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нЕДВиЖиМи иМоти

Гневно ñлово за Йордан Õаджиев
или още за почетното гражданство
  Отиде си полека, не от-

веднъж, така си отиват до-
стойните люде. Така сигурно 
е вървял - полека - дядо Тодор 
от Бяла черква, с когото 
писателят се гордееше, тъй 
както може да се гордее син 
с баща си.
 Той също тъй полека ни 
учеше да се смеем - на всичко 
около нас, на всички около 
нас, над самите нас си.

  Бай Йордан беше най-сериозният човек, ко-
гото съм познавал. От него разбрах, че за да извле-
чеш смешното от живота, който живеем, са нужни 
сериозни усилия. 
 Защото животът, който живеем, е нещо не до-
там сериозно. Нещо, което ни пробутват.
 Разправяха (и се подписваха в докладите си), че 
бил „особен” човек. А той беше истинският. Особени-
те бяха онези, които не разбираха подмяната.
 Гневът ми иде от това, че ние последни ще 
разберем какво се е вършило на един последен пети 
етаж, в един последен апартамент вдясно от стъл-
бището. Дето Бай Йордан се смееше, за да не се 
разреве. И че - ние - няма да се разплачем.
 Беше обявен за почетен гражданин; той така 
и така се надсмиваше над почестите; по-често си 
наместваше очилата пред пишещата машина и ком-
пютъра. 
 На опелото нямаше слово от Общината, обявява-
ща почетното гражданство - тя е над тези неща, 
тя е над гражданите, които я съставляват, тя е 
бялата каменна кула със сивите врани и с часовника, 
по който никой не би трябвало да си сверява време-
то (това не е политическо - просто часовникът не 
работи като хората).
 Та това за Бай Йордан. 
 Сбогом, Бай Йордане.
 Ти си гражданинът. Почетният!
 Велизар Велчев

ЖЕНиНа дЕНЧЕВа

	 Двучасов	 дебат	 за	
приемане	 параметрите	 на	
бюджет	 2019	 се	 състоя	 в	
Общинския	 съвет	 на	 по-
следното	 му	 заседание.	
БСП	го	нарече	бюджет	на	
обедняването	 и	 задлъжня-
ването,	рисков	бюджет.	От	
ГЕРБ	твърдят,	че	е	бюджет	
на	 стабилността.	 Община-
та	 го	 представи	 с	 мотото	
"Габрово	 -	 модерна	 евро-
пейска	 община".	 Ето	 част	
от	дискусията:
 николай григоров, общин-
ски съветник от Бсп: "Това	е	
бюджет	на	обедняването	и	
задлъжняването.	 Обедня-

ването	не	е	на	Общината,	
а	 на	 хората.	 Чрез	 данъка	
за	МПС	пряко	ще	се	брък-
не	в	джоба	на	нашите	съ-
граждани.	Дори	косвените	
методи	 и	 начини,	 с	 които	
можем	да	облекчим	техния	
живот,	 не	 го	 намираме	 в	
бюджета.	 Съвсем	 наскоро	
предложихме	 да	 отпаднат	
постоянните	 месечни	 так-
си	 за	 детските	 градини	
и	 ясли,	 с	 които	 макар	 и	
с	 малко	 ще	 подпомогнем	
младите	 семейства.	 Но	
мнозинството	не	го	прие.
				Косвено	обедняване	е	
и	трагичното	състояние	на	
уличната	мрежа	и	другата	
инфраструктура,	 това	 ста-

на	ясно	и	на	обществено-
то	обсъждане	на	бюджета	
от	 изказванията	 на	 граж-

даните.	 Като	 добавим	 и	
инфлационния	индекс,	ста-
ва	 ясно,	 че	 няма	 как	 по-

