0887/002-030. [11, 5]
МЕХана Търси да на-
значи сервитьор. Справки 
на тел. 0888/310-981 и 
0887/002-030. [11, 5]

склад Търси складов ра-
ботник. Справки на тел. 
0883/222-290. [11, 6]
ТаксиМЕТроВ шо-
Фьор се търси на тел. 
0896/644-577. [11, 5]
заВЕдЕниЕ за обедно 
хранене търси помощник 
готвачка с опит - справ-
ки на тел. 0897/93-01-95, 
след 14 часа. [7, 4]
бисТро „карТал“ търси 
да назначи барбекюрист 
(скараджия). За пове-
че информация на тел. 
0889/319-654. [5, 4]
ФирМа Търси помощ-
ник-готвач/ка. Телефон за 
информация: 0899/960-
561. [5, 3]

болноглЕдач за кв. 
Етъра се търси на тел. 
0888/631-789. [11, 4]
рабоТник за товаро-ра-
зтоварна дейност на пло-
дове и зеленчуци (може и 
почасово) се търси на тел. 
0888/38-22-64. [3, 3]
шоФьор за превоз на 
зеленчук се търси на тел. 
0888/38-22-64. [3, 3]
Търся жЕна за гледане 
в събота и неделя - тел. 
0988/739-938. [3, 2]

грижа за болни 
и ВъзрасТни
глЕдаМ болни. Може и 
почасово. Тел. 0878/47-
69-96. [3, 1]

оТоплЕниЕ
дърВа за огрев се про-
дават 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.
нарязани и нацепени 
букови и дъбови дър-
ва се продават на тел. 
0876/839-779.
дърВа за огрев - наряза-
ни и нацепени, се прода-
ват на тел. 0876/437-140.

букоВи дърВа - наряза-
ни и нацепени. Безплатен 
транспорт. Тел. 0877/191-
102.
нацЕпЕни, нарязани 
дърва - 80 лева, незабав-
на доставка, се продават 
на тел. 0884/709-093
дъбоВи за огрев - наце-
пени, 80 лв., с безплатен 
транспорт, се продават на 
тел. 0877/471-466.
дърВа за печки и камини 
- 80 лв., се продават на 
тел. 0876/583-472.
нарязани и нацепени 
дърва - бърза достав-
ка, се продават на тел. 
0877/108-825.
„Мг-лЕс“ продаВа дър-
ва за огрев - справки 
на тел. 0887/547-499, 
0878/513-655.
суХи и сурови нацепени 
дърва - 80 лв., се прода-
ват на тел. 0895/752-838.
дърВа за печки, котли, 
камини се продават на 
тел. 0879/988-131.

гоТоВи дърВа за огрев. 
Нарязани и нацепени. Тел. 
0896/80-76-88. [25, 24]
проМоция! дъбоВи из-
резки - 40 лв./куб. м. Тел. 
0899/137-896. [27, 23]
продажба и доставка на 
пелети - тел. 0886/320-
155. [22, 20]
нарязани, нацЕпЕ-
ни дърва - 85 лв./куб., 
метрови - 75 лв. Тел. 
0893/511-154. [24, 17]
грЕди и дъски - наря-
зани, 60 лв./куб. - тел. 
0893/511-154. [24, 17]
„ФлинТ-гайдароВи“ 
(„пЕТя Гайдарова“) - дон-
баски въглища; брикети, 
разпалки. Осигурен транс-
порт. Тел. 0898/690-606, 
066/80-80-53. [26, 12]
рЕжа дърВа на 7 лв./
куб. - 0899/155-386. [17, 9]
изгодно продаВа 
и доставя пелети - тел. 
0886/320-155. [11, 4]
рЕжа дърВа на 7 лв. - 
тел. 0899/050-080. [11, 
3]

продаВа МаТЕриали
каМЕнни плочи - 10 
лв./кв., и дялан камък - 35 
лв., се продават на тел. 
0895/752-838.
бЕТонни цигли продава 
тел. 0895/973-181. [6, 6]
покриВна лаМарина 
- употребявана, продава  
тел. 0886/777-990. [12, 2]

каМЕнни плочи от сел-
ски къщи се продават на 
тел. 0886/777-990. [12, 2]

