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димас ад
добив на инертни материали, 

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

ЛУКСОЗНИ АПАРТАМЕНТИ
ПОД НАЕМ        В ГАБРОВО

0886 001 001

• Bulgarian homes network •

проГноза
за ВрЕМЕТо

ВалуТни
курсоВЕ

ПОНЕДЕЛНИК 17о/6о                      ВТОРНИК 18о/80                        СРЯДА 16о/100USD - 1.77255, EUR - 1.95583, CHF - 1.77948, GBP - 2.27005

	 На	 13	 ноември,	 сряда,	
от	 19	 часа	 в	 Художестве-
ната	 галерия	 „Христо	 Цо-
кев“	по	желания	на	публи-
ката	 Габровският	 камерен	

оркестър	ще	изпълни	про-
изведения	 от	 Бах,	Шопен,	
Чайковски,	 Григ,	 Прокофи-
ев,	 Стравински,	 Шостако-
вич	и	Панчо	Владигеров.

светозар Гатев

	 Християн	 Стоянов	 е	 новият	 световен	 шампион	 по	
лека	атлетика	за	хора	с	физически	увреждания	в	бяга-
нето	на	1500	метра.	Уникалният	габровски	атлет	избухна	
на	първенството	на	планетата	за	мъже	и	жени	в	Дубай	
и	 спечели	 по	 категоричен	 начин	 златото	 в	 категория	
Т46.	 Настоящият	 европейски	шампион	Стоянов	 напра-
ви	 страхотно	 тактическо	 бягане	 и	 напълно	 заслужено	
триумфира.	 След	 старта	 Хрис	 зае	 място	 в	 челото	 на	
групата	от	15	състезатели.	Поведе	бившият	европейски	
шампион	Александр	Яремчук	от	Русия,	следван	от	све-
товния	рекордьор	Майкъл	Рьогер	от	Австралия.	

продължава на стр. 8

Õриñòиян Сòоянов е 
ñвеòовен шàмпион по 
лекà àòлеòикà ñ рекорд!

	 Сдружение	 на	 Местни	
Ентусиасти	 Шеговито	 На-
строени	 Относно	 Нещата	
Естествата	Щенията	и	Об-
общенията	 (СМЕШНОНЕ-
ЩО)	кани	габровци	на	це-
ремония	 по	 обявяване	 на	
кандидатурата	 на	 Габрово	
за	президент	на	БФС.	Съ-
битието	 ще	 се	 състои	 на	
11.11	в	11:00	ч.	на	открита-
та	сцена	на	ул.	„Радецка”.	

Защо	 президент	 на	 БФС?	
Защото	вече	си	имаме	ви-
цепремиер.	Искаме	и	пре-
зидент.	 Защо	 от	 Габрово?	
Защото	като	истински	габ-
ровец	ще	наложи	стриктна	
финансова	 дисциплина	 в	
българския	футбол.	Има	ли	
в	 Габрово	 човек	 с	 нуж-
ната	 експертиза?	 –	 Да,	
има	 епикриза,	 твърдят	 от	
СМЕШНОНЕЩО.

ЖеНиНа деНЧева

   - Разкажете повече за 
инициативата „Заедно 
срещу наркотиците“?

	 	 -	 Инициативата	 има	 за	
цел	 да	 запознае	 подра-
стващите	от	средните	учи-
лища,	 техните	 родители	 и	
специалисти,	 работещи	 в	
сферата	 на	 зависимости-
те,	с	видовете	наркотични	
вещества	и	тяхното	вредно	
въздействие	върху	детския	
организъм,	 както	 и	 с	 не-
благоприятните	 последици	
от	употребата	им.
		 Срещнах	 се	 и	 разго-
варях	 с	 учениците	 от	 ПГТ	

„Пенчо	 Семов“,	 СУ	 „Отец	
Паисий“,	 Национална	 Ап-
риловска	 гимназия,	 ПМГ	
„Акад.	 Иван	 Гюзелев“	 и	
ПТГ	 „Д-р	 Никола	 Васили-
ади“.	 С	 видео	 материали	
им	 демонстрирах	 после-
диците	 от	 употребата	 на	
наркотиците	и	тяхното	въз-
действие	 върху	 човешката	
физика	 и	 психика,	 както	
и	 последиците	 върху	 со-
циалния	 живот	 и	 бъдеще-
то	на	младите	хора.	Беше	

засегната	 темата	 за	 упо-
требата	 на	 енергийни	 на-
питки,	 наргилета,	 анаболи	
и	 стероиди	 и	 негативните	
последици	 от	 тях.	 Запоз-
нах	 децата	 подробно	 кои	
са	 стадиите	 при	 наркома-
ните	и	как	се	разпознават,	
а	 също	 така	и	 къде	може	
да	 се	 потърси	 адекватна	
помощ	 при	 нужда.	Прове-
де	 се	 открита	 среща	 със	
специалисти	от	институции	
-	психолози,	педагогически	
съветници,	педагози,	меди-
цински	 специалисти,	 чле-
нове	 на	 Общински	 съвет	
по	 наркотични	 вещества,	
обществени	 възпитатели	
доброволци	 от	 Младежки	
съвет	по	наркотични	веще-
ства,	родители.	    стр. 4

Пеòьо Пеòков: "В Бълãàрия и по ñвеòà 
нàркоòициòе ñòàвàò àдñки àãреñивни"

 Областна дирекция на МВР - Габрово, в партньорство с 
Общински съвет по наркотични вещества и Регионалното уп-
равление на образованието организира провеждането на реги-
онална кампания под надслов „Габрово срещу наркотиците“. 
Форматът е част от Национална инициатива „Заедно срещу 
наркотиците“. Гост-лектор бе инспектор Петьо Петков от 
сектор „Наркотици“ при СДВР - София.

	 Междуведомствената	
комисия	 за	 възстановя-
ване	 и	 подпомагане	 към	
Министерски	съвет	ще	от-
пусне	средства	за	ремонт	
на	 разрушения	 мост	 при	
Дряновски	 манастир,	 ин-
формира	областният	упра-
вител	Невена	Петкова.	
	 Мостът,	 който	 мина-
ва	 над	 река	 Дряновска,	
свързва	 манастира	 с	 пе-
щерата	Бачо	Киро	и	е	ва-

жен	за	туризма	в	региона,	
беше	 разрушен	 при	 про-
ливните	дъждове	в	начало-
то	на	юни	тази	година.	
	 „Очаква	 се	 в	 сряда	
на	 заседание	 на	 Минис-
терски	съвет	да	бъде	взе-
то	 решение	 за	 отпускане	
на	 средства	 в	 размер	 на	
276	 614	лева.	Те	ще	бъдат	
за	възстановяване	на	раз-
рушения	мост	и	оформяне	
на	 подходите	 към	 него“,	

информира	 още	 областни-
ят	 управител	 Невена	 Пет-
кова.
	 Още	 на	 4	 юни	 кметът	
на	Дряново	Мирослав	Се-
мов	 съобщи,	 че	 отпреди	
2	 години	 има	 идея	 да	 се	
повдигне	 моста	 -	 да	 се	
измести	 отвора	 за	 мана-
стира	с	няколко	метра	по-
нагоре	 и	 да	 се	 зазида	 с	
каменна	 зидария	 долния	
отвор.

Държàвàòà възñòàновявà 
оòнеñения оò порой моñò 
към Дряновñкия мàнàñòир

	 На	12	ноември	от	18:00	
часа	галерия	„Видима”	ще	
представи	четвърта	самос-
тоятелна	 изложба	 на	 Ан-
тон	 Антонов.	 Известният	
художник	 от	 Дряново	 ще	
разкрие	отново	душата	си	
пред	 любителите	 на	 из-
куството	 чрез	 свои	 нови	
произведения,	 непоказва-
ни	досега.
	 Антон	Антонов	има	над	
60	самостоятелни	и	над	40	
съвместни	 изяви	 в	 стра-
ната	 и	 чужбина.	 Негови	
творби	 са	 притежание	 на	
музеи,	 галерии	 и	 частни	
колекции	в	страната,	както	
и	на	редица	частни	колек-
ции	 в	 Германия,	 Италия,	
Гърция,	 Франция,	 Белгия,	
Португалия,	 Испания,	 Хо-
ландия,	 Швейцария,	 Ан-
глия,	 Китай,	 Турция,	 Япо-
ния,	САЩ.	 стр. 2

Нови òворáи нà Анòон Анòонов покàзвà ãàлерия 
"Видимà", изложáàòà ñе оòкривà уòре вечер

Гàáровец - шеф нà БФС?

Концерò нà ГКО в ñрядàСлàвеи 
в Гàáрово  4
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Вестник 
“100 Вести” 

излиза 
Всеки ден 

без събота и 
неделя

066 (80 69 62 
 www.metalsod.com

метал секюрити груп

силните избират 
силни партньори!

РИСКЪТ, 
ЗАСТРАХОВАН 
С ЛЮБОВ!

Габрово 
ул. „опълченска“ 44
тел. 066 806060 
GSM: 0885310583

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

спЕциализирано дружЕсТВо за произВодсТВо на:
Строителни и инертни кариерни материали
Строеж и поддържане на пътища
производСтво на аСфалтови СмеСи и 
  полагане на пътни аСфалтови наСтилки
пътно-ремонтни дейноСти
пътни Съоръжения
Улични и паркови благоУСтроявания
УСлУги СъС Строителна механизация
производСтво на бетони и циментови замазки

пЪТсТроЙ-ГаБроВо ад

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 

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

 ВодораВно: Дева. Скара. Аврал. Камилар. Мариана. Смрика. 
Клас. Адер (Клеман). Енос. Леонов (Леонид). Улм. Адан (Мартин). Ре-
туш. Нишка. Сеячи. Донка. Декември. Леска. Абел (Нилс). Ямайка. Се. 
Хонорар. Елва. Хит. Линч. Устои. Сало. Буци. Ясли. Сукман. Теглило. 
Клуж. Мит. Руан. Белот. Юрган. Дякон. Ме. Молиер. Таван. Кеч. Пеон. 
Халат. Коки. Монс. Буре. Ехолот. Баничар. Ната (Джулио). Мускати. 
Идиот. ЕТ. Манту. Анина. Ели. Миниатюра. Азимов (Айзък).    
оТВЕсно: Чекмедже. Олуци. Опосуми. Варна. Каниц (Феликс). 
Тюлен. Сан. Камион. Ебонит. Риос (Марсело). "Кни". Икс (Джа-
ки). Смерч. Ерген. Бата. Ясла. Ревла. Ягуар. Батут. "Ка". Леяр. 
"Руслан". Хуни. Паркетчия. Слин. Тари. Ар. Лоуи. Метил. Дале-
чина. Ла Манш. Лало (Едуар). Обява. Ади (Ендре). Асо. Дейвис 
(Бети). Екатерина. Зар. Вноска. Уклон. Оаз. ВИА. "Инка". Склон. 
Конт. Градушка. Хамут. Кола. Ем. Анелка (Никола). Силаж. Ме-
котело. Аларма. Бетон. Речитатив.

отговори на сканди от бр. 215, петък

Покана 
за публично обсъждане

 В	съответствие	 с	 чл.	 15	 от	Закона	 за	 общинския	 дълг,	
кметът	на	Община	Габрово	кани	местната	общност	да	участ-
ва	в	публично	обсъждане	за	поемане	на	общински	дълг	чрез	
сключване	на	договори	за	дългосрочни	инвестиционни	кре-
дити:
	 -	в	размер	до	3	100	000	лв.,	с	предназначение	финанси-
ране	на	част	от	разходите	по	проект	„ЕМО „Етър” - музей 
за креативен културен туризъм”;
	 -	 чрез	 сключване	 на	 договор	 за	 дългосрочен	 инвести-
ционен	кредит,	в	размер	до	250	000	лв.,	с	предназначение	
финансиране	на	част	от	разходите	по	проект	„РИМ – Габро-
во – познание, участие, преживяване“. 
	 Двата	проекта	ще	се	финансират	 чрез	съвместна	под-
крепа	 с	 финансов	 инструмент	 и	 безвъзмездна	 финансова	
помощ	по	процедура	BG16RFOP001-6.002	„Развитие	на	турис-
тически	 атракции“,	 приоритетна	 ос	 6	 „Регионален	 туризъм“	
на	ОПРР	2014-2020.	Обезпечение	на	кредита:	Особен	залог	
по	реда	на	Закона	за	особените	залози	върху	съвкупността	
от	 настоящи	 и	 бъдещи	 вземания	 на	 Община	 Габрово,	 за	
собствените	приходи	на	общината,	по	смисъла	на	чл.	45,	ал.	
1,	т.	1,	букви	от	„а“	до	„ж“,	от	Закон	за	публичните	финанси	
(ЗПФ)	и	обща	изравнителна	субсидия	по	чл.	52,	ал.	1,	т.	1,	
буква	„б“	от	ЗПФ,	включително	и	тези,	постъпващи	по	бю-
джетна	сметка	на	Община	Габрово.	

	 Материали	за	предварително	запознаване	с	 темата	на	
публичното	обсъждане	може	да	намерите	на	интернет	стра-
ницата	на	Община	Габрово,	както	и	в	сградата	на	админи-
страцията	-	Център	за	информация	и	услуги	на	гражданите.

 Обсъждането ще се проведе в понеделник, 18 ноември 
2019 г., от 17.30 часа в Ритуална зала на Община Габрово.   

ЕлЕкТроразпрЕдЕлЕниЕ сЕВЕр ад, 
разпрЕдЕлиТЕлЕн оБслужВащ 

цЕнТЪр ГаБроВо и Горна оряхоВица 
уВЕдоМяВа сВоиТЕ клиЕнТи, чЕ:

На 19.11.2019 г. от 09:00 до 16:00 ч. поради	 из-
вършване	на	неотложни	ремонтни	дейности	на	съо-
ръженията	 за	 доставка	 на	 електроенергия	 ще	 бъде	
прекъснато	 електрозахранването	 в	 района	 на	 град	
Габрово,	 ул.	 „Пройновска“,	 ул.	 „Роза“,	 ул.	 „Илия	 Га-
бровски“,	бул.	„Столетов“	15,	ул.	„Иван	Андрейчин“	6.

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.

	 Новата	 интернет	 стра-
ница	 на	 музей	 „Етър”	 е	
сред	номинираните	от	жу-
рито	 в	 категорията	 „Ин-
ституционален	 сайт/НПО”	
в	 конкурса	 „Сайт	 на	 го-
дината”,	 организиран	 от	
bgweb.bg.	 Претендентите	
бяха	 девет,	 от	 които	 спе-
циалистите	 селектираха	
най-добрите.	Сайтът	на	му-
зей	 „Етър”	 е	 класиран	 на	
четвърто	място,	а	първото	
е	 за	 „Европейска	 столи-
ца	 на	 културата,	 Пловдив	
2019”.
	 Категориите	 в	 конкур-
са	са	единадесет,	като	във	
всяка	 се	 излъчва	 побе-
дител,	 определен	 от	 спе-
циалисти	 по	 онлайн	 съ-

държание,	 уеб	
дизайн,	маркетинг,	
п ро г рамиране .	
Публиката	 също	
определя	свои	фа-
ворити.	Национал-
ното	жури,	 в	 кое-
то	 са	 включени	
над	 30	 експерти,	
подрежда	 претен-
дентите	 в	 дадена	
категория	 според	
качествата	 на	 съ-
ответния	сайт.
	 Ц е р емон и я -
та	 по	 награжда-
ването	 се	 състоя	
на	 7	 ноември	 в	
клуб	 „Сити	 Стей-
дж”	 в	 София	 и	 в	
нея	взеха	участие	

главният	 уред-
ник	 Ваня	 До-
нева	 и	Тихомир	
Църов,	връзки	с	
обществеността	
на	музей	„Етър”.
Сайтът	на	музей	
„Етър”	 предста-
вя	 цялостна-
та	 дейност	 на	
е д и н с т в е н и я	
на	 Балканския	
п о л у о с т р о в	
музей	 на	 от-
крито,	 в	 който	
има	 действащи	
водни	 съоръ-
жения	 и	 съхра-
нени	 занаяти	
от	 времето	 на	
Б ъ л г а р с к о т о	

възраждане.	Проектът	 е	 с	
модерен	 дизайн	 и	 изклю-
чително	 популярен	 за	ши-
роката	публика.	Чрез	него	
екипът	успява	да	предста-
ви	 същността	 на	 институ-
цията	и	нейната	мисия	за	
съхраняване	на	българско-
то	 културно-историческо	
наследство.
	 Разработен	е	от	„Реди-
зайн”	ЕООД.
	 Екипът,	 който	 работи	
за	сайта:	Светлозар	Тодо-
ров	(ръководител	на	отдел	
„Работа	 с	 публики”),	 Ти-
хомир	 Църов	 (редактор),	
Виолета	Янева	 (редактор),	
Тихомир	Пенов	(фотограф),	
Мирослав	Живков	 (графи-
чен	дизайнер).