голямата	 част	 от	 нашите	
съграждани	 да	 заживеят	
по-добре.
				Приходната	част	е	под-
ценена.	На	 пръв	 поглед	 с	
2	млн.	700	хил.	лв.	е	по-го-
лям	бюджетът	от	миналата	
година.	Всъщност	увеличе-
нието	 идва	 от	 субсидията	
за	 държавно	 делегирани	
дейности.	 Има	 ръст,	 но	
това	по	никакъв	начин	не	
кореспондира	с	намалява-
нето	с	над	600	хил.	лв.	на	
неданъчните	приходи.	
	 	 Местните	 приходи	 са	
ключа	на	едно	местно	уп-
равление.	 Една	 изключи-
телна	подценена	дейност	в	
приходната	част	е	данъкът	

от	 туристическа	 дейност.	
Няма	програма	за	туризма	
преди	да	се	 гледа	общин-
ския	бюджет.	В	последните	
години	приходите	от	турис-
тически	данък	са	ниски.	В	
бюджета	 не	 са	 залегнали	
като	приоритет	Узана,	Гра-
дище,	 Боженци.	 Голям	 ту-
ристически	потенциал	има	
в	 Узана,	 но	 нищо	 не	 се	
прави	 там.	Става	дума	за	
привличане	 на	 средства	
от	тези	обекти,	макар	и	не	
големи.	 271	 хил.	 лв.	 е	 до-
финансирането	 на	 Божен-
ци.	 Оттам	 трябва	 да	 има	
приходи,	поне	да	покриват	
тази	сума.
	 	 	 Подценено	 е	 публич-

но-частното	 партньорство,	
няма	 интерес	 към	 конце-
сиите.	 По	 какъв	 начин	 се	
разпределят	 бюджетните	
средства?	Някои	от	новите	
начинания	не	са	достатъч-
но	обосновани.	
	 Например,	 създаване-
то	 на	 ново	 предприятие	
за	 платеното	 паркиране	
няма	 очаквани	 приходи,	
нито	разходи.	Трябва	да	е	
ясен	 ефектът	 от	 него,	 как	
ще	 се	 подобри	 паркира-
нето	 в	 централната	 част.	
4	 щатни	 бройки	 ще	 бъдат	
назначени	 в	 Общинския	
инспекторат	 да	 следят	 за	
разделното	 събиране	 на	
отпадъци.											 стр. 3

ЦВЕтомира иВаНоВа

В	 петък	 Областна	 ад-
министрация	 -	Габрово	от-
беляза	20	години	от	своето	
създаване.	

По	 този	повод	област-
ният	 управител	 Невена	
Петкова	 покани	 своите	
колеги,	 заемали	 поста	 в	
годините.	

С	Указ	№	1	на	Прези-
дента	на	Република	Бълга-
рия	от	5	януари	1999	г.	се	
утвърждават	 границите	 на	
област	Габрово,	в	която	се	
включват	 общините	 Габро-
во,	 Дряново,	 Севлиево	 и	 Трявна.	 За	 администрати-

вен	 център	 на	 областта	 е	
определен	град	Габрово.	

Малко	след	това	с	Ре-
шение	№	45	на	Министер-
ски	съвет	от	01.02.1999	го-
дина	е	назначен	и	първият	
Областен	 управител	 на	
област	с	административен	
център	 Габрово	 -	 Илиян	
Обретенов.	

След	 него	 областните	
управители,	 ръководили	
институцията,	 са	 Лиляна	
Хранова	-	Петкова,	Цветан	
Нанов,	Светлозар	Тодоров,	
Мариян	 Костадинов,	 Ни-
колай	 Григоров,	 Николай	
Сираков,	Иванка	Баева.	

Оáлаñòнаòа админиñòрация оòáеляза
20 ãодини, ñъáра вñички, заемали поñòа

	 Женският	 отбор	 на	 ХК	 „Бъки“	
записа	 девета	 победа	 от	 началото	
на	 сезона	 и	 приключи	 като	 едно-
личен	 лидер	 редовния	 сезон	 от	 „А“	
Републиканската	 хандбална	 група.	 В	
последния,	X-ти	кръг	Лидия	Ковачева	
и	 съотборничките	 й	 приеха	 в	 зала	
„Орловец“	 състава	 на	 „Шумен	 98“,	
който	 се	 бореше	 да	 запази	 третата	
си	позиция	във	временното	класира-
не,	за	да	участва	в	първата	тройка	на	
предстоящата	 основна	фаза	 от	шам-
пионата.																				 стр. 8