продаВа обзаВЕжданЕ
плъТна МЕТална врата 
- 2.60/2.40 м, се прода-
ва на тел. 0888/854-160. 
[5, 5]
балон оТ бойлер, напра-
вен от дебела хромнике-
лова ламарина, и тави (ка-
равани) - медни, фризер 
с 6 чекмеджета, продава 
тел. 0876/44-03-11. [5, 2]
бойлЕр „сиМЕнс“ - 
120 л, се продава на тел. 
0988/236-509, 0677/66-
555. [3, 1]

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, 10]
пЕралня „WhIRLpooL“ 
за 150 лв. се продава 
на тел. 0988/236-509, 
0677/66-555. [3, 1]
каМина „pRITy“, печка 
„Раховец“, кюмбе „Циган-
ска любов“, акумулираща 
печка „Ела“, тенджери - 
25 л, 2 бр., трифазен ка-
бел - 50 метра,  продава 
тел. 0893/83-04-02. [6, 3]

паВилиони
паВилион - 9 кв. м, се 
продава на тел. 0895/710-
934. [11, 5]

продаВа разни
ФилаТЕлни Марки с 
историческа стойност се 
продават на тел. 0894/94-
63-57. [20, 7]
раница „ALpIN“ - неиз-
ползвана, 60+10 l, за 80 
лв. се продава на тел. 
0885/530-109. [22, 3]
коТЕл на твърдо гори-
во - дърва, въглища, пе-
лети, за 450 лв. продава  
0988/236-509, 0677/66-
555. [3, 1]

коТЕл на нафта с про-
грамна компютърна на-
стройка „Вайлан“ за 400 
лв. продава 0988/236-
509, 0677/66-555. [3, 1]

зоВ за поМощ
ако иМа желаещи за 
бране на ябълки, да ми 
се обадят на телефон 
0877/107-123, кв. Ябълка 
№ 59, Колю Спасов. [4, 4]

купуВа разни
сТара наФТа се купува 
на тел. 0895/752-838. 
пункТ за вторични купу-
ва всякакви железа - тел. 
0896/183-637.

прЕВози
ТранспорТ - 2.5 тона, 
16 куб. м  - 0899/377-
924
ТранспорТни услуги 
до 2 тона, каросерия - 
тел. 0896/82-81-47. [25, 
23]
услуги с багер и са-
мосвал - тел. 0893/511-
154. [24, 17]

билЕТи, пъТуВания
аВТобусни, саМолЕТ-
ни БИЛЕТИ се предлагат 
на тел. 066/80-49-48, 
0887/83-61-73.

доМашни лЮбиМци
подаряВаМ коТЕнца - 
справки на тел. 066/87-
04-68. [5, 3]

лЕкари
псиХиаТър и нЕВро-
лог. д-р ТриФоноВ, 
габроВо, ул. „ЕМану-
ил МанолоВ“ № 12-А, 
066/804-549, 0885/251-
655. ИЗДАВА ПСИХИА-
ТРИЧНИ УДОСТОВЕРЕ-
НИЯ.
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. Записва-
не на тел. 066/800-140

козМЕТика, Масаж
проФЕсионални Ма-
сажисТки - 0876/73-
14-19. [22, 19]

ЕроТика
ЕроТичЕн Масаж - тел. 
0894/277-849. [11, 10]

даВа заЕМ
крЕдиТ до 2 часа - тел. 
0897/219-833. [22, 9]

счЕТоВодсТВо

рЕгисТрация на 
ФирМи и счЕТоВод-
но обслужВанЕ - 
0898/480-821

жиВоТни продаВа
оВцЕ сЕ продават на 
тел. 0898/575-123 [33, 
10]

приЕМ дФа „габроВчЕ“
дЕТски ФолклорЕн ан-
самбъл „Габровче“ обя-
вява прим на деца, же-
лаещи да изучават народ-
ни инструменти (кавал, 
гайда, гъдулка, тамбура, 
тъпан), народно пеене и 
народни танци. Телефон 
за контакти: 066/806-
521. [5, 5]