	 За	 поредна	 годи-
на	 гимназията	 участва	 в	
инициативата	 на	 Джуниър	
Ачийвмънт	-	България.
	 Учениците	 Мирослав	
Петков	 и	 Християна	 Хри-
стова	 от	 ХІ	 „а”	 клас,	 спе-
циалност	 „Икономика	 и	
мениджмънт”,	под	ръковод-
ството	 на	 г-н	 Венцислав	
Станев,	 взеха	 участие	 в	
Младежки	кариерен	форум	
„Професиите	 на	 бъдещето	
–	 поколението	 Z	 	 и	 ра-
ботодателите	 в	 дигитална	
среда”,	 който	 се	 прове-
де	 на	 6	 ноември	 2019	 г.	
в	 Международното	 висше	
бизнес	 училище	 в	 град	
София.	Ученичката	Ралица	
Николкова	от	ХІІ	 „а”	 клас,	
специалност	 „Икономика	
и	мениджмънт”,	професио-
нално	 изпълни	 задълже-
нията	 си	 като	 мениджър	

продажби	 в	 представител-
ството	 на	 NN	 България	 в	
град	Габрово.
	 Участието	 в	 инициа-
тивата	 на	 „Мениджър	 за	
един	 ден”	 дава	 на	 учени-

ците	 възможност	 да	полу-
чат	 качествено	 практиче-
ско	 обучение	 и	 шанс	 за	
досег	 до	 управлението	 на	
фирмите	в	реална	работна	
среда.

                    
  ОБЩИНА ГАБРОВО

 
ЗАПОВЕД № 2389/05.11.2019 г. 

НА КМЕТА НА ОБЩИНА ГАБРОВО ЗА  ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ТАЙНО 
НАДДАВАНЕ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ, ЗА СРОК ОТ 10 ГОДИНИ, НА:    

 Част от сграда за търговия в с. Трънито – Магазин за хранителни стоки
	 -	метална	конструкция	(сглобяеми	плоскости),	с	идентификатор	73290.615.99.1	
по	КККР	на	гр.	Габрово,	с	АОС	1766/18.10.2013	г.
 Дата и час на провеждане на търга:	26.11.2019	г.	от	14,00	ч.
 Закупуване на тръжна документация:	от	11.11.2019	г.	до	25.11.2019	г.
 Дата и час на повторно провеждане на търга: 29.11.2019	г.,	14,00	ч.
 Закупуване на тръжна документация: до	28.11.2019	г.
 

ЗАПОВЕД № 2390/05.11.2019 г. 
НА КМЕТА НА ОБЩИНА ГАБРОВО  ЗА  ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ТАЙНО 

НАДДАВАНЕ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ, ЗА СРОК ОТ 10 ГОДИНИ, НА: 
 Сграда (метална конструкция) - частна общинска собственост,	 с	 АОС	
№2375/17.05.2017	г.	и	идентификатор	14218.509.618.2	по	КККР	на	гр.	Габрово,	нахо-
дяща	се	на	ул.	„Орлово	гняздо”	№17	А,	с	предназначение	–	търговска	дейност.	
 Дата и час на провеждане на търга:	26.11.2019	г.	от	15,00	ч.
 Закупуване на тръжна документация: от	11.11.2019	г.	до	25.11.2019	г.
 Дата и час на повторно провеждане на търга: 29.11.2019	г.,	15,00	ч.
 Закупуване на тръжна документация: до	28.11.2019	г.
 Тръжната	 документация	 се	 получава	 в	 „Център	 за	 информация	 и	 услуги	 на	
гражданите”	при	Община	Габрово	срещу	представена	квитанция	за	закупени	до-
кументи.
 За допълнителна информация: Община Габрово, телефон: 066/ 818 441.

ЗОВ ЗА ПОМОЩ
45-годишната Галя МарГариТоВа илиЕВа, треньор 
по баскетбол, е с диагноза прогресивна първична 
множествена склероза. Тя се нуждае от финансова 
подкрепа за закупуване на скъпоструващото лекарство 
окрелизумаб (ocrelizumab). за първите, животоспася-
ващи вливания, са необходими спешно 23 200 лева. 
окрелизумаб, което се прилага чрез интравенозна 
инфузия на всеки шест месеца, е първото лекарство, 
което някога е одобрявано за лечение на прогресив-
на първична множествена склероза. за съжаление, 
държавата отказва да поеме разходите за лечение с 
окрелизумаб.

ДАРИТЕлСКА	СМЕТКА:
Банка: Пощенска банка 
IBAN: BG80 BPBI 7929 40 530208 02
BIG: BPBIBGSF
Титуляр: Галя Маргаритова Илиева

КУТИИ	ЗА	ДАРЕНИЕ	ИМА	В:
• КНИжАРНИцА „ТОМ ПЪРВИ“,	
• ЕВРОфУТБОЛ	в	центъра,	ул.	„Петко	Каравелов“,

• МАГАЗИН „ЮНОНА“
• МАГАЗИН  „ГАСТРОНОМ”	-	Колелото
• ВЕСТНИК "100 ВЕСТИ"

Инòернеò ñòрàницàòà нà музей „Еòър” е ñред 
номинирàниòе в клàñàцияòà „Сàйò нà ãодинàòà”

ПГТ „Пенчо Семов” ñе включи в 
инициàòивàòà „Мениджър зà един ден”

Нови òворáи нà Анòон Анòонов 
покàзвà ãàлерия "Видимà", 
изложáàòà ñе оòкривà уòре вечер

продължава от стр. 1
Антон	 Антонов	 живее	 от	
дълги	 години	 в	 Дряново.	
Планинското	 градче	 не	
спира	 да	 го	 зарежда	 с	
енергия	и	вдъхновение.	А	в	
платната	му	като	основни,	
първични	 образи,	 възбуж-
дащи	 инстинкта	 на	 творе-
ца,	буквално	и	метафорич-
но	 се	 сливат	 и	 преливат	
една	 в	 друга	женствената	
красота	 на	 природата	 и	
тайнствената	 природа	 на	
жената.	За	таланта	и	уме-
нията	на	Антон	Антонов	от-
крито	и	с	възторг	 говорят	
много	 известни	 български	
художници	и	изкуствоведи	
в	 опита	 си	 да	 опишат	 с	
думи	неговото	творчество.	
	 „Неведнъж	съм	казвал,	
че	 Антон	 Антонов	 най-ве-
роятно	 е	 прероден	 френ-
ски	 живописец,	 влюбен	 в	

красотата	на	меките	гънки	
на	 планината	 и	 широко	
отворените	очи	на	модела	
си“	(Милко Божков).
	 „Антон	 създава	 една	
напълно	модерна	живопис,	
която	 е	 не	 по-малко	 ста-
билна	 и	 трайна	 от	 кла-
сическата	 картина,	 чието	
място	е	в	музея,	където	се	
съхраняват	 непреходните	
художествени	 ценности“ 
(Максимилиан Киров).
	 „Неговите	 творби	 не	
могат	 да	 бъдат	 загубени	
сред	 творбите	 на	 другите	
художници”	 (проф. Чавдар 
Попов).
	 „Прероден	 модернист,	
който	се	движи	в	периода	
на	20-те	и	30-те	години	на	
миналия	век	и	се	връща	в	
съвремието,	за	да	го	акту-
ализира”	(Димитър Грозда-
нов).
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 - Г-н Христов, българ-
ският еврокомисар Ма-
рия Габриел ще успее ли 
да създаде условия ев-
росредства, свързани с 
иновациите и образова-
нието, както тези по „Хо-
ризонт 2020“, да бъдат из-
ползвани в България?
	 -	Понастоящем	95	про-
цента	от	парите,	отделяни	
за	 образование	 и	 инова-
ции,	 отиват	 за	 Западна	
Европа.	Това	е	чудовищен	
дисбаланс,	 който	 касае	
целия	наш	регион,	не	само	
България.	Но	дори	само	в	
рамките	на	Източния	реги-
он	България	е	последна.
 - Защо, според Вас, 
държавата ни е дискри-
минирана?
	 -	 Има	 доста	 причи-
ни,	 но	 основната	 е,	 че	
за	 работа	 върху	 научни	
проекти	 се	 изисква	 съфи-
нансиране.	 А	 българската	
наука,	както	знаем,	не	по-
лучава	почти	нищо.	Това	е	
отношението	 на	 сегашна-
та	 власт	 към	 българската	
наука.	 Те	 нямат	 с	 какво	
да	 кандидатстват	 за	 тези	
проекти,	 тъй	 като	 са	 фи-
нансово	 несъстоятелни.
Първо	 трябва	 да	 проме-
ним	своето	отношение	към	
българската	 наука.	 Второ,	
има	проблем	с	 това,	че	в	
България	в	много	институ-
ти	се	къса	връзката	между	
поколенията.	
	 Повечето	научни	кадри	
вече	са	на	възраст,	млади-
те	вече	заминаха	зад	гра-
ница.	И	ако	в	рамките	на	
мандата	 на	 г-жа	 Габриел	
не	се	направи	нещо	реши-
телно,	ако	 тя	не	успее	да	
убеди	 българските	 власти,	
българския	 премиер	 ми-
нистър,	 че	 трябва	 да	 се	
финансира	 в	 науката,	 то	

тогава	България	ще	загуби	
цели	сектори	и	отрасли,	в	
които	имаме	традиции.
	 Тоест	 какви	 средства	
ще	 използваме	 за	 наука	
и	иновации,	 зависи	от	 го-
товността	 на	 държавата	
да	прояви	инициатива	и	да	
има	 готовност	 да	 реагира	
адекватно	 на	 отговорно-
стите,	 които	 ни	 възлага	
ЕС.	 И	 до	 момента	 Бъл-
гария	 е	 дискриминирана,	
имам	 предвид	 и	 пакета	
Мобилност,	 чрез	 който	
фактически	 нашите	 пре-
возвачи	 са	 изолирани	 от	
Европейския	свят.	Излиза,	
че	 ние	 сме	 обречени	 на	
изолация,	 независимо	 от	
факта,	че	сме	страна-член-
ка	 на	 общото	 европейско	
семейство.
	 Истината	 е,	 че	 Бъл-
гария	 е	 само	 формален	
член	на	ЕС.	Стандартът	на	
живот	в	България	е	далеч	
зад	 всички	 европейски	
държави.	
	 Проблемите,	 които	
имаме,	 са	 проблемите	 на	
прохождащата	 демокра-
ция,	 тъй	 като	 ние	 реално	
нямаме	 функционираща	
демокрация.	 Нямаме	 сво-
бода	 на	 словото,	 което	
констатират	 и	 междуна-
родните	 проучвания.	 Ня-
маме	 разделение	 на	 вла-
стите,	 въпреки	 наличната	
конституция.		 И м а м е	
много	 слаба	 икономика,	
независимо	от	фанфарния	
тон	 на	 българското	 пра-
вителство.	В	 този	смисъл,	
ние	 членуваме	 в	 ЕС,	 но	
трудно	 можем	 да	 бъдем	
наречени	 европейска	 дър-
жава.	Както	виждате,	дори	
и	 естетическите	 вкусове,	
които	 се	 наложиха	 през	
последните	 30	 години,	 ня-
мат	общо	с	Европа.	Те	са	

по-скоро	 наш,	 балкански	
самораслек,	 плод	 на	 пре-
хода.	Той	е	вулгаризъм.
 - При това положе-
ние какви възможности 
виждате като евродепутат 
с помощта на Европа да 
променим ситуацията в 
страната и отношението 
на ЕС към България?
	 -	Ние	първо	трябва	да	
променим	ситуацията	в	са-
мата	 България	 и	 това	 за-
виси	само	от	нас.	Тук	Ев-
ропа	не	може	много	да	ни	
бъде	от	полза.	Онзи,	който	
храни	 наивната	 вяра,	 че	
Европа	 се	 интересува	 от	
българската	 демокрация,	
от	 българското	 правораз-
даване,	 трябва	 най-сетне	
да	 се	 прости	 с	 нея.	 След	
10	 години	 безплоден	 ме-
ханизъм	 за	 проверка	 и	
контрол	 на	 българско-
то	 правосъдие	 трябва	 да	
сме	наясно,	че	всичко	е	в	
наши	ръце.	При	сегашната	
апатия	не	можем	да	се	на-
дяваме	на	щастлив	изход.	
Но	 проблемите	 се	 трупат	
и	рано	или	късно	потенци-
алната	енергия	ще	се	пре-
върне	 в	 кинетична.	 И	 ако	
ние	не	направим	промени-
те	със	собствената	воля	и	
със	 собствения	 разум,	 то	
те	 ще	 се	 случат	 стихий-
но,	вследствие	на	разпада	
на	 обществените	 системи.	
Ето,	 виждате,	 разпада	 се	
здравеопазването,	 раз-
пада	 се	 образованието.	
Шири	 се	 невежеството,	
културата	 е	 оставена	 на	
заден	 план,	 науката	 е	 на	
командно	 дишане.	 Рано	

или	късно	едно	общество,	
обхванато	от	подобни	про-
блеми,	 рухва.	 Преживява	
катаклизъм.	 Затова	 шан-
сът	 ни	 е	 да	 започнем	 от-
долу	и	местните	избори	са	
тази	 възможност.	 Да	 из-
берем	най-близкия	до	нас	
представител	 на	 властта.	
Човек	 почтен,	 способен	 и	
последователен.
 - Все пак доста проек-
ти се реализират в Габро-
во и областта, свързани с 
индустриалното развитие. 
И фирмите, и организа-
циите, които ги печелят, 
знаят с цената на какво 
успяват да осигурят ев-
ропейско финансиране. 
Затова пак питам, успява-
ме ли да се докоснем до 
европейските средства в 
тези области, в които те 
са вопиющо необходими 
– образованието и инте-
лигентната индустрия?
	 -	 Вижте,	 за	 България	
се	 създаде	 цял	 фалшив	
речник	 на	 успехите.	 В	
него	 много	 важна	 дума	 е	
„усвояване“	 на	 средства.	
Ние	 парадираме	 с	 висок	
процент	 на	 усвояемост.	
Хубаво,	 усвоили	 сме	 ги.	
Но	 къде	 е	 ползата,	 кой	
именно	 ги	 е	 усвоил	 и	 за	
чие	 благо.	 Всеки,	 който	
се	разходи	по	 улиците	на	
който	 и	 да	 е	 български	
град,	 ще	 констатира,	 че	
Европа	 е	 минала	 оттук	
тихомълком.	 Инфраструк-
турата	 си	 остава	 изклю-
чително	 лоша,	 на	 много	
места	 и	 по-лоша	 отпреди	
години.	 За	 индустриални	