„Бъки" приключи 
ñезона ñ поáеда, 
влиза каòо лидер 
в оñновнаòа фаза

Гриãоров криòикува áюджеòа, Õриñòова ãо защиòава
Двучасов дебат за приемане параметрите на Бюджет 2019 на Община Габрово се състоя в Общински съвет 

стЕФКа БУрмоВа

	 Две	 компании	 от	 об-
ластта	 станаха	 носители	
на	 Наградата	 на	 герман-
ската	 икономика	 в	 Бъл-
гария	 за	 2018	 г.	 Това	 са	
„Габинвест“	 в	 Габрово	 и	
„Шенкер“	в	Севлиево.	
	 Ежегодно	 германска-
та	 икономика	 в	 България	
прави	класация	на	най-до-
брите	германски	компании	
в	 страната	 в	 три	 катего-
рии	 -	 „Голямо	 предприя-
тие”,	 „Малко	 или	 средно	
предприятие”	 и	 „Социален	
ангажимент”.	Наградата	се	
присъжда	 за	 постижения	
през	 2018	 г.	 Победителят	
във	 всяка	 от	 категориите	
се	 определя	 от	 жури	 от	
високопоставени	 предста-
вители	на	бизнес	средите,	

политиката	 и	 дипломация-
та.	А	 критериите	 за	избор	
са:	Инвестиции	и	повиша-
ване	 броя	 на	 работните	
места;	Увеличение	на	тър-
говията	 с	 Германия	 (внос	
или	 износ);	 Реализирани	
програми,	 свързани	 с	 по-
вишаване	 квалификацията	
на	 служителите;	 проекти	
в	 областта	 на	 околната	
среда;	 социална	 ангажи-
раност;	 Други	 заслуги	 за	
развитието	 на	 двустран-
ните	 икономически	 отно-
шения.	Така	 в	 категорията	
„Голямо	 предприятие“	 жу-
рито	 отреди	 на	 „Шенкер“	
ЕООД	третото	място.	Пър-
вите	 две	 позиции	 заеха	
„ТЕД	 БЕД“	 и	 „Бер-Хелла	
Термоконтрол“.	 „Шенкер“	
функционира	 в	 България	
чрез	 своите	 представи-

телства	 в	 София,	 Варна,	
Бургас,	 Пловдив,	 Русе	 и	
Севлиево.	 Също	 на	 трета	
позиция	 в	 направлението	
„Социална	 ангажираност“	
се	 класира	 габровската	
„Габинвест“.	Начело	в	тази	
категория	е	„Алианц	Бълга-
рия	Холдинг“	АД,	следвано	
от	 „Фесто	 производство“	
ЕООД.	 Германската	 ком-
пания	 „Габинвест“	 беше	
номинирана	 за	 Наградата	
на	германската	икономика	
в	 категорията	 „Малко	 и	
средно	 предприятие“,	 на-
ред	с	 „Агромил	България“,	
„Карго	 Планет“,	 „Ксела	
България“,	 „Оскар-Ел“	 и	
„Скейл	Фокус“,	но	отличи-
ето	грабна	„Скейл	Фокус“.

рУЖа ЛЮБЕНоВа

	 Трийсет	 и	 шест	 годи-
шен	 мъж	 от	 село	 Глушка,	
Дряновско,	 ще	 отиде	 на	
съд	 за	 опит	 за	 подкуп	 на	
полицаи	 от	 Велико	 Тър-
ново,	 съобщи	 вчера	 за	
„100	вести“	говорителят	на	
търновската	 дирекция	 на	
МВР	 Марияна	 Христова.	
Тя	 уточни,	 че	 срещу	 дря-
новеца	 е	 започнато	 досъ-
дебно	 производство	 след	
полицейска	 проверка,	 из-
вършена	 на	 31	 януари	 су-
тринта.	„В	село	Церова	ко-
рия	 служители	 на	 участък	
Килифарево	са	извършили	
проверка	 на	 лек	 автомо-
бил	„Рено	Меган“,	управля-