КУХНЕНСКИ
ШКАФОВЕ 
ОФИС 
мЕбЕЛИ 

мебели

0897 893 563
0897 843 667

ТИпОВИ 
И пО пРОЕКТ 
НА КЛИЕНТА

 ВодораВно: Отлика. Отлив. Сироп. Аерохидродинамика. 
Ортопед. Авена. "Реал". Овни. Еско. Аврен. ДЗИ. Таити. Орли. 
Еси. Тор. Ариета. Сгур. Врубел (Михаил). Кредит. Отек. Анатом. 
Олово. Мравояд. Тонаж. Омар. Циан. Исус. Зау. Ери. Хит. Накат. 
Микрон. Единак. Орлеан. Хо. Малака. Субект. Алм. Причина. 
Исаев (Младен). Хималаи. Ети (Уилям). Гризли. Ниса. Тоне. Али-
са. Тел. Уров. Лапад. Раи. Тевтонци. Дисидент. Линеал. Армия. 
Йовка. 
 оТВЕсно: Старозагорци. Акинети. Летви. Утаител. Милен. 
Пирон. Трева. Далас. Ве. Копито. Конник. "Лаута". Махе. Арв. 
Анапа. Рол. Идеи. Радика. "Ритон". Стоун (Шарън). Сакси. Овца. 
Траки. Батут. Учен. Ир. Слово. Аетос. Обител. Иде. Орлон. Мре-
ни. Ади (Ендре). Свинари. Мазилка. Апия. Навлек. Жакет. Глас. 
Оса. "Ретро". Ура. Иридий. Имре. Аело. Онасис (Аристотел). До. 
Криене. Домен. Лазарев (Виктор). Ока. Сливар. Хмел. Анк. Спал-
ни. Торино. Визита. 

бинго зала 
„габроВо“ 

Търси 
крупиЕТа

0896 604 999 

МожЕ и сТудЕнТи 
задочници

отговори на сканди от бр. 181, петък
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Прàзникът върнà момчетàтà от 70-те отново в иãрàтà
Сборният отбор на габровските ветерани победи Горна Оряховица, както преди 100 години
 На 21 септември футболисти от 
няколко поколения, играли през години-
те в габровските отбори "Чардафон" и 
"Янтра", облякоха отново спортните 
екипи на града с емблемата на 100-го-
дишния юбилей.
 Прави: от ляво надясно: Рачо Бара-
ков, Страцимир Тинчев, Ивелин Драшков 
- Доктора, Емил Георгиев - Льонката, 
Христо Кирилов, Николай Василев, Мом-
чил Кинов, Юсеин Кюрдов, Петьо Васи-
лев, Александър Маринов, Николай Илиев 
- Галибата, Пламен Недков - съдия, Любо 
Трайков, Георги Димитров, Емил Митков, 
Николай Дончев, Васил Чилов, Пламен Ла-
лев, Веско Ганчев.
 Клекнали: Бойко Величков, Александър 
Димитров (сега треньор на младежкия 
национален отбор), Иван Райков, Тодор 
Цветков, Васил Тачев, Георги Димитров 
- Фишека, Вангел Стаматов - Пуфа, Ми-
хал Михалев - Матето, Никос Тасос.
 Както преди 100 години, габровският 
отбор надигра гостуващия тим на "Ло-
комотив" - Горна Оряховица с 3:2. 

БФС и кметът Тàня Õристовà нàãрàäихà зàслужили 
футáолисти, треньори, съäии и äеятели  нà футáолà

Рачо Бараков Никос Тасос Цветан Станев Христо Куцилев Николай МънчевВеселин АнтоновНиколай Петров

Емил Табаков Петко Николов Николай Рачев Георги Гатев Мишо ГеоргиевБогомил БелчевПетър Петров Иван Петков

Недялко Недев

Пламен Георгиев

Георги Йорданов Пламен Нанев Пламен Илиев
Пешко Николов Георги Димитров Стоян Ацаров Даниел Яков

Димчо Данов Вили Вуцов Емил Георгиев

Вангел Стаматов Васил Тачев

Венцислав Петров Петьо Василев Райчо Проданов

Тодор Цветков Пламен Недков Михал Михалев

Кольо Ковачев Тодор Тодорв Иван Камарашев Симона Петкова

Александър Маринов Георги Димитров Христо Кирилов

Георги Дерменджиев Петко Петков Маргарит Георгиев

Веско Ганчев Юсеин Кюрдов

Николай Илиев