инвестиции	 не	 може	 да	
се	 говори.	 Има	 и	 статис-
тика.	 Не	 просто	 няма,	 а	
има	 отток	 на	 инвеститори	
от	 страната	 в	 последните	
години.	 Затварят	 се	 заво-
ди.	 Пресни	 стратегически	
инвестиции	 въобще	 няма.	
Пресен	 е	 примерът	 с	
„Фолксваген“.	Така	 че	 ние	
живеем	 в	 една	 виртуална	
реалност,	 която	 създават	
телевизиите	 и	 която	 няма	
нищо	 общо	 с	 действител-
ността.	 Когато	 човек	 се	
спъне	в	една	плочка,	раз-
бира,	че	се	намира	в	Бъл-
гария.
 - Не е ли парадок-
сално, че нашите предци 
– старите български ин-
дустриалци, са разчитали 
единствено на себе си, 
не са търсили средства 
и подкрепа от другаде, а 
ние, днешните хора, очак-
ваме някой друг да ни по-
могне, защо е така според 
Вас?
	 -	 Не	 ми	 е	 известно	
тогава	 българските	 пред-
приемачи	да	са	били	реке-
тирани.	Не	ми	е	известно	
да	 са	 живели	 в	 страх	 от	
властта.	 Българинът,	 дори	
в	 османски	 времена,	 е	
разчитал	 на	 някаква	 що	
годе	 функционираща	 дър-
жава.	Тогава	са	се	създа-
ли	 занаятчийски	 центрове	
като	този	в	Копривщица	и	
на	други	места.	А	сега,	ако	
попитате	дребния	бизнес	в	
Габрово,	ще	разберете,	че	
доста	 дребни	 бизнесмени	
имат	 проблеми	 с	 админи-
страцията.	 Има	 проблеми	
със	самодеен	рекет,	който	
не	 може	 да	 се	 извърш-
ва	 без	 покровителство	 от	
властта.	
	 Ето,	 това	 убива	 бълга-
рина	 –	 липсата	 на	 спра-
ведливост,	 липсата	 на	 ин-
ституции.
 - Според Вас излиза, 
че и държавните институ-
ции, които трябва да бъ-
дат коректни към всички, 
рекетират „непослушния“ 
бизнес?
	 -	 Разбира	 се,	 че	 тряб-
ва	да	бъдат	коректни.	Това	
повелява	законът.	Но	това	
зависи	 от	 хората,	 които	
ние	избираме.	А	ние	отказ-
ваме	да	гласуваме.	Ние	не	
се	интересуваме	от	собст-
вената	си	съдба.
 - Не е ли това своеоб-
разно отчаяние?
	 -	 А	 кой	 може	 да	 му	
помогне	да	излезе	от	това	
отчаяние?	 Той	 очаква	 ня-
кой	друг	да	 гласува	вмес-
то	него?!	Това	е	резултатът	

от	 пасивността	 на	 бълга-
рина.
 - Каква е ситуаци-
ята с усвояемостта на 
средствата по „Хоризонт 
2020“?
	 -	Там	почти	нямаме	ус-
вояемост.	Надявам	се	това	
да	се	промени	с	усилията	
на	г-жа	Габриел.	Самият	аз	
я	 подкрепих	 в	 комисията,	
която	е	изслушваше	преди	
утвърждаването	й	за	евро-
комисар.	 Защото	 считам,	
че	 не	 бива	 никога	 повече	
да	 се	 повтаря	 историче-
ския	 резил	 със	 саботира-
нето	 на	 кандидатурата	 на	
г-жа	 Бокова	 от	 страна	 на	
ГЕРБ.	 Когато	 има	 канди-
дат,	 който	 съответства	 на	
профила	на	функцията,	 за	
която	 кандидатства,	 тряб-
ва	 да	 се	 обединим	 около	
него.	Но	оттук	нататък	не-
щата	 са	 в	 ръцете	 на	 г-жа	
Мария	Габриел.	
 - А дали ще прояви тя 
своята лична воля да ра-
боти като истински бъл-
гарски еврокомисар, а не 
само като еврокомисар 
на една партия?
	 -	Това	зависи	от	сама-
та	нея.	Аз	не	смея	да	да-
вам	предварителни	оценки	
на	 волята	 й.	 Макар	 че	 в	
ГЕРБ	проявите	на	воля	се	
наказват	 тежко.	 Надявам	
се	 г-жа	 Габриел	 да	 бъде	
щастливото	изключение.
 - И все пак как ще 
променим отношението 
на Европа към нас сами-
те?
	 -	Като	отстояваме	пра-
вата	си.	Не	ние	да	влиза-
ме	 в	 задкулисни	 сделки	
с	 Европа. Организираме	
триумфални	 посрещания	
на	 европейски	 чиновници,	
на	 председателя	 на	 коми-
сията	тук,	срещу	което	той	
поема	 ангажимент	 за	 ща-
дящ	 доклад	 по	 повод	 мо-
ниторинга	 на	 нашето	 пра-
восъдие	и	обществен	ред.	
Ето	така	ние	тъчем	своята	
европейска	политика.
 - Тъчем нашата, пълна 
с дупки, европейска чер-
га?
	 -	Знаете,	че	има	стра-
ни,	 които	 не	 се	 колебаят	
да	 отстояват	 твърдо	 инте-
ресите	 си,	 да	 формират	
коалиции	 според	 случая.	
Какъвто	 е	 случаят	 с	 цен-
тралноевропейските	 дър-
жави,	 на	 държавите	 от	
Средиземноморието,	 съ-
образно	 темата,	 която	 е	
обединяваща.	
 - В предстоящия про-
грамен период коя ще 
бъде най-трудната за Бъл-

гария битка и в която бъл-
гарските евродепутати 
трябва да устоят?
	 -	 Българските	 евро-
депутати	 са	 такива	 сред	
752-ма,	 говоря	за	нас,	со-
циалистите.	Както	и	да	се	
обединяваме,	 ние	 не	 мо-
жем	 да	 насочим	 вектора	
на	европейската	политика,	
но	 трябва	 да	 бъдем	 кон-
солидирани	 и	 по	 темите,	
които	 касаят	 националния	
интерес.	 Дано	 да	 го	 по-
стигнем.
	 Но	 Европа	 е	 изправе-
на	 пред	 много	 рискове,	
включително	 и	 за	 само-
то	си	оцеляване.	Тъй	като	
институциите	 функциони-
рат,	прослушването	на	ев-
рокомисарите	 не	 минава	
безпроблемно.	Някои	бяха	
върнати	за	второ	прослуш-
ване,	 френската	 комисар-
ка	 въобще	 беше	 отхвър-
лена	 поради	 съмнения	 за	
корупция	 и	 лобизъм.	 В	
този	 смисъл	 Европа	 тряб-
ва	 да	 се	 пребори	 първо	
за	своето	оцеляване.	Вто-
ро,	 да	 намери	 сили	 да	
се	 заяви	 като	 лидер.	 За	
целта	 трябва	 да	 оформи	
единна	външна	политика	и	
да	формира	своята	единна	
отбрана.	Без	тези	два	фак-
тора,	като	отбраната	е	на	
първо	място	и	като	нейна	
функция	 единната	 външна	
политика,	Европа	няма	да	
успее	 да	 постигне	 нищо	
повече	от	 това,	 което	е	в	
момента	 –	 икономическо	
пространство,	 което	 по-
степенно	се	свива	поради	
конкуренцията	 на	 другите	
големи	полюси.
 - В същото време идва 
и заплахата от Ердоган, 
че ще пусне към Евро-
па милионите бежанци? 
	 -	Тя	е	съвсем	логична,	
при	положение,	че	Европа	
се	съгласи	да	плаща	рекет	
на	 Ердоган	 да	 не	 пуска	
бежанци,	 значи	 тя	 вече	
зададе	 капитулантския	 си	
тон.
 - Вашата прогноза как 
ще се решат проблемите 
с Македония?
	 -	 На	 наш	 гръб.	 Като	
гледам	 отстъпчивостта	 на	
нашето	 правителство,	 не	
виждам	как	по	друг	начин	
би	могло	да	стане.
	 -	Тоест	отново	ще	пре-
написваме	 нашата	 исто-
рия,	 вместо	 да	 устояваме	
истинската	си	история?
	 -	Не	 проявяваме	 твър-
дост	 по	 отношение	 на	
нейното	отстояване,	 което	
означава,	 че	 трудно	 ще	
надделеем.

Иво Õриñòов: „Ние членувàме в ЕС, но òрудно 
можем дà áъдем нàречени европейñкà държàвà”

стеФКа БУрмова

 Според Института за пазарна икономика в София най-
много евросредства на човек от населението, извън столи-
цата, се усвояват в Габровска област. И това са 3 234 лева 
на човек, изчислени на база средногодишното население през 
2018 г. А от усвоените средства към 30 юни 2019 г в Община 
Габрово се падат по 4 264 лева на човек. В Община Севлиево 
за периода 2017-2019 г. са използвани над 22 млн. лева.
 В момента ТУ в Габрово реализира проекта „Център за 
компетентност „Интелигентни, еко- и енергоспестяващи 
системи и технологии“ на стойност над 23 млн. лева.
 Фирми и институции от областта също успяха да реали-
зират европроекти в настоящия програмен период.
 Доколко родната индустрия, наука, образованието ни, 
здравеопазването и културата успяват да се възползват от 
европейските средства, пълноправен член ли сме на голямо-
то европейско семейство или към нас се проявява дискрими-
нация, какви са възможностите за промяна на ситуацията в 
страната и за други проблеми, е разговорът с евродепутата 
Иво Христов.

 Новата	 учебна	 година	
в	 Основно	 училище	 „Ран	
Босилек“	 започва	 с	 пода-
рък	за	всички	-	пейки-кни-
ги	 красят	 пространството	
пред	 училището.	 Като	 на	
разтворени	 страници	 на	
тях	 са	 написани	 стихове-
те,	 които	 всеки	 българин	
знае:	 „Бяла	 спретната	 къ-
щурка,	две	липи	отпред...“.	
А	след	„Родна	стряха“	мо-
жем	да	прочетем	текст	от	
„Патиланско	царство“.	Във	
всеки	 от	 нас	 живее	 по	
един	 патиланец.	 Патилан-
ството	 е	 синоним	 на	 дет-
ство,	 на	 приятелство,	 на	
подкрепа,	 безгрижност	 и	
мечти.
		 Така	 минало	 и	 съвре-
менност	 се	 съчетават	 в	
едно.	 ОУ	 „Ран	 Босилек“	
е	 училище-приемник	 на	
Първа	прогимназия	„Ради-
он	Умников“,	открита	през	
1891	година.	През	1967	го-
дина	 учители	 и	 ученици	
влизат	в	нова	сграда	в	кв.	
Камъка.	 Новото	 училище	
приема	 името	 на	 вълшеб-
ника	от	приказния	свят	на	
детството	 -	 Ран	 Босилек.	
Училището	 следва	 своя-

та	 мисия	 да	 бъде	 място	
за	 личностно	 развитие	 на	
учениците.	
	 Бъдещият	 облик	 е	
свързан	със	съвременната	
визия	 на	 образованието:	
качествено	 обучение,	 от-
говарящо	 на	 нуждите	 и	
способностите	 на	 всяко	
дете.	Приоритет	е	поставя-
нето	на	ученика	в	центъра	
на	 цялостната	 педагогиче-
ска	дейност	в	училищната	
общност,	 подобряване	 на	
педагогическото	 взаимо-
действие	между	основните	

партньори	 -	 ученици,	 учи-
тели,	родители.
	 Днес	 в	 ОУ	 „Ран	 Бо-
силек“	 в	 образователния	
процес	активно	се	използ-
ват	 съвременни	 методи	 и	
технологии.	 Осигурява	 се	
възможност	 за	 интерак-
тивно	 обучение.	 Реализи-
рат	 се	 училищни,	 нацио-
нални	 и	 международни	
програми	 и	 проекти.	 Ак-
тивно	 е	 взаимодействие-
то	 училище	 -	 семейство.	
Родителите	 са	 отговорни	
личности	 и	 партньори	 в	

дейността	на	училището.
		 Децата	 не	 се	 учат	
само	 от	 думи,	 а	 от	 при-
мери	и	модели	на	поведе-
ние.	 Затова	 нека	 всички	
отговорно	 да	 вървим	 по	
пътя,	който	води	детството	
напред	 и	 нагоре.	 Човек	
обича	 детството	 си,	 както	
обича	дома	и	родината	си.
	 „Кацнало	 на	 хълма	
горе,	 в	 слънчевите	 висо-
ти...“	 училището	 разтваря	
врати	и		приютява	с	любо-
вта	си!
	 Габрово	 е	 град	 на	 бу-

дителството.	 Да	 пренася	
традициите	 и	 ценностите	
през	 времето	 е	 мисия	 на	
съвременното	 училище.	 В	
ОУ	 „Ран	 Босилек“	 бе	 осъ-
ществена	 Седмица	 на	 на-
родните	 будители.	 Идеите	
за	 инициативите	 и	 съби-
тията	 предложиха	 самите	
ученици.	 Да	 възпитаваш	
ценности	и	отношение	към	
делото	 на	 будителите	 е	
част	 от	 гражданското	 об-
разование	на	децата.
	 Проведени	 бяха	 съв-
местни	уроци	на	учениците	

от	 първи	 и	 четвърти	 клас	
„Да	прочетем	заедно	при-
казка“.
	 Второкласниците	 се	
съревноваваха	 в	 Състеза-
ния	по	правопис	и	красно-
пис.
	 Учениците	 от	 трети	
клас	 представиха	 живо-
та	 и	 делото	 на	 народните	
будители	 като	 изработи-
ха	постери	със	снимков	и	
текстов	материал.
	 Четвъртокласниците	 се	
включиха	 в	 състезанието-
игра	 „Познаваме	 ли	 на-

родните	будители“.
	 Учениците	 от	 прогим-
назиален	етап	участваха	в	
музейни	 уроци,	 посветени	
на	Деня	 на	 народните	 бу-
дители.	 Подготвени	 бяха	
и	 презентации	 на	 тема:	
„Видни	 просветители	 от	
Габровския	край“.	
	 Учениците	представиха	
и	 свои	 рисунки	 на	 тема:	
„Будителството	–	израз	на	
духовност	и	българщина“.
	 Всяко	 време	 има	
своите	 будители.	 Това	 са	
личности,	 които	 предават	
своите	 идеи,	 умения	 и	
опит.	Хората,	които	показ-
ват	 пътя	 на	 знанието	 на	
другите	 и	 ги	 повеждат	 по	
него	с	обич	и	отговорност.	
Това	 е	 мисията	 на	 учите-
ля	 –	 да	 бъде	 будител	 на	
своето	 време.	 С	 любов	 и	
признателност	 учениците	
писаха	есе	по	темата	„Мо-
ите	народни	будители“.
	 Когато	 миналото,	 на-
стоящето	 и	 бъдещето	 си	
подават	 ръка,	 се	 създа-
ват	 мечтатели,	 достойни	
да	променят	утрешния	ден.	
Те	ще	бъдат	съвременните	
будители.