ван	от	 36-годишия	мъж	от	
дряновското	 село	 Глушка,	
известен	 на	 полицията	 и	
осъждан	-	съобщи	Христо-
ва	-	В	хода	на	проверката	
униформените	 установили,	
че	 водачът	 е	 неправос-
пособен	 и	 докато	 съста-
вяли	 акт	 за	 установеното	
нарушение,	 той	 отишъл	
до	 патрулния	 автомобил	
и	 пуснал	 през	 прозоре-
ца	 няколко	 банкноти	 на	
стойност	 100	 лева.	 Мъжът	
е	 задържан	 с	 полицейска	
мярка	до	24	часа.	На	мяс-
тото	 е	 извършен	 оглед.	
Банкнотите	 са	 иззети.	 По	
случая	 е	 започнато	 досъ-
дебно	производство	по	чл.	
304	А,	пр.	3	от	НК.“

извинение
 Христо	Мандев	-	председател	на	Дружеството	на	
писателите	 -	 Габрово,	се	извинява	на	читателите	на	
вестник	„100	вести“	за	публикуваната	невярна	скръб-
на	вест	в	брой	22	от	1	февруари	2019	г.	за	писателя	
полковник	Иван	Младенов	Иванов,	който	е	жив. 

Дряновец опиòа да подкупи 
каòаджии оò Велико Търново
Неправоспособният водач, осъждан и преди, отишъл до 
патрулния автомобил и пуснал през прозореца 100 лева  

"Гаáинвеñò" и "Шенкер" - ñ Наãрадаòа на 
ãерманñкаòа икономика в Бълãария за 2018 ã.

	 Две	победи	записа	 га-
бровският	 талант	 Мартин	
Пенчев	 в	 първия	 за	 се-
зона	 проведен	 старт	 от	
Балканската	 купа	 по	 ски	
бягане	 за	 мъже	 и	 жени.	
Надпреварата	 от	 календа-
ра	на	Международната	фе-
дерация	по	ски	се	проведе	
в	Пигадия,	Гърция,	с	учас-
тието	на	27	бегачи	от	Сър-
бия,	 Македония,	 Босна	 и	
Херцеговина,	 Черна	 гора,	
Люксембург,	 България	 и	
Гърция.	 Мартин	 беше	 над	
всички	и	в	двата	старта	на	
10	км	свободен	стил.
	 „Успях	 да	 направя	 две	

добри	 бягания	 и	 да	 спе-
челя	 двете	 надпревари.	
Предвид	 участващите	 със-
тезатели,	 не	 беше	 много	
трудно	да	се	справя	с	кон-
куренцията“,	сподели	Мар-
тин	след	състезанието.

Две поáеди за Марòин 
Пенчев в Балканñкаòа 
купа по ñки áяãане
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Работим за вас!

ЯРЪМОВ АЦ • ООД

ПОМПИ WILO, CRUND-FOS; КОТЛИ 
VIADRUS  ; КАМИНИ - ВОДНИ РИЗИ;
ПЪЛНО ПАРНО ОБОРУДВАНЕ

КОЛИЧЕСТВА - В НАЛИЧНОСТ

СКЛАД И МАГАЗИН - ГАБРОВО
ул. “ХРИСТО СМИРНЕНСКИ” 52

808-854, 808-545

РАДИАТОРИ ПАНЕЛНИ 
АЛУМИНИЕВИ MAKET СТРОИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ

СКЛАД НА ЕДРО  066/808-065
между Пожарната и “Подем”

БОРСА
ЯРЪМОВ АЦ • ООД

�FIBRAN СТИРОПОР
�KNAUF ЛЕПИЛА, ШПАКЛОВКИ
�ГИПСОКАРТОН МИН. ВАТА
�ПОЛИКАРБОНАТ - АНГЛИЯ
�ЦВЕТНИ ЛАТЕКСИ

�    

066/87-04-89, 
0888/255-318

ГАРАЖНИ 
ВРАТИ

ЩОРИ 
КАСТЕЛО

външни, 
вътрешни

 AL, 
PVC

ДОГРАМА

1000 знака  1 февруари 2019 г.

Мъдроñò за управление
Дай ми сега мъдрост и разум, за да излизам и вли-
зам пред този народ; защото кой може да съди 
този Твой голям народ?

2 Летописи 1:10

	 Искай	какво	да	ти	дам	–	това	бе	въпросът	на	Бог	
към	Соломон.
	 „Дай	ми	едно	Ферари	с	цвят	червен“	–	биха	от-
говорили	много	 хора,	 ако	днес	Бог	 ги	попита	 какво	
искат	да	им	даде.
	 „Дай	ми	много	стада	камили“	–	биха	си	пожелали	
много	 съвременници	 на	 цар	 Соломон	 в	 отговор	 на	
същия	въпрос.
	 Соломон	 обаче	 поиска	мъдрост	 и	 разум,	 за	 „да	
съди“	народа.
	 Но	какво	точно	означаваше	„да	съди“	в	условията	
на	една	абсолютна	монархия?	Управление,	при	което	
законодателната,	 изпълнителната	 и	 съдебната	 власт	
са	в	ръцете	на	царя?
	 В	конкретния	случай	„да	съди“	означаваше	да	ръ-
ководи.
	 Соломон	поиска	не	просто	мъдрост.	Соломон	по-
иска	управленска	мъдрост.
	 С	 ясното	 съзнание,	 че	 народът	 е	Божий	 –	 „този	
Твой	голям	народ“	–	а	той	е	само	временен	управи-
тел,	макар	и	цар.
	 Първата	грижа	на	цар	Соломон	бе	народът,	а	не	
той	самият.
	 Затова	 и	 Бог	 му	 даде	 всичко	 останало	 –	 богат-
ство,	сила	и	слава.

1000 знака  2 февруари 2019 г.

Свеòилоòо е каòо човека
 И когато запалят светило, не го слагат под 
шиника, а на светилника, и то свети на всички, 
които са вкъщи.

Матей 5:15

	 Шиникът	е	цилиндричен	дървен	съд.	Отмервали	
са	зърно	с	него	–	8-10	килограма	вместимост.	На-
правен	е	от	здрав,	 устойчив	материал,	 та	поколе-
ния	да	могат	да	го	ползват.	Тогава	много	поколения	
наред	са	ползвали	едни	и	същи	мерки.	Днес	крите-
риите	са	по-гъвкави.
	 Ако	запалиш	свещ	през	нощта	и	я	захлупиш	с	
този	тежък	шиник,	тази	свещ	става	невидима.
	 И	тогава	тъмнината	владее	пространството.
	 Проблемът	 за	 свещта	 е,	 че	 едва	 ли	 ще	 гори	
дълго	под	шиника	при	ограничения	кислород	в	това	
плътно	затворено	пространство.
	 Защото	 светилото	 е	 като	 човека	 –	 трябва	 му	
кислород,	за	да	живее.			 
	 Трябва	й	пространство	на	светлината,	което	тя	
да	владее.
	 „Да	 свети	 вашата	 светлина	 пред	 човеците,	 за	
да	виждат	добрите	ви	дела“,	това	казва	следващият	
стих	 на	Матей.	 И	 добавя:	 „И	 да	 прославят	 вашия	
Отец,	Който	е	на	небесата“.
	 Светлината	на	делата	ни	е	за	Божия	слава.
	 Не	за	наша	слава.
	 Понякога	го	забравяме.