Мечòàòели ñ àмáиции зà уòре - òовà ñà ученициòе, дирекòоръò и учиòелиòе в “Рàн Боñилек”
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продължава от стр. 1   
  - Защо се организира 
тази кампания в страна-
та?
			-	Това	е	превенция,	коя-
то	обхваща	децата	от	8	до	
12	клас.	Направихме	така-
ва	програма,	която	споде-
ляхме	 с	 колегите	 от	 раз-
лични	 областни	 дирекции,	
с	 преподаватели,	 педаго-
гически	съвети,	които	са	в	
непосредствена	 близост	 с	
децата	 ни.	 Употребата	 на	
улични	 наркотици	 заслу-
жава	 огромно	 внимание.	
Ние,	 големите,	 трябва	 да	
сме	 заедно,	 да	 си	 пода-
дем	ръка,	за	да	направим	
нещо	 в	 името	 на	 децата.	
Много	 служби	 работят	 по	
линията	 на	 наркотичните	
вещества,	 но	 в	 повечето	
случаи	 „лявата	 ръка	 не	
знае	 какво	 прави	 дясна-
та“.	 Защото	 има	 една	 го-
ляма	 пропаст	 между	 нас.	
За	съжаление,	в	цяла	Бъл-
гария,	 а	 и	 в	 Европа,	 и	 в	
света	 наркотиците	 стават	
адски	агресивни.	За	много	
къс	период	от	време,	два-
три	месеца,	един	млад	чо-
век	 може	 да	 достигне	 до	
психиатрични	аномалии,	а	
за	 да	 излезе	 от	 това,	 са	
нужни	повече	от	година	и	
половина.
     - Кои са най-популяр-
ните наркотици?
	 -	 От	 така	 наречените	
„ренесансови	 наркотици“	
са	останали	много	малко.	
Даже	 марихуаната	 вече	
не	 е	 това,	 което	 беше	
през	 90-те	 години.	 Голяма	
част	от	хероина	вече	не	е	
на	нашия	пазар.	Тук	се	ре-
ализират	наркотици,	които	
имат	 ниска	 себестойност,	
като	 синтетичния	 коктейл	
„Перник“.	 Всичко	 се	 раз-
вива	адски	бързо.	Децата	
ни,	за	съжаление,	използ-
ват	повече	халюциногенни	
наркотици,	 дизайнерска	
дрога.	 Динамиката	 в	 раз-
личните	градове	е	различ-
на.	 Най-големият	 „Джура-
сик	парк“	е	в	София.	Само	
през	 изминалата	 година	
са	регистрирани	около	300	

вида	нови	наркотични	ве-
щества	от	всички	групи.
    - Не е ли все пак мари-
хуаната най-разпростра-
неният наркотик?
	 -	 В	 България	 има	 по-
вече	марихуана,	отколкото	
в	Холандия.	Интересът	на	
подрастващите	 е	 неверо-
ятен.	 Пада	 възрастовата	
граница	 за	 употреба	 на	
марихуана,	 между	 11	 и	 9	
години.	Преди	 време	 хва-
нахме	 един	 второкласник,	
на	 8	 години,	 който	 про-

даваше	 марихуана.	 Видял	
какво	 прави	 брат	 му	 и	
почнал	и	той.
	 В	 момента	 на	 пазара	
се	 лови	 марихуана,	 която		
има	над	22	на	сто	активно	
вещество.	В	южните	части	
на	 страната	 се	 отглежда	
т.	 нар.	 българска	 мариху-
ана,	 хората	 не	 знаят	 по	
какъв	 начин	 и	 кога	 може	
да	 бъде	 обрана,	 начините	
за	 съхранение.	 Тази	 тре-
ва	 има	 характерна	 визия,	
активното	вещество	е	дос-
та	 малко,	 продава	 се	 на	
ниски	 цени,	 в	 големи	 ко-

личества,	изкупува	се,	об-
работват	я	с	най-различни	
химически	 елементи,	 за	
да	 стане	 достойна	 на	 па-
зара.	
	 Другата	е	мексиканска	
трева,	 такава	 плантация	
от	 7	 дка	 бе	 открита	 в	
района	 на	 Сандански.	 Тя	
расте	 като	 млада	 овошка	
с	 хубава	 корона.	 Иначе	
има	около	1630	вида	раз-
новидности	на	марихуана.	
У	 нас	 се	 внасят	 най-раз-
лични	сортове.	Има	мари-

хуана,	 която	 расте	 за	 не	
повече	от	70	дни,	в	много	
малко	пространство	може	
да	 се	 отгледат	 около	 10	
растения,	 от	 тях	може	 да	
се	извади	около	килограм.	
На	пазара	той	върви	от	8	
до	9	000	лв.	от	определен	
вид.	Някой	може	да	изка-
ра	 много	 пари,	 без	 нищо	
да	прави.
	 Регламентът	на	Европа	
от	 години	 е	 Холандия,	 с	
т.	 нар.	 кофишопове,	 къде-
то	 всеки	 пълнолетен	 има	
право	 да	 ползва	 0.05	 мг.	
Там	 нямат	 право	 да	 про-

дадат	 повече	 от	 1	 кг	 на	
ден	 марихуана.	 От	 мина-
лата	 година	 в	 регламента	
е	 Чешката	 република,	 но	
там	няма	право	да	се	из-
ползва	 тя	 на	 обществено	
място.	А	също	в	Испания	и	
някои	части	от	Словения.
					Медицинска	марихуана	
няма.	лошото	е,	че	децата	
не	знаят	какво	ползват.
 - Казахте, че вече не 
се ползва хероин, какво е 
на мода?
				-	Да,	през	90-те	години	

бе	бумът	на	хероина.	Мно-
го	млади	хора	си	замина-
ха	 тогава.	 Новата	 вълна	
сега	 не	 иска	 да	 ползва	
инжекции,	 по	 им	 е	 лесно	
да	 си	шмъркат,	 да	 си	 на-
мажат,	да	си	го	разтворят	
в	течност.	Понякога	толко-
ва	им	е	пусто	на	душата,	
че	 само	 тези	 неща	 могат	
да	ги	задоволят.
	 Наргилетата	 масово	
се	 пушат.	 В	 тях	 някой	 по	
една	 или	 друга	 причина	
слага	 различни	 съставки,	
например	фентанил,	който	
се	 използва	 от	 онкобол-

ните.	Това	е	една	лепенка,	
която	 се	 слага	 на	 тялото.	
От	това	5-6	деца	могат	да	
изпаднат	 в	 безпомощно	
състояние.	 Когато	 на	 ня-
кой	му	прилошее,	обикно-
вено	другите	се	разбягват,	
без	дори	да	се	обадят	за	
помощ.	Според	Министер-
ството	 на	 здравеопазва-
нето	пушенето	на	наргиле	
се	равнява	на	ползването	
едновременно	на	30	цига-
ри.	 Не	 е	 проблем	 да	 се	
сдобием	 с	 него,	 дори	 ку-

риерски	 фирми	 го	 доста-
вят	 на	 адреса.	 Интересът	
е	 на	 деца	 от	 пети-шести	
клас.
	 Амфетаминът	 и	 мета-
амфетаминът	 (пико)	 са	
един	 ренесансов	 нар-
котик,	 който	 е	 от	 90-те	
години	 на	 пазара,	 те	 са	
синтезирани	от	адски	ток-
сични	материали,	особено	
пикото.	 Вече	 се	 предлага	
във	вид	на	кристали,	кои-
то	 могат	 да	 се	 разтворят	
във	вода	и	дори	човек	да	
не	 знае	 това,	 да	 си	 пие	
спокойно.	 Кристал	 мет	 е	

по-опасен	 от	 обикнове-
ния	 амфетамин.	 Той	 води	
по-бързо	 до	 психическа	
зависимост	 и	 взимащи-
те	 го	 изпитват	 нужда	 от	
все	 по-големи	 дози.	 лСД	
е	 синтетичен	 наркотик,	
който	 изостря	 сетивата	 и	
възприемането	на	околния	
свят.	През	60-те	и	70-те	го-
дини	 лСД	 е	 най-популяр-
ната	дрога	сред	хипитата.	
Не	 по-малко	 опасни	 са	
екстази,	наричан	понякога	
моли,	а	също	така	и	кока-
ин,	и	крек.	
     -  Какво е „крокодил“?
	 -		При	приемане	на	оп-
ределен	 вид	 наркотик	 ко-
жата	на	човек	става	като	
на	 африкански	 крокодил.	
Прави	 се	 лесно,	 полови-
ната	 продукти	 ги	 има	 в	
обикновените	 магазини,	
но	 рецептата	 не	 казвам.	
По	 тялото	 се	 образуват	
абцеси,	 по	 крайниците	 се	
появяват	 гангрени	 и	 чо-
век	не	може	да	надживее	
повече	 от	 7	 месеца.	 По-
степенно	 плътта	 загнива	
и	 започва	 да	 пада	 като	
при	 проказа.	 Обичайни-
ят	резултат	са	 гангрена	и	
ампутация	 на	 крайника.	
Костната	тъкан	на	долната	
челюст	се	разпада	заради	
съдържащата	 се	 в	 нар-
котика	 киселина,	 зъбите	
се	изронват.	Смъртта	най-
често	 настъпва	 поради	
чернодробна	 недостатъч-
ност	 и	 тежки	 вътрешни	
кръвоизливи.	„Крокодилът“	
има	 почти	 същото	 въз-
действие	като	хероина,	но	
е	 многократно	 по-евтин.	
Освен	това	лесно	се	при-
готвя	 и	 в	 домашни	 усло-
вия,	 което	 обяснява	 бър-
зото	му	разпространение.
 - Как можем да по-
могнем на младите хора 
да са по-информирани?
	 -	 Няма	 рецепта	 по	
света,	 която	 да	 изброява	
първо,	второ,	 трето	да	се	
направи,	за	да	се	откажат	
младите	от	наркотиците.		
	 Може	 в	 даден	 град,	
примерно	в	Габрово,	да	се	
създаде	 една	 платформа	

от	 личности,	 разпознава-
еми	 от	 младите	 хора,	 къ-
дето	 да	 се	 акцентира	 на	
наркотичните	 вещества	 и	
вредата	от	тях.	Да	се	чуе	
и	 разбере	 колко	 опасни	
са	наркотиците.	
	 Когато	 натякваме	 на	
децата,	 те	 въобще	 не	 се	
вслушват,	 дори	 се	 полу-
чава	 обратния	 ефект.	Ако	
информацията	 е	 отправе-
на	 не	 в	 правилната	 въз-
растова	 група,	 тогава	 се	
възбужда	 интереса.	 Тези	
неща	са	много	деликатни.	
Имаме	 право	 на	 проба-
грешка,	 но	 то	 е	 малко.	
Точно	 затова	 обикалям	
градовете,	 където	 ме	 ка-
нят	 и	 разговарям	 с	 деца-
та,	 с	 техните	 родители,	
с	 психолозите.	 Имам	 над	
30	 години	 стаж	 в	 сектор	
„Наркотици“	в	СДВР.
	 Изпуснали	 сме	 много	
неща.	Има	родители,	 кои-
то	 споделят,	 че	 предпо-
читат	 децата	 пред	 тях	 да	
употребяват,	 за	 да	 не	 ги	
хванат	 „куките“.	 Знам,	 че	
и	деца,	и	родители	комен-
тират,	че	щом	в	Холандия	
марихуаната	 е	 легализи-
рана,	 защо	 да	 не	 бъде	 и	
у	 нас.	Смятам,	 че	 ние	 не	
сме	 дорасли	 за	 това.	 По	
никакъв	начин.
	 	 	 	Някои	родители	полз-
ват	 тестове	 от	 аптеката	
дали	 децата	 им	 употре-
бяват	 нещо.	Това	 е	много	
голяма	грешка.	Едно	дете,	
както	добре	знае	по	какъв	
начин	да	употреби	опреде-
лен	 вид	 наркотици,	 знае	
по	 какъв	 начин	 може	 да	
манипулира	теста.	Родите-
лите	 се	 радват,	 че	 тестът	
е	 отрицателен	 и	 са	 спо-
койни.	 Не	 ги	 подценявай-
те,	 невероятни	 са!	 Днес	
децата	 ни	 пробват	 колко	
знаем	за	 тези	неща,	осо-
бено	нас,	полицаите,	като	
репресивен	апарат.	
				Не	може	само	полици-
ята	да	спира	наркотиците.	
Нямаме	 физическа	 въз-
можност	и	ресурса,	за	да	
бъркаме	на	всеки	в	устата	
и	да	правим	проба.	

"В Бълãàрия и по ñвеòà нàркоòициòе ñòàвàò àдñки àãреñивни"
Инспектор Петьо Петков от сектор „Наркотици“ при СДВР – София:

Срещата с инспектор Петьо Петков от СДВР - София в залата на Националния музей на образованието

вела лазарова

	 Пресияна	 Христова	 от	
ОУ	„Св.	Св.	Кирил	и	Мето-
дий”	е	тазгодишният	носи-
тел	на	специалната	награ-
да	 „Златен	 славей”	 от	 ед-
ноименния	музикално-фол-
клорен	 конкурс,	 проведен	
на	 9	 ноември	 в	 Габрово. 
	 Повече	 от	 300	 деца	
се	 изявиха	 на	 сцената	 на	
зала	„Възраждане”.	
	 Организатори	 на	 XII-
то	 издание	 на	 Регионал-
ния	 музикално-фолклорен	
конкурс	 „Златен	 славей”	
са	 Община	 Габрово,	 Дет-
ският	 фолклорен	 ансам-
бъл	 „Габровче“	 и	 Регио-
налният	 експертно-кон-
султантски	 и	 информацио-
нен	 център	 „Читалища“. 
	 Според	 регламента	 в	
конкурса	 участват	 деца	
до	 15-годишна	 възраст	 от	
всички	читалища,	училища	
и	детски	градини	в	Габров-
ска	 област.	 Тази	 година	
специалната	 награда	 за	
най-малък	 участник	 заво-
юваха	 Мария	 Димитрова	
и	 Дамян	 Балтиев,	 на	 4	
години,	 от	 детска	 градина	
„Мики	Маус”	-	Габрово.
	 Големите	 награди	 за-
служиха:
	 -	 за	 най-масово	 учас-
тие:	 НЧ	 „Развитие	 1870”	
-	 Севлиево,	 осигурена	 от	
РЕКИЦ	 „Читалища”,	 Габро-
во.
	 -	ДФА	„Габровче”	с	гла-
вен	 художествен	 ръково-
дител	 и	 двигател	 на	 фес-
тивала	 лъчезар	 Захариев	

дава	награда	на	СУ	„Отец	
Паисий”,	Габрово.
	 -	Специалната	награда	
„Златен	 славей”,	 осигуре-
на	от	Община	Габрово,	бе	
връчена	на	Пресияна	Хри-
стова	 от	 ОУ	 „Св.	 Св.	 Ки-
рил	 и	Методий”	 -	 Габрово	
от	 Нела	 Рачевиц,	 вр.	 и.д.	
кмет.	
	 Тричленното	 жури	 -	
двама	 преподаватели	 от	
Национално	 училище	 за	
фолклорни	 изкуства	 „Фи-
лип	 Кутев“	 и	 гимназия	 „Г.	
С.	Раковски”	в	град	Котел	
и	 певица	 от	 хор	 „Косми-
чески	 гласове“	 с	 диригент	

Валя	 Монева,	
оценяваха	 из-
пълнителите	 от	
три	 възрастови	
категории	 и	 в	
три	 раздела	 -	
за	 индивидуал-
но	 изпълнение,	
вокални	 групи,	
дуети,	 триа,	
квартети	и	фор-
мации,	 участва-
ли	с	възстанов-
ки	 на	 фолклор-
ни	обичаи.
	 „Винаги	
се	намират	пес-
нопойни	 сла-
вейчета,	 които	
се	 изявяват	 на	
фестивала.	 Ми-
налата	 година	
нашата	 детска	
градина	 „Мечо	
Пух”	 -	 Габрово	
спечели	 награ-
да	 за	 най-ма-
лък	 участник.	