 ВоДораВно: Баластра. Ла Плата. Лимасол. Ихтиман. Съсел. 
Диана. Пора. Масон. "Аве". Мида. Фиба. Арктика. Енш. Апуре. 
Райе. Основа. Андон. ЦРУ. НАСА. Тотем. Рога. Талига. Емби. Касо 
(Лев). Реч. Лозунг. Визита. Ону. Безир. Семинария. Ики. Бяг. 
Лаф. Тактик. Диод. Шал. Але. Абат. Урок. Бяс. "Инес". Опора. 
Коте. Ямс. Тракт. Трепет. Екер. Ника. Учена. Тел. Налеп. Лил. 
Паралели. Трон. Цо. Лопата. Шадраван. 
 оТВЕсно: Налъми. Смокиня. Биметал. Лисабон. Газ. Гданск. 
Ро. Намеса. Онасис (Аристотел). Ите. Етап. Сало. Ава. "Отело". 
Стрела. БТС. Напаст. Амаду (Жоржи). Лет. Род. Ру (Емил). Аар. 
Иф. Роан. Ла. Калиакра. Леон. Шопкини. "Автентичната котка". 
Алинеи. "Дог". Урал. Алта. "А-Ха". Кротал. Ик. Бат. Ерд. Апт. 
Маане. Обятия. Рупор. Липи. Мезе. Скеч. На. Самодеец. Музика. 
"Опел". Таран. Рибник. Лютеница. Мана. Шоу. Игрище. Еталон.

отговори на сканди от бр. 22, петък

066/810-410,	0887611753

всеки	ден	в	ново	издание

	 От	 години	 БСП	 не	
предлага	 конкретна	 ал-
тернатива,	 а	 абстрактни	
визии.	От	 години	БСП	ли-
шава	 хората	 от	 конструк-
тивна	опозиция,	а	предла-
га	 кални	 войни.	 Но	 както	
казва	една	мъдрост,	„кога-
то	хвърляш	кал	по	някого,	
запомни,	 че	 може	 и	 да	
не	 стигне	 до	 него,	 но	 ще	
остане	 по	 твоите	 ръце“.	
Това	коментира	народният	
представител	 от	 ГЕРБ	Ни-
колай	 Сираков	 по	 повод	
изказвания	 на	 опозицията	
за	 предсрочни	 парламен-
тарни	 избори	 и	 отчета	 на	
президента	за	изминалите	
2	години.
	 „Истината	 е,	 че	 стра-
ната	 ни	не	 само	не	 е	 из-
правена	 пред	 апокалип-
тичната	 картина,	 която	
се	 опитва	 да	 внуши	 БСП,	
напротив	 -	 развитието	 е	
видно	 и	 се	 усеща	 вече	
пряко	 и	 от	 гражданите“,	

коментира	още	Сираков.	
	 Той	уточни,	че	през	по-
следните	 2	 години	 запла-
тите	 на	 българските	 учи-
тели	 са	 повишени	 с	 40%,	
средната	 работна	 заплата	
в	страната	също	нараства.	
През	 септември	 минала-
та	 година	 тя	 е	 1135	 лв.,	
с	 близо	 7%	 по-висока	 от	
предходната	 година.	 Из-
миналата	 година	 бележи	
исторически	 най-ниските	
стойности	 на	 броя	 реги-
стрирани	 безработни	 в	
България.	
	 Минималната	 работна	
заплата	за	2	години	е	ско-
чила	от	420	лв.	на	560	лв.	
	 Само	 за	 1	 година	 из-
носът	 на	 България	 се	 е	
повишил	с	над	7	млрд.	лв.	
С	близо	500	млн.	лв.	нара-
ства	 бюджетът	 на	 Здрав-
ната	каса.	
	 Осигурени	 са	 сред-
ства	 за	 модернизация	 на	
центровете	 за	 спешна	по-

мощ	 в	 цялата	 страна.	 150	
милиона	 лева	 повече	 са	
осигурени	 и	 за	 хората	 с	
увреждания.
	 „За	 този	 период	 по-
вече	 от	 200	 000	 българи	
вече	 живеят	 в	 санирани	
жилища.	Макар	и	с	малко,	
системно	 се	 повишават	 и	
пенсиите.	 Инвестициите	 в	
публична	 инфраструктура	
и	 пътища	 са	 видими	 за	
всички.	 Това	 са	 факти	 и	
цифри,	 които	 показват,	 че	
страната	 ни	 върви	 в	 пра-
вилната	 посока.	 Вероят-
но	 не	 с	 темповете,	 които	
очакват	 гражданите,	 но	 с	
добри	темпове	на	растеж.	
Всичко	 останало	 са	 спе-
кулации	 на	 опозицията	 и	
опити	 да	 се	 домогнат	 до	
управлението	 на	 страната	
чрез	 внушаване	 на	 страх,	
а	 не	 чрез	 предлагане	 на	
реални	политики	за	разви-
тие“,	коментира	още	Нико-
лай	Сираков.		