Тази	година	отново	сме	с	
участие,	този	път	на	дует	-	
четиригодишните	близнаци	
Габриела	 и	 Боян	Атанасо-
ви,	 които	 пеят	 чудесно:	
„люлчица	 се	 залюля”	 и	
„Хайде	идем”	-	микс	от	на-
родни	 песни.	 Винаги	 има	
трепети,	вълнения	и	много	
желание	у	децата	за	изява	
на	голямата	сцена.	
	 Подготовката	 на	 дечи-
цата	е	по	време	на	заня-
тие	 -	 по	 български	 фолк-
лор	и	 традиции,	 свързани	
с	 празничния	 календар.	
Също	 и	 в	 часовете	 по	
музика.	 При	 утринното	

раздвижване	 на	 финала	
гледаме	да	е	хорце.	Заня-
тията	провокират	детската	
креативност,	 много	 по-ин-
тересно	и	забавно	минава	
времето	 за	 тях.	 Голяма	 е	
ролята	и	на	семейството.
	 Децата	 -	 участници	 в	
музикално-фолклорния	
конкурс,	 още	 в	 понедел-
ник	ще	покажат	в	детската	
градина	 своите	 спечелени	
награди.	 Другарчетата	 им	
знаят,	че	те	са	имали	мно-
го	 репетиции	 преди	 учас-
тие	на	фестивала.
	 Завоюваният,	споделен	
успех	 поражда	желание	 и	
у	 други	 деца	 да	 покажат	
талант	 и	 умение,	 всеки	
според	възможностите	си,	
с	 някоя	 хубава	 народна	
песен”,	 каза	 Богдана	 Пе-
нева,	 старши	 учител	 в	 ДГ	
„Мечо	Пух”.
	 Интересни	 са	 впечат-
ленията	на	журито:
	 „Днес	 бяхме	 на	 един	
много	 хубав	 конкурс,	 два-
найсети	 поред.	 Региона-
лен,	но	децата	се	предста-
виха	 като	 за	 национално	
ниво.	Организацията	-	без-
упречна,	залата	-	прекрас-
на.	 Журирали	 сме	 много	
музикално-фолклорни	 кон-
курси.	Имаме	опит.	Много	
е	 важно	 домакинството,	
да	 може	 да	 се	 седне	 да	
се	 слушат	 изпълнителите.	
На	 много	 места	 това	 не	
се	предлага.	Тук	не	е	така.	
Добре	 е	 в	 Русе,	 Варна,	 а	
и	 в	 Габрово,	 където	 сме	
за	 първи	 път.	 Очаровани	
сме	от	създадената	атмос-

фера.	 Децата,	 които	 пеят,	
свирят,	 могат	 да	 се	 слу-
шат,	да	общуват.
	 Конкурсът	 в	 Габрово	
и	 занапред	 ще	 се	 раз-
раства.	 Бих	 отбелязала,	
че	в	конкурса	не	участват	
свирачи,	 инструменталис-
ти.	 Видяхме	 на	 сцената	
един	 великолепен	 малък	
акордеонист	 (Божидар	 -	
Боби),	 може	 би	 Паганини	
на	 акордеона	 за	 Габрово	
и	България.	Много	 талант-
ливо	 момче.	 Исках	 да	 му	
стисна	 ръката.	 Музиката	
е	 в	 него.	Това	е	изключи-
телен	 талант.	 Свиреше	 и	
много	добре	го	правеше.
	 Мисля,	че	липсва	един	
раздел	 на	 народните	 ин-
струменти	 във	 фестивала.	
С	 този	 раздел	 той	 би	 се	
обогатил.	 За	 съжаление,	
днес	 все	 по-малко	 и	 по-
малко	 са	 инструменталис-
тите.	И	при	нас	в	училище	
все	по-малко	инструмента-
листи	 се	 обучават.	А	 един	
инструменталист	се	обуча-
ва	дълго	 време”,	 отбеляза	
Сашка	Ценкова,	председа-
тел	на	журито,	преподава-
тел	по	народно	пеене,	гла-
вен	 учител	 в	 НУФИ	 „Фи-
лип	Кутев”	-	град	Котел.
	 Николай	 Генов	 -	 пре-
подавател	 по	 кавал,	 зам.-	
директор	на	 гимназия	 „Ге-
орги	 Стойков	 Раковски”	 в	
град	Котел:	„Журирал	съм	
и	 аз	 много	 конкурси.	Тук,	
в	 Габрово,	 конкурсът	 ме	
изненада	с	нивото	на	най-
малките	 деца	 от	 детските	
градини.	 Огромен	 поклон	

на	 преподавателите,	 на	
музикалните	 ръководите-
ли,	защото	работата,	която	
вършат,	 е	 наистина	 въз-
рожденска.	От	 тях	 зависи	
много	 как	 ще	 продължат	
децата,	 как	ще	 се	 изкара	
таланта	им.	
	 В	 последните	 години	
нашумяха	 много	 фести-
валите,	 нещо	 като	 мода.	
Тук,	 в	 Габрово,	 нещата	са	
много	 сериозни.	 С	 тези	
малки	 деца,	 четири	 часа	
изпълнения	 само	 от	 дет-
ски	градини	-	много,	много	
приятно	съм	изненадан.

	 Пожелавам	 на	 фести-
вала	 да	 се	 разраства.	Да	
бъде	 не	 само	 регионален,	
а	 да	 стане	 национален.	
Виждам,	 че	 има	 сили,	 ус-
ловия,	средства,	много	да-
рования.	За	първи	път	сме	
в	 Габрово	 и	 видяхме	 да	
излизат	 много	 талантливи	
деца”.	
	 Със	 „Славей	 пее”	 -	
химна	 на	 фестивала,	 из-
пълнен	 от	 дует	 момичета,	
бе	 открит	 и	 закрит	 12-ият	
регионален	 музикално-
фолклорен	 конкурс	 „Зла-
тен	славей”	-	Габрово	2019.

Колко ñà мàлки, à колко хуáàво пеяò
децата от XII Музикално-фолклорен конкурс „Златен славей” в Габрово

Пресияна Христова
Габриела и Боян Атанасови



511 ноември 2019 г. имоти - продава, купува, под наем, гори; земи; нощувки

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., център, 65 м2, ет. 5/5, за ремонт дог.
2-ст., Бичкиня, 65 м2, етаж 3/8, ЕПК 40 000 лв
2-ст., Младост, 57 м2, етаж 4/8, панел, ТЕЦ, по 
БДС 34 500 лв
2-ст., Колелото, 61 м2, 5/6, тухла, ТЕЦ 44 200 лв
2-ст., Градище, 66 м2, ет. 3/5, ново строителство, 
обзаведен 62 000 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., Младост, ет. 1, 76 м2, панел дог.
3-ст., ул. Акация, 75 м2, 4/8 65 000 лв
3-ст., център, 1/4, за ремонт 60 000 лв

3-ст., център, ново строителство, 111 м2, ет. 5, 
ТЕЦ, гараж за 2 коли 120 000 eu
3 ст., Тлъчници, НС, 98 м2, ет. 5/5 55 000 eu
3 ст., Тлъчници, 89 м2, етаж 3/5, обзаведен, 
газово отопление 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. 3, таванска стая, гараж 
и маза 70 600 лв
3-ст., Център, 83м2, ремонтирана баня, възмож-
ност за газ 62 500 лв
ПРОДАВА КЪЩИ 

Драгомани, 87м2 ЗП, стара, двор 1329м2 17 500 лв
Черневци, 2-етажна, 138 м2 РЗП, реновирана, 
двор 572 м2 146 900 лв.

Беленци, 270 м2 РЗП, механа, лятна кухня, два 
гаража, двор 787 м2 102 995 eu
Шиваров мост,118 м2 РЗП, гараж, двор 556 м2  

 33 900 лв
Шенини, 44м2 ЗП, двор 1/4 идеална частч от 911м2  
 26 500 лв
местност Качорите, 144м2 РЗП, двор 2934м2, 
автентична                              17 101 еu 
Баевци, 70 м2 ЗП, двор 883 м2 27 900 лв.
Велковци, 140 м2 РЗП, гараж, два навеса, плевня, 
4 спални, двор 1400 м2 41 500 eu
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 59 900 лв
Нова махала, 136 м2 РЗП, двор1499 м2 42 500 лв
Драгановци, 157 м2 РЗП, гр. строеж, гараж, двор 
1040 м2 31 500 eu
Гайтани, 78 м2 ЗП, стара, с плочи, плевня, двор 
2513 м2 17 500 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 1140 м2 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, стопанска постройка, 956 м2  
     5 600 eu
Шенини, груб строеж, 229 м2 РЗП, два гаража 
570 м2   73 000 лв
Борово, 3-ет., РЗП 180 м2, с дюкян, лятна кухня, 
на 2 улици, двор 309 м2 26 500 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 55 000 лв.
Къща на 3 км от Центъра, 240 м2 РЗП, 3 спални, 
НС 2011, 2 гаража, двор 1788 м2 280 000 лв
Къща на 12 км от Габрово, 226 м2 РЗП, 3 спални, 
НС 2009, двор 1854 м2 91 500 eu
Стойковци, локално парно, 102 м2 РЗП, юг 49 960 
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, 164 м2, ет. 4/4 52 600 eu
ДАВА ПОД НАЕМ

ИЦ, тристаен, обзаведен, след ремонт 1200 лв
Младост, 1-ст., 3 ет., частично обзавеждане 150 
лв
Административен 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 

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

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

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

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

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

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

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

Дядо Дянко, УПИ, 9810м2 23 лв/м2

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

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

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

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

GSM 0878/227 225, www.gabrovski-imoti.com
АГЕНЦИЯ ЗА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ

Габрово, ул. “Първи май” №1, вх. В, етаж 1 
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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

10/07

МОНОЛИТ25
години

www.monolit-bg.com

уют  •  спокойствие  •  сигурност
“Скобелевска” 32, ет. 1 (срещу Театъра)

тел.: 066/80 85 74,  0885 118 119

иМоТи продаВа
дВуЕТажна МасиВна 
къща с алуминиева догра-
ма в село Новаковци за 
38 500 евро се продава на 
тел. 0886/33-14-15. [22, 
12]
дВусТаЕн панЕлЕн 
апартамент в кв. Тренда-
фил-2, ет. 5, не последен, 
среден, за 36 000 лева се 
продава на тел. 0886/33-
14-15. [22, 12]
ТрисТаЕн ТухлЕн апар-
тамент се продава на тел. 
0887/621-225. [11, 11]
парцЕл В село Мрахори 
- 800 кв. м, се продава на 
тел. 0878/370-640. [24, 
11]
МасиВна произВод-
сТВЕна сграда за храни-
телни цели, 260 кв. м, 
двор - 2500 кв. м, в село 
Гергини се продава на тел. 
0887/621-998. [11, 11]
парцЕл - 1500 кв. м, в 
регулация, в село Горна 
Росица, община Севли-
ево, се продава на тел. 
0878/672-702. [11, 11]
кЪща - ново строител-
ство, на три етажа, РЗП 
165 кв. м, за 99 999 
лева се продава на тел. 
0888/450-180 [11, 9]
МасиВна кЪща в село 

Стойчевци - 542 кв. м, с 
производствени помеще-
ния, се продава на тел. 
0888/974-845. [8, 6]
ТрисТаЕн ТухлЕн апар-
тамент с маза, таванска 
стая и гараж - общо 137 
кв. м, много добро състоя-
ние, над Шиваров мост се 
продава на тел. 0893/83-
04-02. [11, 10]
апарТаМЕнТ на призе-
мен етаж от кооперация в 
кв. Баждар - 30 кв. м, се 
продава на тел. 0897/922-
059. [11, 6]
иМоТ - 200 кв. м, хале, за 
склад, автосервиз и др., се 
продава на тел. 0893/511-
154. [11, 9]
парцЕли - 2 бр., УПИ, 
1820 кв. м, равно, се про-
дават на тел. 0898/362-
754. [11, 6]
апарТаМЕнТи и други - 
ново строителство, в идеа-
лен център се продават на 
тел. 0888/447-096. [22, 7]
ТухлЕна кЪща в село 
Кметовци, стоманобетонна 
конструкция, РЗП 90 кв. 
м, двор 800 кв. м, ток, 
вода, се продава на тел. 
0886/793-145. [11, 5]
кЪща В кв. Златари, цена: 
35 000 лв., се продава на 
тел. 0876/956-027. [11, 5]

дВуЕТажна кЪща със 
земя в село Дебел дял се 
продава на тел. 0899/640-
327. [5, 4]
дВусТаЕн апарТаМЕнТ 
в кв. Кряковци - обзаве-
ден, се продава на тел. 
0898/424-926. [11, 3]
парцЕл В кв. Стефановци 
- 1186 кв. м, в регула-
ция, се продава на тел. 
0887/130-346, 066/86-53-
40. [3, 2]
ТухлЕн апарТаМЕнТ - 91 
кв. м, луксозно обзаве-
ден, маза, таван - тел. 
0888/205-923. [3, 3]
парцЕл - 1500 кв. м, с 
постройка - 240 кв. м, ток, 
вода, хл. камера, на 3 км 
от центъра на Габрово се 
продава на тел. 0894/42-
20-89, 0896/85-77-77. [5, 
1]
кЪща с 1500 кв. м двор-
но място, асми, геран и 
сайван в село Костен-
ковци се продава на тел. 
0878/863-875. [11, 2]
кЪща В село Яворец се 
продава на тел. 0877/820-
387. [2, 1]
парцЕл до „Техномаркет“ 
- 3 дка, за 18 000 лв. се 
продава на тел. 0892/484-
602. [17, 1]
апарТаМЕнТ - ново стро-

ителство, кв. Тлъчници, за 
50 000 лв. се продава на 
тел. 0886/457-295. [11, 1]

иМоТи 
даВа 
под наЕМ
поМЕщЕниЕ - 100 кв. 
м, трифазен ток, вода, се 
дава под наем или прода-
ва на тел. 0887/31-61-84. 
[15, 15]
МаГазин В кв. Русевци 
се отдава под наем/прода-
ва на тел. 0879/472-526. 
[8, 8]
Топ цЕнТЪр, 50 кв. м, за 
магазин, офис под наем 
- тел. 0878/370-640. [24, 
11]
апарТаМЕнТ В кв. Па-
лаузово, „Болшевик“, се 
дава под наем на тел. 
0878/474-879. [22, 11]
иц, дВа магазина, дого-
варяне, под наем - тел. 
0888/378-193. [11, 7]
дВусТаЕн апарТаМЕнТ в 
центъра се дава под наем 
на тел. 0876/935-844. [7, 
6]
проМишлЕно поМЕщЕ-
ниЕ, подходящо за склад, 
автосервиз и др., 420 лв., 
се дава под наем на тел. 
0893/511-154. [11, 9]
дВусТаЕн апарТаМЕнТ 

на Еса се дава под наем 
на тел. 0899/07-03-04. 
[11, 5]
апарТаМЕнТ В идеален 
център се дава под наем 
на тел. 0876/999-121. [5, 
5]
апарТаМЕнТ В центъра - 
необзаведен, се дава под 
наем или продава на тел. 
0887/621-998. [6, 4]
Гараж - 24 кв. м, на бул. 
„Хемус“ се дава под наем 
на тел. 0885/463-213. [3, 
2]
апарТаМЕнТ - обзаве-
ден, в квартал Крушата 
се дава под наем на тел. 
0898/419-342. [11, 3]
апарТаМЕнТ срЕщу „Ка-
уфланд“ се дава под наем 
на тел. 0898/860-861. [2, 
2]
ТрисТаЕн апарТаМЕнТ 
- тухлен, необзаведен, 
се дава под наем на тел. 
0887/621-225. [13, 2]
поМЕщЕниЕ оТ 100 кв. 
м се дава под наем на тел. 
0879/80-80-12. [11, 2]
апарТаМЕнТ В центъра 
се дава под наем на тел. 
0899/947-133. [11, 2]
оБорудВан офис в цен-
трална част - 20 кв. м, 
се дава под наем на тел. 
0888/538-074. [11, 2]

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

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

04/11

ЕКСКУРЗИИ ОТ ГАБРОВО
ОДРИН ЗА 1 ДЕН - 23.11/7.12./14.12./21.12, 40 лв.
ИСТАНБУЛ - 31.10./28.11., от 156 лв.
ФЕСТИВАЛ НА ЛАЛЕТО В ИСТАНБУЛ 2020 г. - от 157 лв.
НГ В ИСТАНБУЛ - 28.12., от 331 лв.
БУКУРЕЩ ТЕРМЕ - 23.11./14.12, 43 лв.                                                                  
СИНАЯ-БРАН-БРАШОВ - 13.12, 149 лв. 
ДЕЛЧЕВО - 23.11./30.11, 1 нощувка, закуска и 
вечеря, 140 лв.
КОЛЕДА И НГ В БЕРОВО - 2 нощувки, 210/360 лв.
НГ В АНТАЛИЯ - от 337 лв., КУШАДАСЪ - от 348 лв.
НОВА ГОДИНА В НИШ - 30.12, 2 нощувки, 399 лв.
ЕКСКУРЗИИ ОТ СЕВЛИЕВО/ВЕЛИКО ТЪРНОВО
ПРЕДКОЛЕДНИ БАЗАРИ ВИЕНА-БУДАПЕЩА - 11.12., 
345 лв.
НОВА ГОДИНА ВЪВ ВИЕНА-БУДАПЕЩА 

- 639 лв., БЕЛГРАД - 365 лв., ЗАГРЕБ - 498 
лв., САРАЕВО - 509 лв., КОРФУ - 340 лв.,                                             
ОХРИД - 385 лв., АТИНА - 365 лв.
НГ В ЕВРОПЕЙСКИ СТОЛИЦИ: ПАРИЖ - 1299 лв., 
ВИЕНА - 930 лв., ПРАГА - 1099 лв., ЛОНДОН - 1285 
лв., РИМ - 849 лв., МИЛАНО - 789 лв., СИЦИЛИЯ 
- 862 лв., БАРСЕЛОНА - 999 лв., МАДРИД - 999 
лв., КОСТА ДЕЛ СОЛ - 1049 лв., МАЛТА - 850 лв., 
ЛИСАБОН - 1399 лв., МОСКВА И САНКТ ПЕТЕРБУРГ 
- 2452 лв.      
ПОЧИВКИ 2020 - РАННИ ЗАПИСВАНИЯ
КУШАДАСЪ, БОДРУМ, МАРМАРИС, АЙВА-
ЛЪК, АНТАЛИЯ, ЧЕШМЕ, ГЪРЦИЯ, ИСПА-
НИЯ, ИТАЛИЯ, ПОРТУГАЛИЯ, ДУБАЙ, МАРОКО,                                                                
ТУНИС, ЕГИПЕТ, ИЗРАЕЛ И ЙОРДАНИЯ
АВТОБУСНИ И САМОЛЕТНИ БИЛЕТИ НА WIZZ AIR И RYANAIR

sviat@mail.bg

 
         

нощуВки
нощуВки -  т е л . 
0879/272-528, 0888/254-
625.
нощуВки В топ център - 
0876/731-419. [22, 21]

зЕМи 
купуВа
зЕМЕдЕлски зЕМи в Кметовци и око-
ло Габрово, може и идеални части, се 
купуват на тел. 0886/33-14-15. [22, 11]

иМоТи 
купуВа
ЕВТина кЪща, може и полусъборена, 
се купува на тел. 0895/752-838.
купуВаМ кЪща, апартамент, гараж 
и др. на дългосрочен лизинг. Тел. 
0899/143-163 [18, 4]

 Вашата обява ще 
бъде отпечатана още 
на следващия ден, ако 
бъде подадена в редак-
цията на „100 вести“ 
до 16.30 часа. Цена-
та на обявите е 15 
стотинки на дума, 30 
стотинки на дума - в 
рамка, 40 ст. на дума 
- в рамка със сива под-
ложка, без предлози и 
съюзи, за едно отпе-
чатване. 
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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:
Център, тухла, 83м2 72 000 лв
Сирмани, 64м2, добро съст. 16 500 € 
Дядо Дянко, боксониера, 28м2 10 700 € 
Бичкиня, 56м2, ет. 4 15 000 € 
Ш. мост, н. стр., 3-стаен, обз. 55 000 лв
Голо бърдо, тухла, 3-стаен 51 000 лв

КЪЩИ:
Богданчовци, 63м2, 319м2 двор,нова 50 000 лв
Драгиевци,мас.,92м2,1730м2 двор 15 900€ 
Чукилите, 35м2, 1000 м2 двор 21 500 лв
Цвятковци, 112м2, 883м2 двор дог.
Червена локва,96м2,500м2 двор 38 000 лв
Ц. ливада, 176м2, 580м2 двор 24 000 лв
Поповци, 500м2 + бунгало 7 500 €

ПАРЦЕЛИ:
Яворец, ъглов, 619м2 6 000 лв 

Богданчовци, с гараж, 660м2 3 100 € 
Торбалъжи,УПИ,ъглов,650м2 20 000лв
Поповци, 500м2 2 900 €
Шенини, 488м2 3 000 €
Борики, УПИ, панорама, 660м2 дог.
Лоза, 640 м2 3 900 лв
Войново, 536м2 + проект 10 000 лв

ДАВА ПОД НАЕМ:
Дядо Дянко, произв. пом., 600м2 дог.
Радичевец, промишлена сграда, 
668м2, парцел 1342м2 250 €
Център, 3-стаен, частично обз. 220 лв
Център, фризьорски салон, 35м2 дог.
Център, търг. обект, 56м2 350 лв
Център, многостаен,обзаведен 500 лв
КУПУВА: Двустаен в кв. Младост

АГЕНЦИЯ ЗА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ

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

МАГАЗИН „МТЕЛ“ (КОНТОХОВ)

04/11

КУПУВА ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ И ГОРИ

тел. 0675/32 824,
моб. 0885/666 636

имоти; работа предлага/търси; продава-купува; животни продава-купува; заеми; счетоводство

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

раБоТа 
прЕдлаГа
фаянсаджии за Ан-
глия се търсят на тел. 
0876/535-458.
сТроиТЕлна БриГада 
набира персонал. Справки 
на тел. 0895/424-308. [22, 
17]
сТруГари и шлосери се 
набират на тел. 0888/88-
22-73. [22, 19]
БЕнзиносТанция „Йо-
ана“ търси да назначи 
служител, обслужващ бен-
зиностанция. Справки на 
тел. 0899/245-196. [11, 
11]
МаГазин за хранител-
ни стоки търси да назна-
чи продавач-консултант. 
Справки на тел. 0897/954-

247, 0879/482-551. [22, 
12]
БисТро „карТал“ търси 
да назначи миячка/кух-
ненски работник. Дневна 
смяна до 16 часа от поне-
делник до петък. Справки 
на тел. 0889/319-654 [13, 
11]
БисТро „карТал“ търси 
да назначи помощник-гот-
вач/ка, вечерни смени. 
Справки на тел. 0889/319-
654. [11, 11]
сладкарница ТЪрси 
продавач-консултант до 35 
години - справки на тел. 
0889/989-755. [11, 11]
кулинарЕн МаГазин 
търси продавач-консултант 
до 45 години - справки 
на тел. 0885/069-027. [11, 
11]
Малка краВЕфЕрМа тър-
си работник. Справки на 

тел. 0876/415-480. [12, 
10]
лиМк оод търси да на-
значи монтажник метални 
конструкции. Справки на 
тел. 06717/2333. [11, 9]
фирМа ТЪрси работник 
за монтаж на климатици. 
Справки на тел. 0999/000-
111. [4, 4]
фирМа „БраЙТ“ търси 
работници за щампа, може 
и пенсионери. Справки на 
тел. 0878/222-194. [12, 8]
фирМа В Севлиево тър-
си майстор на закуски и 
баничар - 0893/648-113. 
[10, 3]
сЕрВиТьорка - добро за-
плащане, се търси на тел. 
0899/651-549, 0895/672-
652. [12, 3]
фирМа ТЪрси монтажник 
на гаражни врати. Справ-
ки на тел. 0888/255-318. 

[11, 3]
ТаксиМЕТроВи шо-
фьори се търсят на тел. 
0887/587-354. [22, 3]
фирМа ТЪрси майстор 
хлебар. Дневна смяна. 
Справки на тел. 0885/069-
027. [8, 4]
пункТ за вторични су-
ровини търси да назначи 
общи работници. Справки 
на тел. 0895/86-19-74. [5, 
4]
фирМа ТЪрси да назначи 
работник с ТЕЛК. Справ-
ки на тел. 0879/09-01-06. 
[11, 2]
поМощник В кухня се 
търси от 8 до 16.30 часа, 
560 лв. заплата, обект за 
бързо хранене - Окръжна 
болница. Справки на тел. 
0887/00-68-02. [4, 3]
ТЪрся МЪж за работа в 
селскостопански ферми в 

Англия. Телефон за кон-
такт: 0988/853-723. [5, 1]
лиМк оод търси да на-
значи заварчик. Справки 
на тел. 06717/2333. [11, 
1]
жЕна за малък храните-
лен магазин се търси на 
тел. 0897/633-045. [3, 1]
„подЕМ ГаБроВо“ ЕООД 
търси общ работник. 
Справки на тел. 0884/854-
354. [5, 1]

раБоТа 
ТЪрси
оГняр - правоспосо-
бен, търси работа - тел. 
0894/016-229. [11, 5]

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

ПРОДАВА АПАРТАМЕНТИ:  
Голо бърдо, 90м2, тухла   договаряне
Дядо Дянко, тристаен, тухла  16 000 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

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

Оòопление 
нà пелеòи
Представител на  
GOLDEN FIRE

инж. ИВАН 
ГОСПОДИНОВ, 
КОНСУЛТИРА, ДОСТАВя, 

МОНТИРА, ПУСКА
Справки на тел. 
088w7 611 753, 

066 810 410. 
Офис Габрово, 

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

продаВа Машини
шМирГЕл на стойка за 
150 лева се продава на 
тел. 0879/472-526. [8, 8]
циркуляр - монофазен, 
за 300 лева се продава на 
тел. 0879/472-526. [8, 8]
профЕсионална щанц 
преса за стелки за 1500 
лева се продава на тел. 
0888/974-845. [8, 6]

продаВа МаТЕриали
каМЕнни плочи - 10 
лв./кв., и дялан камък - 35 
лв., се продават на тел. 
0895/752-838.
орЕх, оТсЕчЕн преди 
10 дни, труп с размери 
210/165, се продава на 
тел. 0896/80-70-44. [3, 1]

продаВа оБзаВЕжданЕ

ВраТа, разТЕГаТЕлЕн ди-
ван, фотьойли  - пружин-
ни, с е продават на тел. 
0894/330-654. [4, 1]
фризЕр сЕ продава на 
тел. 0877/820-387. [2, 1]
изГодно! радиаТор се 
продава на тел. 0878/70-
24-85. [5, 1]

продаВа разни
казани за ракия се про-
дават на тел. 0886/92-81-
01. [12, 7]
капани оТ МИШКА до 
ЯЗОВЕЦ се предлагат на 
тел. 066/803-890. [11, 8]
изГодно лиМоно-
Ви и ДАФИНОВИ расте-
ния се продават на тел. 
0885/337-531, 066/86-00-
32. [15, 9]
коМБиниран коТЕл - 
правен, високоефективен, 
на твърдо гориво, ток и 
масло, за 300 лв. се про-
дава на тел. 0878/715-
707. [5, 4]
оТраБоТЕно Масло - 
0.50 лв., се продава на 
тел. 0878/715-707. [5, 4]
парафин и циризин 
се продават на тел. 
0885/463-213. [3, 2]
каМина с водна риза 

изгодно се продава на тел. 
0887/57-90-36. [20, 4]
коТЕл - чугунен, чеш-
ки, VIADRUS U2, за 550 
лева се продава на тел. 
0876/90-87-67. [11, 3]
каМина с водна риза 
ELDOM, 23 кВт, на твърдо 
гориво, на два сезона, се 
продава на тел. 0894/050-
430 [20, 2]
чуГунЕна каМина за 
една стая за 180 лв. се 
продава на тел. 0878/715-
707. [5, 1]
каМина с водна риза - 
17 киловата, се продава 
на тел. 06713/24-39. [3, 
1]

купуВа разни
сТара нафТа се купува 
на тел. 0895/752-838. 
орЕхи на добра цена се 
купуват на тел. 0879/13-
28-32. [4, 2]
акордЕони сЕ купуват 
на тел. 0877/407-450. 
[13, 6]

купуВа 
МаТЕриали
пункТ за вторични купу-
ва всякакви железа - тел. 
0896/183-637.

жиВоТни 
продаВа
оВцЕ за клане се прода-
ват на тел. 0896/544-474. 
[22, 18]
оВцЕ за отглежда-
не се продават на тел. 
0896/544-474. [22, 18]
дЪлГокосМЕсТи кало-
фЕрски кози и женски 
ярета за разплод се про-
дават на тел. 0896/544-
474. [22, 18]
краВи сЕ продават на 
тел. 0879/472-130 [11, 9]
аГнЕТа и заплодени 
овце се продават на тел. 
0895/124-744. [5, 4]
Млад оВЕн на 10 ме-

сеца се продава на тел. 
0885/718-324. [5, 3]
краВи сЕ продават на 
тел. 0890/21-41-28. [3, 2]

доМашни 
люБиМци
чисТокрЪВни кучЕТа за 
трюфели (лагото) се про-
дават на тел. 0899/538-
494 [8, 3]

продаВа Тор
уГнила оВча тор се про-
дава на тел. 0896/544-
474. [21, 18]
уГнил оБорски тор се 
продава. Собствен транс-
порт със самосвал. Тел. 
0899/414-153. [23, 9]
ГоВЕжда Тор в чували - 
3.00 лв./бр., с транспорт 
- 0878/650-456. [22, 5]

продаВа 
МЕсо
прясно оВчЕ месо - 7 
лв. за килограм, се прода-
ва на тел. 0896/544-474. 
[22, 18]

даВа заЕМ
крЕдиТ - тел. 0897/219-
833. [22, 18]
крЕдиТи саМо срещу 
лична карта се дават на 
тел. 0888/909-384. [11, 
11]
БЪрз крЕдиТ - тел. 
0885/580-201. [11, 6]

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

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

уроци, 
курсоВЕ
цЕнТЪр за ПРОФЕСИО-
НАЛНО ОБУЧЕНИЕ - ГАБРО-
ВО, организира лицензи-
рани курсове за: огняр, 
кранист,  мотокарист, 
машинист на пътно-стро-
ителни машини, готвач, 
барман-сервитьор, коз-
метик, фризьор, лечебен 
масаж, маникюр, педикюр, 
ноктопластика. Издава се 
държавен документ за пра-
воспособност. 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.
слЕдоБЕдни зани-
Мания 5-8 клас - тел. 
0879/327-234. [3, 3]

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

066 (810-410, 0887611753

всеки ден в ново издание
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сТроиТЕлсТВо
кЪрТи и пробива - 
0897/832-363
сЪБаряМ и почиствам от 
А до Я. Извършвам строи-
телни работи. Чистя дворо-
ве, мази - 0899/601-444.
фирМа сЪБаря, почиства 
за сметка на материалите - 
тел. 0896/183-637.
кЪрТи, зида, ВиК, ел., 
фаянс  - 0878/943-895.
фирМа изГражда, ре-
монтира или събаря - обез-
опасява всякакви покриви. 
Изгражда навеси, огради 
и други на най-ниски цени 
и с високо качество. Тел. 
0895/752-838.
услуГи с мини багерче и 
самосвал - тел. 0897/429-
374.
рЕМонТ на покриви, са-
ниране, дренаж, изолации 
- тел. 0888/020-187. [23, 
16]
услуГи с багер извърш-
ва тел. 0897/430-228. [22, 
15]
рЕМонТ на покриви, те-
некеджийство, топло- и хи-
дроизолации извършва тел. 
0888/863-001. [22, 10]
подМазВанЕ на капаци, 
топлоизолации - 0899/21-
77-46. [12, 10]

качЕсТВЕн рЕМонТ на 
стари покриви. ПОДМЯНА 
на улуци. Варови мазилки. 
Тел. 0876/416-716. [14, 8]
кЪрТя БЕТон, камък - тел. 
0888/544-438. [12, 3]
БриГада изВЪршВа ре-
монт на покриви, хидро- и 
топлоизолации, шпакловки, 
бои и тенекеджийски ус-
луги, дренаж и др. - тел. 
0899/63-88-75. [18, 4]
сЪБарянЕ, почисТВанЕ 
- тел. 0892/339-132. [2, 2]
оБрЪщанЕ и подмазва-
не на прозорци - тел. 
0876/130-317. [11, 2]

ВЪТрЕшЕн 
рЕМонТ
паркЕТ, дюшЕМЕ - реде-
не, БЕЗПРАХОВО циклене, 
фино шлайфане, лакира-
не - монтаж на ламини-
ран паркет - 066/86-61-43, 
0889/286-025.
паркЕТ, дюшЕМЕ, лами-
нат - циклене, монтаж, ла-
киране - 0886/249-906
шпаклоВка, БоядисВа-
нЕ - тел. 0895/38-66-50.
алпинисТи - тел. 
0887/131-381. [22, 14]
ВЪТрЕшни рЕМонТи, гип-
сокартон, боядисване и др. 
- тел. 0897/390-194. [23, 
16]
ВЪТрЕшни рЕМонТи, гип-
сокартон, шпакловка, боя - 
справки на тел. 0899/874-
974. [22, 13]
профЕсионалЕн Мон-
Таж на ламинат, балатум, 
замаски, боядисване, та-

пети - 0897/978-762, 
0877/015-031. [27, 7]
МонТаж на гипсокартон, 
шпакловка и боя. Бързина 
от нас, изборът от вас. Тел. 
0895/72-86-68. [14, 2]
шпаклоВка, окачЕн та-
ван, гипсокартон, фаянс и 
теракота, изолация, лами-
нат, подмазване на догра-
ма - тел. 0876/130-317. 
[11, 2]

изолации
алпинисТи - тел. 
0899/321-190
изолации, скЕлЕ - 
0878/943-895.
алпинисТи, скЕлЕ - 
0898/907-400.
хидро- и топлоизолации, 
ремонт на стари покриви, 
дренаж - тел. 0882/279-
749. [22, 10]

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

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

ТочкоВи заВарки - 
066/803-890. [11, 8]

коМини
профЕсионално по-
чисТВанЕ на комини - от-
горе и отдолу. ПО ВСЯКО 

ВРЕМЕ. Тел. 0897/704-502.
коМиночисТач - тел. 
0889/177-737.