Електроразпределение север аД, 
разпределителен обслужващ център 

габрово и г. оряховица 
уведомява	своите	клиенти,	че

 В	 периода	 11.02.2019	 -	 15.02.2019	 г.	 от	
09:00	до	16:00	ч.	поради	 извършване	 на	 неот-
ложни	ремонтни	дейности	на	съоръженията	за	
доставка	на	електроенергия	ще	бъде	прекъсна-
то	 електрозахранването	 в	 района	 на	 Габрово,	
село	Стоевци.
	 В	 периода	 04.02.2019	 -	 08.02.2019	 г.	 от	
09:00	до	16:00	ч.	поради	извършване	на	неот-
ложни	ремонтни	дейности	на	съоръженията	за	
доставка	на	електроенергия	ще	бъде	прекъсна-
то	 електрозахранването	 в	 района	 на	 Габрово,	
село	Стоевци.
 Електроразпределение Север АД, Разпредели-
телен обслужващ център Габрово и Горна Оряхо-
вица се извинява на своите клиенти за възникна-
лото неудобство и се надява на разбиране.
 Допълнителна информация можете да получи-
те на тел. 0700 1 61 61.

Електроразпределение север аД, 
разпределителен обслужващ център 

габрово и г. оряховица 
уведомява	своите	клиенти,	че:

 В	 периода	 11.02.2019	 -	 15.02.2019	 г.	 от	
09:00	до	15:00	ч.	поради	извършване	на	неот-
ложни	ремонтни	дейности	на	съоръженията	за	
доставка	на	електроенергия	ще	бъде	прекъсна-
то	електрозахранването	в	района	на	гр.	Габро-
во,	с.	Торбалъжи.
	 На	14.02.2019	г.	от	09:00	до	13:00	ч.	поради	
извършване	 на	 неотложни	 ремонтни	 дейности	
на	 съоръженията	 за	доставка	на	 електроенер-
гия	ще	бъде	прекъснато	електрозахранването	в	
района	на	гр.	Габрово,	ул.	„Индустриална“,	фир-
мите:	 „Парос“	ООД,	СД	 „ПТТ-90	Данев	 и	 сие“,	
ЕТ	„Стоманобетон	-	Хр.	Илиев“.
	 На	12.02.2019	г.	от	09:00	до	13:00	ч.	поради	
извършване	 на	 неотложни	 ремонтни	 дейности	
на	 съоръженията	 за	доставка	на	 електроенер-
гия	 ще	 бъде	 прекъснато	 електрозахранването	
в	района	на	гр.	Габрово,	ул.	„Генерал	Николов“,	
фирмите:	„Ивелина	Иванова	Пушкарова“,	„Елми-
ра	М“	ЕООД,	 „Феникс	Интернеш.	 Геймс“	ООД,	
„Анди	93“	ЕООД,	ТД	„Държавен	резерв“	-	Вели-
ко	Търново,	„Гатьо	Колев“	ЕТ,	„Стела-90“,	„Лиля-
на	Иванова	Василева“.
 Електроразпределение Север АД, Разпре-
делителен обслужващ център Габрово и Гор-
на Оряховица се извинява на своите клиен-
ти за възникналото неудобство и се надява 
на разбиране.
 Допълнителна информация можете да 
получите на тел. 0700 1 61 61.

Николай Сираков: "Какво премълчава 
опозицияòа и защо внушава ñòрах?"