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

Ел. инсТалации, 
рЕМонТи
Ел. рЕМонТи и инстала-
ции - тел. 0899/359-114. 
[22, 19]
дрЕБни ЕлЕкТроуслуГи 
по домовете извършва тел. 
0899/145-802. [33, 13]

Вик
Вик МонТаж и поддръжка 
- 0887/680-034.
оТпушВа канали - тел. 
0889/177-737.
Вик и отопление - мон-
таж и поддръжка - тел. 
0898/460-988, 0898/461-
774.
Вик рЕМонТи и инстала-
ции - тел. 0899/359-114. 
[11, 10]
Вик и ел. услуги - тел. 
0876/130-317. [11, 2]

рЕМонТ на
ЕлЕкТроурЕди 
и ЕлЕкТроника
рЕМонТ на хладилници и 
фризери по домовете - тел. 
0897/425-313.
рЕМонТ на печки, перал-
ни, миялни, бойлери, хла-
дилници по домовете - тел. 
0887/53-50-88. [22, 20]
рЕМонТ на перални, съ-
домиялни, печки, бойле-

ри - тел. 0988/815-645, 
0884/155-075. [3, 3]
рЕМонТ на телевизори по 
домовете - тел. 0888/279-
846. [22, 5]

доГраМа

н и ко консТрукции 
оод произВЕжда и 
МонТира прозорЕ-
чни сисТЕМи REHAU 
- 0888/001-588, e-mail: 
nikopvc@abv.bg. [18, 4]

AL и PVC дограма, бонус 
комарници - тел. 0893/206-
746. [22, 10]
AL и PVC дограма, изграж-
дане на тераси, щори. От-
стъпка - 10% до края на 
ноември. Тел. 0876/130-
317. [11, 2]

рЕМонТ на
ТЕлЕфони, 
ТаБлЕТи
рЕМонТ на всички марки 
смартфони и таблети - тел. 
0894/25-77-28. [6, 2]

почисТВанЕ
почисТВанЕ оТ А до Я - 
тел. 0876/62-617. [11, 1]

косЕнЕ
косЕнЕ, касТрЕнЕ, по-
чистване - тел. 0894/602-
701. [16, 6]

хидроизолации
хидроизолация, под-
порни стени, покриви - 
тел. 0886/762-434. [23, 
16]

Градини, БасЕЙни

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

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.
МЕлЕнЕ и изцеждане на 
ябълки - справки на тел. 
0878/716-858. [11, 9]
попраВяМ Ел. уреди и 
ВиК - тел. 0894/20-509. 
рязанЕ, касТрЕнЕ на 
опасни дървета - тел. 
0894/602-701. [16, 6]
заВарЪчни услуГи - тел. 
0885/72-46-71. [11, 3]
рЕМонТ Вик и ел. уреди - 
тел. 0887/66-38-41. [11, 3]
израБоТка на железни 
конструкции, ел. инстала-
ции, чистене на градини, 
мази и дворове и други 
услуги. Цена по споразу-
мение. Тел. 0898/820-845, 
0899/03-72-84. [12, 3]
цЕпя дЪрВа, обръщам 
градини - тел. 0896/926-
407. [5, 2]
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оТоплЕниЕ
дЪрВа за огрев се про-
дават на тел. 066/823-
712, 0887/620-535, 
0876/162-172.
„пЕхлиВаноВ“ - пресяти 
въглища донбас, брике-
ти, дърва. Ниски цени, 
безплатен транспорт - 
066/805-642, 0897/892-
903. 
нацЕпЕни дЪрВа - 80 
лв. Безплатен транспорт. 
Незабавна доставка. Тел. 
0895/252-686.
нацЕпЕни, нарязани 
дърва - 80 лева, незабав-
на доставка, се продават 
на тел. 0884/709-093
дЪБоВи за огрев - наце-
пени, 80 лв., с безплатен 
транспорт, се продават на 
тел. 0877/471-466.

дЪрВа за печки и ками-
ни - 80 лв., се продават 
на тел. 0876/583-472.
БукоВи дЪрВа - наря-
зани и нацепени. Без-
платен транспорт. Тел. 
0877/191-102.
дЪрВа за огрев - наря-
зани и нацепени, се про-
дават на тел. 0876/437-
140.
нарязани и нацепени 
дърва - бърза достав-
ка, се продават на тел. 
0877/108-825.
нарязани и нацепени 
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 про-
дават на тел. 0895/752-
838. 
дЪрВа за печки, котли, 
камини се продават на 
тел. 0879/988-131.
“ВЕлЕВ-сТроЙ-рЕМонТ“ 
оод продава въглища, 
екобрикети, пелети и бри-
кети - 0897/922-481.

проМоция! дЪБоВи из-
резки - 40 лв./куб. м. 
Тел. 0899/137-896. [27, 
22]
„флинТ-ГаЙдароВи“ 
(„пЕТя Гайдарова“) - дон-
баски въглища; брикети, 
разпалки. Осигурен транс-
порт. Тел. 0898/690-606, 
066/80-80-53. [22, 20]
рЕжа дЪрВа - тел. 
0899/278-396. [12, 12]
салкЪМ - метров, 65 
лв./куб., нарязан и наце-
пен - 73 лв./куб., се про-
дава на тел. 0896/735-
859. [24, 8]
дЪрВа за огрев, метрови 
- 75 лв./ куб. м, нарязани 
- 85 лв./куб. м, се про-
дават на тел. 0896/741-
763. [24, 8]
дЪрВа за огрев, наря-
зани, - 80 лв./куб. м, 
с включен транспорт, 
се продават на тел. 
0879/562-733. [24, 8]

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

нарязани и НАЦЕПЕНИ 
дърва за огрев - 80 лв./
куб. м, се продават на 

тел. 0897/765-901. [24, 
8]
дЪрВа за огрев - 60 
лева, нарязани и нацепе-
ни, се продават на тел.  
0899/122-406 [11, 8]
дЪрВа за огрев - наря-
зани и нацепени, разпал-
ки в чували - 5 лв./брой, 
сухи дърва в чували - 5 
лв./брой, се продават на 
тел. 0896/807-688. [16, 
11]
рязанЕ на дърва - 
0899/21-77-46. [12, 10]
пЕлЕТи сЕ продават на 
тел. 0888/818-756. [11, 
2]
рЕжа МЕТроВи дърва - 
тел. 0894/363-580 - Ива-
нов. [11, 4]
рЕжа дЪрВа - тел. 
0899/278-396. [12, 2]
5 куБика сухи дърва - 
80 лв., се продават на 
тел. 0899/943-105. [5, 2]
„Балкан пЕлЕТс“ про-
дава пелети. Гарантирано 
качество! Тел. 0877/27-
26-21. [22, 1]
изГодно! сухи нацепе-
ни дърва се продават на 
тел. 0878/463-109. [2, 1]

прЕВози
ТранспорТ - 2.5 тона, 
16 куб. м  - 0899/377-
924
прЕВоз с бус - 
0877/555-708.
ТранспорТ с камион до 
два тона, самосвал, до-
керски услуги - изнасяне,  
пренасяне, изхвърляне 
на мебели, пренасяне на 
строителни и други тежки 
товари, извозване на не-
нужна покъщнина, строи-
телни отпадъци до смети-
щето - 0898/780-448
ТранспорТ с бус - 3 
тона, фургон - 18 куби-
ка, падащ борд, колич-
ка. Фактури по ДДС. Тел. 
0887/31-61-84.
лЕкоТоВарЕн Транс-
порТ до 2500 кг по 
споразумение - тел. 
0877/74-13-17. [11, 11]
ТранспорТни услу-
Ги до 2 тона, каросе-
рия - справки на тел. 
0896/828-147. [15, 13]
услуГи сЪс самосвал 
- 25 лв., и багер - 50 
лв./час - 0893/511-154. 
[23, 9]
ТранспорТ - 0.45 лв./
км - тел. 0894/00-40-45. 
[24, 5]
ТранспорТ сЪс самос-
вал - 3.5 тона - тел. 
0876/522-774. [20, 3]

066 (810-410, 0887611753

всеки ден в ново издание

аВТоМоБили продаВа

MAzdA 3, 1.6, HdI, 
2009 г., дизел, мощ-
ност 109 к. с., Ев-
ростандарт - Евро 
4, хечбек, цвят ме-
талик, се продава на 
тел. 0885/762-000. 
[33, 26]

RENAULT SCENIC, В 
оТлично сЪсТоя-
ниЕ, цЕна по доГо-
ВарянЕ, се продава 
на тел. 0889/981-103. 
[20, 11]

рЕно клио, 1.6 i, газ, 
1999 г., се продава на 
тел. 0898/866-422. [1, 1]
фолксВаГЕн поло, 
1,4 TDI, 2005 г., за 4200 
лв. се продава на тел. 
0885/52-93-43. [3, 1]

МикроБуси, каМиони
Гранд ВиТара HDI - 
2002 г., дълга база, цена: 
5000 лв. - 0892/303-232. 
[9, 6]

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.

аВТоуслуГи
аВТоТЕнЕкЕджиЙски и 
автобояджийски услуги. 
Качествено, експедитив-
но, атрактивни цени. Тел. 
066/821 566, 0888 321 
692.

аВТоМорГи
ника ауТо изкупува вся-
какъв вид МПС на най-
добри цени. Предлага 
сервизна дейност и дено-
нощна пътна помощ. Тел. 
066/886-677, 0899/886-
424.

аВТоМоБили 
под наЕМ

„VAIKAR RENTACAR“ 
аВТоМоБили под 
наЕМ, ул. „Еману-
ил Манолов“ 28, 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 на добри 
цени се изкупуват на тел. 
0899/810-766. [15, 7]
коли за скрап от мяс-
то се изкупуват на тел. 
0899/092-510. [22, 15]
изкупуВа Всякак-
Ви бракувани МПС - 
0899/937-991 [14, 4]
коли за скрап на изгод-
ни цени се изкупуват на 
тел. 0877/738-637. [22, 
4]

ГуМи
ГуМи - 4 бр., 155/70-
13, се продава на тел. 
0884/139-268. [11, 1]

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.

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

КУХНЕНСКИ
шКАфОВЕ 
ОфИС 
МЕБЕЛИ 

МЕБЕЛИ

0897 893 563
0897 843 667

ТИПОВИ 
И ПО ПРОЕКТ 
НА КЛИЕНТА

лЕкари
д-р ГЕорГи ТАБАКОВ - 
очен кабинет - ул. „Тотю 
Иванов“ 25 - прегледи на 
деца и възрастни, поста-
вяне 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 НЕВРО-
ЛОГ. Д-р Трифонов, 
Габрово, ул. „Еману-
ил Манолов“ № 12-А, 
066/804-549, 0885/251-
655. ИЗДАВА ПСИХИА-
ТРИЧНИ УДОСТОВЕРЕНИЯ.
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.

ЕроТика
ЕроТичЕн Масаж - позвъ-
ни на телефон 0894/277-
849. [11, 9]
услуГи за мъже - тел. 
0885/885-219. [5, 4]
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продължава от стр. 1  
В	 последните	 две	

обиколки	 към	 челото	 се	
присъедини	 и	 световният	
шампион	 от	 лондон`2017	
Давид	 Емонг	 от	 Уганда.	
Тази	 група	 от	 четирима	
бегачи	взе	преднина	пред	
останалите.	 Хрис	 изчака	
търпеливо	 точния	 момент	

и	250	метра	преди	финала	
направи	 страхотна	 атака,	
на	която	никой	от	остана-
лите	не	можа	да	отговори.	

Габровският	атлет	пре-
сече	 финалната	 линия	 с	
гордо	 вдигната	 ръка	 и	
аванс	 от	 5-6	 метра	 пред	
Майкъл	 Рьогер.	 Трети	 за-
върши	 Давид	 Емонг.	 Впо-

следствие	 обаче	 светов-
ният	шампион	от	миналото	
първенство	 Емонг	 беше	
дисквалифициран	 и	 брон-
зът	 стана	 притежание	 на	
Яремчук.	 Шампионът	 от	
Параолимпийските	 игри	 в	
Рио	през	2016-та	и	сребъ-
рен	 медалист	 от	 светов-
ното	 през	 2017-та	 Самир	

Нойуа	 от	 Алжир	 завърши	
чак	на	осма	позиция.

Времето,	 което	 Хрис	
Стоянов	 регистрира	 в	 Ду-
бай	-	3.50.87,		е	нов	рекорд	
на	 световните	 първенства	
за	 хора	 с	 физически	 ув-
реждания	 и	 нов	 европей-
ски	 рекорд	 в	 категория	
Т46.

Õриñòиян Сòоянов е 
ñвеòовен шàмпион по 
лекà àòлеòикà ñ рекорд

светозар Гатев

„Нямам	 думи	 просто,	
невероятна	 емоция	 беше!“	
-	 това	 бяха	 първите	 думи	

на	 новия	 световен	 шам-
пион	за	хора	с	физически	
увреждания	в	бягането	на	
1500	метра	(категория	Т46)	
Християн	 Стоянов	 след	

паметната	 битка	 на	 шам-
пионата	 на	 планетата	 в	
Дубай.	

Габровският	 лекоатлет	
направи	 страхотно	 бягане	
и	остави	зад	гърба	си	све-
товния	рекордьор	в	дисци-
плината	Майкъл	Рьогер	от	
Австралия,	 шампиона	 от	
предното	 първенство	 на	
планетата	Давид	Емонг	от	
Уганда	и	златния	медалист	
от	Параолимпийските	игри	
в	 Рио`2016	 Самир	 Нойуа	
от	Алжир.

„Бях	 подготвен	 за	
това,	 но	 въпреки	 всичко	
имах	 страх,	 защото	 бягах	
заедно	 със	 световния	 ре-
кордьор,	 с	 шампиона	 от	
Рио`2016,	 с	 шампиона	 от	
миналото	 световно	 пър-
венство	и	въобще	не	очак-
вах,	че	ще	успея	да	ги	по-
бедя.	Но	го	исках	страшно	
силно.	

Треньорът	ми	(б.	а.	Ев-
гени	Игнатов)	казваше,	че	
съм	готов	и	просто	трябва	
да	стигна	най-свеж	до	по-
следната	обиколка.	Така	и	
стана.	Последните	200	ме-
тра	 след	 атаката	 съм	 бя-
гал	повече	от	страх	някой	
да	 не	 ми	 вземе	 титлата“,	
сподели	 още	 габровският	
талант.

Хрис	 разкри	 и	 един	
интересен	 детайл	 от	 па-

метния	 финал,	 а	 именно,	
че	 е	 избързал	 малко	 с	
финалната	 атака.	 Според	
указанията	 на	 Евгени	 Иг-
натов	 моментът	 за	 нея	 е	
бил	150	метра	преди	фина-
ла,	а	Стоянов	атакува	сто-
тина	метра	по-рано.	„След	
финала	треньорът	ми	каза,	
че	 задачата	 е	 изпълнена	
перфектно.	 Не	 съжалява,	
че	 съм	 тръгнал	 по-рано,	
защото	в	бягането	реално	
трябва	да	се	усети	момен-

та.	Когато	другите	са	зле,	
да	ги	атакуваш.	И	аз	успях	
да	усетя	това.	Така	че	тре-
ньорът	ми	е	доволен.	Като	
цяло	той	вярваше,	че	мога	
да	 стана	 шампион,	 но	 аз	
самият	 -	не.	Очаквах	мак-
симум	медал,	защото	това	
са	едни	много	силни	бега-
чи	 и	 конкуренцията	 беше	
много	силна“,	разказа	още	
щастливият	шампион.

Стоянов	 спечели	 све-
товната	 титла	 и	 със	 стра-

хотно	постижение	в	Дубай	
-	 3.50.87	 минути,	 което	 е	
нов	 рекорд	 на	 световни-
те	 първенства	 за	 хора	 с	
физически	 увреждания,	
нов	 европейски	 рекорд	 в	
категория	Т46	 и	 негов	 ли-
чен	 резултат.	 Към	 днешна	
дата	Хрис	вече	е	водач	в	
световната	 ранглиста	 на	
1500	метра	(Т46),	световен	
и	 европейски	 шампион	 в	
дисциплината.	

Следващата	 голяма	
цел	 пред	 супер	 талант-
ливия	 и	 амбициозен	 га-
бровски	 атлет	 е	медал	 от	
Параолимпийските	 игри	 в	
Токио	през	следващата	го-
дина.

След	 паметната	 за	
него	 вечер	 в	 Дубай	 шам-
пионът	 се	 обърна	 към	
всички	от	профила	си	във	
Фейсбук	с	думите:

„Световното	 първен-
ство	за	мен	приключи.

Всичко	 премина	 по	
план.

Всяко	 едно	 от	 момче-
тата,	 с	 които	 бягах,	 беше	
подготвено.	 Те	 са	 трени-
рали	 не	 по-малко	 от	 мен,	
отдали	 са	 се	 не	 по-малко	
от	мен	и	са	мечтали	да	бъ-
дат	шампиони	не	по-малко	
от	мен.

леката	 атлетика	 е	 ин-
дивидуален	 спорт,	 но	 за	

да	изкачиш	върха,	са	нуж-
ни	 хора,	 които	 да	 ти	 по-
магат	 с	 огромния	 товар,	
който	 трябва	 ежедневно	
да	 носиш.	 Тези	 хора	 са	
моят	екип	и	ми	помогнаха	
да	достигна	този	връх!

Екипът	се	състои	от:
-	 Семейство,	 което	 в	

добро	 и	 лошо	 да	 бъде	 с	
мен.

-	 любим	 човек,	 който	
да	 ми	 вдъхва	 увереност	
дори	когато	греша.

-	 Приятели,	 които	 да	
бъдат	моята	опора	в	труд-
ни	моменти.

-	 Треньор,	 който	 да	
вярва	в	мен	повече,	откол-
кото	аз	в	себе	си.

-	 И	 всички	 вие,	 които	
някога	сте	били,	сте	и	ще	
бъдете	 част	от	моя	живот	
и	 сте	 ме	 изградили	 като	
спортиста	 и	 победителя,	
който	съм	в	този	момент.

Чрез	 всичко	 това	 до-
казваме,	 че	 силата	 ни	 е,	
когато	сме	обединени	и	се	
подкрепяме!

Ружди	 Ружди	 също	 го	
направи	 и	 то	 за	 пореден	
път!

Останалите	 параолим-
пийци,	 на	 които	 им	 пред-
стои	 старт	 през	 идните	
дни,	също	ще	го	докажат.

Дерзайте,	габровци!
Дерзайте,	българи!“

Õриñ Сòоянов: "В поñледниòе 200 меòрà ñъм áяãàл 
повече оò ñòрàх някой дà не ми вземе òиòлàòà"

светозар Гатев

Отборът	на	„Чардафон“	
изпусна	 да	 вземе	победа-
та	 като	 гост	 над	 „Добру-
джа“	 в	 мач	 от	 петия	 кръг	
на	 хандбалното	 първен-
ство	в	„А“	РХГ.	Макар	и	в	
камерен	 състав	 и	 без	 во-
дещия	 си	 реализатор	 Ди-
митър	Петков,	габровският	
тим	 измъчи	 максимално	
вицешампиона	и	до	среда-
та	 на	 второто	 полувреме	
водеше	в	резултата.	В	по-
следния	четвърт	час	обаче	
добруджанци	успяха	да	на-
правят	 обрат	 и	 да	 вземат	
победата	с	23:20.

Първата	 част	 в	 зала	
„Русалка“	 премина	 в	 рав-
ностойна	 игра	 и	 размяна	
на	 голове.	 Даниел	 Дими-
тров	 не	 успя	 да	 реализи-
ра	 7-метрово	 наказателно	
хвърляне	в	последните	се-
кунди	на	полувремето	и	на	
почивката	резултатът	беше	
равен	 -	 9:9.	 В	 началните	
минути	 на	 втората	 част	
„Чардафон“	 пропусна	 още	
един	наказателен	удар,	но	
с	 последвали	 попадения	
на	Пенчо	Пенчев	и	Павел	
Данаилов	 поведе	 с	 9:11.	
„Добруджа“	 изравни	 при	
12:12,	 габровският	 тим	 от-
ново	 дръпна	 с	 поредни	
голове	на	Димитров	и	Да-
наилов	 (12:14)	и	се	стигна	
до	 изравняване	 -	 14:14.	 В	
45-та	 минута	 „Чардафон“	

за	трети	път	взе	аванс	от	
два	 гола	 (15:17),	 но	 отно-
во	 не	 успя	 да	 го	 запази	
и	 със	 серия	 от	 3	 поред-
ни	 попадения	 домакините	
обърнаха	резултата.	 8	ми-
нути	преди	края	се	стигна	
до	 последното	 равенство	
-	 18:18,	 и	 след	 5:2	 в	 за-
ключителната	част	„Добру-
джа“	взе	победата	с	3	гола	
разлика.	Даниел	Димитров	
реализира	5	гола	за	„Чар-
дафон“,	 с	 по	 4	 завършиха	
Павел	 Данаилов,	 Христо	
Данаилов	 и	 Станислав	
Йорданов.	 За	 „Добруджа“	
8	 гола	 реализира	 Йордан	
Михайлов,	 Георги	 Христов	
се	 отчете	 с	 4.	 „Чардафон“	
ще	има	възможност	за	ре-
ванш	 след	 две	 седмици	
в	 Габрово.	 Тогава	 двата	
състава	 ще	 се	 срещнат	 в	
мач	 от	 I	 кръг	 на	 турнира	
за	 Купа	 България.	 Преди	
това	 Христо	 Данаилов	 и	
съотборниците	му	ще	при-
емат	състава	на	„АСТИ-91“	
(Хасково)	в	шестия	кръг	от	
първенството.	 Мачът	 е	 на	
17	 ноември	 от	 17	 часа	 в	
зала	„Орловец“.

„Чардафон“:	 Слав	 Ко-
лев,	 Пламен	 Иванов,	 Па-
вел	Данаилов-4,	Мирослав	
Денчев-1,	 Даниел	 Дими-
тров-5,	Христо	Данаилов-4,	
Станислав	 Йорданов-4,	
Мариян	Кирмагов,	Даниел	
Грозданов-1,	 Пенчо	 Пен-
чев-1.

„Чàрдàфон" изпуñнà 
„Доáруджà" кàòо ãоñò

Четвъртък	 вечер	 е	 малко	
след	 19.30.	 Стоя	 пред	 екрана	 на	
компютъра	 и	 чакам	 финала	 на	
1500	 метра	 на	 световния	 шампи-
онат	по	лека	атлетика	за	хора	с	
физически	 увреждания	 в	 Дубай.	
Моментът	 идва	 и	 камерата	 про-
следява	един	по	един	15-те	състе-
затели	от	категория	Т46	(атлети	с	
увреждане	на	 горните	 крайници),	
застанали	на	старта.	

Спира	се	и	на	нашето	мом-
че	 Християн	 Стоянов	 -	 дейст-
ващият	 европейски	 шампион	 в	
дисциплината.	личи	си,	че	Хрис	е	
пределно	концентриран.	Компани-
ята	му	е	стряскаща	 -	до	него	са	
световният	рекордьор	и	шампион	
в	 маратона	 Майкъл	 Рьогер	 от	
Австралия,	 златният	 медалист	 от	
Параолимпийските	 игри	 в	 Рио	 и	
трикратен	 световен	шампион	Са-
мир	Нойуа	от	Алжир,	 първенецът	
на	 планетата	 от	 първенството	 в	
лондон	 преди	 две	 години	 Давид	
Емонг	 от	 Уганда,	 шампионът	 от	
Панамериканските	игри	Маурисио	
Кампос	 Орего	 от	 Чили,	 азиат-
ският	 шампион	 Маруфьон	 Муро-
дулоев	 от	 Узбекистан	 и	 бившият	
европейски	 шампион	 Александр	
Яремчук	от	Русия	са	само	част	от	
елитната	компания.	

Пистолетът	 гръмва	 и	 15-те	
топ	 атлети	 се	 впускат	 в	 надпре-
варата.	 Хрис	 заема	 чудесна	 по-
зиция	 в	 челото	 и	 държи	 темпото	
на	сменящите	се	като	водачи	на	
колоната	Яремчук	и	Рьогер.	Оби-
колка	 и	 половина	 преди	 финала	
напред	се	откъсва	група	от	чети-
рима	 -	 Яремчук,	 Рьогер,	 Стоянов	

и	 Емонг,	 които	 увеличават	 зна-
чително	темпото.	Битката	е	стра-
хотна.	 И	 точно	 тогава	 се	 случва	
това,	 на	 което	 тайничко	 съм	 се	
надявал.	250	метра	преди	финала	
Хрис	тръгва	мощно	напред,	сякаш	
е	натиснал	копчето	за	нитро.	

Габровският	 талант	 момен-
тално	 прави	 дистанция	 на	 оста-
налите,	 а	 те	 нямат	 отговор	 на	
атаката	му.	Осъзнавайки,	че	 губи	
титлата	си,	шампионът	Емонг	оп-
итва	да	хване	Стоянов,	но	силите	
му	 не	 стигат.	 В	 последните	 100	
метра	 Хрис	 бяга	 сам,	 устремен	
към	златото,	и	пресича	финалната	
линия	 с	 високо	 вдигната	 ръка	 и	
аванс	 от	 5-6	 метра	 пред	Майкъл	
Рьогер.	

Преливам	 от	 радост,	 защо-
то	 познавам	 това	 великолепно	
момче	 от	 първите	 му	 стъпки	 в	
леката	атлетика.	Помня	и	първото	
интервю	с	него	след	дебютния	му	
успех	на	пистата.	Веселин	Георги-
ев	 го	откри	за	 големия	спорт	на	
училищно	състезание	по	лека	ат-
летика	 на	 стадион	 „Априлов“,	 за-
почна	работа	с	него	и	постепенно	
шлифова	диаманта.	Опитният	спе-
циалист,	създал	не	един	и	двама	
класни	 състезатели,	 предаде	 на	
Хрис	 любовта	 към	 атлетиката,	
която	 впоследствие	 се	 превърна	
в	начин	на	живот	за	него.	

Двамата	 постигнаха	 много	
-	 европейски	 и	 световни	 титли	
от	юношеските	и	младежки	шам-
пионати	 за	 хора	 с	 увреждания,	
покрит	 норматив	 и	 участие	 на	
Параолимпийските	 игри	 в	 Рио	
през	 2016-та.	 Седмото	 място	 там	

обаче	не	задоволи	амбициите	на	
Хрис,	 независимо	 от	 факта,	 че	
той	 беше	 най-младият	 сред	 бъл-
гарските	 участници	 на	 игрите	 -	
едва	18-годишен.	

Желанието	 му	 за	 разви-
тие	и	постигане	на	още	по-добри	
резултати	 го	 отведе	 при	 Евгени	
Игнатов	 -	 най-добрия	 български	
лекоатлет	 в	 средните	 и	 дълги	
бягания	 за	 всички	 времена,	 пре-
зидент	 на	 СКлА	 „Дунав“	 (Русе).	
Работата	с	новия	треньор	веднага	
даде	резултат	-	бронзов	медал	на	
световното	 първенство	 в	 лондон	
пред	 2017-та,	 европейска	 титла	
в	 Берлин	 през	 2018-та,	 победи	
в	 кръгове	 от	 световните	 серии	
Гран	 При	 и	 постоянно	 подобря-
вани	лични	постижения,	за	да	се	
стигне	до	триумфа	в	Дубай.	След	
световното	в	лондон,	в	което	зла-
тото	му	се	изплъзна	в	последните	

метри,	 Хрис	 каза:	 „Сигурен	 съм,	
че	при	следващата	ни	среща	тези	
конкуренти	 няма	 да	 имат	 шанс“.	
Е,	удържа	на	думата	си.

Само	 за	 ден	 успехът	 на	
Хрис	 взриви	 социалните	 мрежи.	
Не	 си	 спомням	 габровски	 спор-
тист	 да	 се	 е	 радвал	 на	 такава	
огромна	 обич	 от	 страна	 на	 съ-
гражданите	 си	 може	 би	 от	 вре-
мето	 на	 легендата	 във	 вдигането	
на	 тежести	Михаил	 Петров.	Това	
скромно,	но	изключително	борбе-
но	и	упорито	момче	ни	накара	да	
забравим	всичко	неприятно	и	да	
се	 почувстваме	 горди.	 Габрово,	
което	 иначе	 го	 няма	 на	 картите	
на	 националните	 медии,	 имаше	
своя	 човек	 на	 най-високото	 стъ-
пало	 на	 почетната	 стълбичка	 на	
Световното	в	Дубай	и	химнът	зву-
ча	в	негова	чест.	Велико!	

„Bинaги	изглeждa	нeвъзмoж-
нo,	 дoĸaтo	 нe	 бъдe	 нaпpaвeнo“,	
казва	 Heлcън	 Maндeлa.	 Хрис	 ни	
доказа	 това.	Показа	ни,	 че	 дори	
асфалтовата	 писта	 на	 стадион	
„Христо	 Ботев“	 може	 да	 те	 из-
веде	 до	 световния	 връх,	 ако	 си	
достатъчно	 упорит	 и	 преследваш	
мечтите	си.	А	неговите	не	свърш-
ват	дотук.	

След	 броени	 месеци	 е	 Па-
раолимпиадата	в	Токио	и	голямо-
то	 желание	 на	 Хрис	 е	 да	 вземе	
медал	от	игрите.	Само	да	е	здрав	
-	сигурен	съм,	че	ще	успее.	

Аз	 отново	 ще	 бъда	 пред	
монитора	 и	 ще	 чакам	 поредната	
порция	радост	от	златното	момче	
на	Габрово.	

Светозар Гатев             

Шапки долу пред Християн Стоянов!
Лични