Донка Боòева дари ценен 
ñáорник оò 1930 ã. на НМО
	 В	 Националния	 музей	
на	 образованието	 постъ-
пи	 изключително	 ценно	
издание	 -	 том	 първи	 на	
сборника	 „България	 1000	
години:	927-1927”.
	 Дарителският	 жест	
е	 на	 специалиста	 по	 ар-
хивистика	 Донка	 Ботева	
от	 София.	 Г-жа	 Ботева	 е	
работила	 дълги	 години	 в	
Габровския	 архив,	 после	
-	в	Държавна	агенция	„Ар-
хиви”.	 Като	 автор	 на	 „Ис-
тория	 на	 СДС:	 7.12.1989	
-	 7.12.2009	 (Дати,	 събития,	
личности)”	тя	направи	при-
нос	 в	 изследването	 на	
най-новата	 политическа	
история	на	България.	
	 Том	 първи	 на	 „Бълга-
рия	 1000	 години:	 927-1927”	
е	издаден	през	1930	годи-
на	 в	 тираж	 3000.	 Според	
предговора,	 написан	 от	
министъра	 на	 народното	
просвещение	Никола	Най-
денов,	 „юбилейната	 книга	
е	 първи	 крупен	 опит	 да	

се	 проследи	 и	 обобщи	 в	
достъпна	форма	духовната	
и	 материална	 култура	 на	
Симеоновата	 епоха,	 Въз-
раждането	 и	 петдесетте	
години	свободен	живот”.
	 Идеята	 на	 правител-
ството	 на	 Андрей	 Ляпчев	
е	 сборникът	 да	 излезе	 в	
средата	на	май	1928	годи-
на,	 когато	 се	 организират	
общонародни	 тържества	
за	 отбелязване	 на	 „две	
от	 най-значителните	 исто-
рически	 събития	 -	 1000	 г.	
от	 царуването	 на	 Симеон	
Велики	и	50	г.	от	освобож-

дението	 на	 България	 -	 с	
20-годишнината	 от	 възкач-
ването	на	престола	на	цар	
Борис	III”.	
	 За	участие	в	сборника	
са	 поканени	 най-видните	
историци	 и	 изследовате-
ли	 -	 проф.	 Васил	 Златар-
ски,	проф.	Стефан	Бобчев,	
проф.	 Иван	 Шишманов,	
проф.	 Петър	 Ников,	 д-р	
Димитър	 Страшимиров,	
д-р	 Иван	 Сакъзов,	 Карел	
Шкорпил,	 Кръстю	 Миятев,	
Андрей	Протич	и	други.
	 Обширността	 на	 мате-
рията	 (том	 първи	 е	 над	
1000	страници	с	репродук-
ции,	 архитектурни	 схеми,	
карти)	 и	 трудностите	 по	
съставяне	на	подобен	род	
научни	сборници,	които	да	
бъдат	 в	 научнопопулярна	
форма,	 забавя	 отпечатва-
нето	 с	 две	 години,	 обяс-
нява	 още	 министър	 Най-
денов.	 Хронологично	 том	
първи	 завършва	 с	 Руско-
турската	 война	 от	 1877-78	

рУЖа ЛЮБЕНоВа

	 Със	 споразумение	 с	
прокуратурата	 приключи	
окончателно	случаят	с	ос-
лепяването	 на	 клиент	 на	
габровското	 нощно	 заве-
дение	 „Ъндърграунд“.	 Из-
вършителят	 и	 подсъдим	 в	
това	 дело	 –	 34-годишният	
Пламен	П.	от	Габрово,	ще	
лежи	 една	 година	 в	 за-
твора.	 Впрочем,	 може	 да	
се	 каже,	 че	 половината	
от	 това	 наказание	 вече	 е	
изтърпяна,	защото	Пламен	
е	прекарал	в	затвора	при	
предварителното	задържа-
не	 половин	 година	 –	 от	 4	
януари	до	5	юли	2018	г.
	 Споразумението	 му	 с	
прокуратурата	беше	склю-
чено	в	края	на	януари	т.	г.	
На	24-ти	то	влезе	в	Район-
ния	 съд,	 който	 го	 одобри	
като	 непротиворечащо	 на	
закона	 и	 морала.	 Както	
изисква	 законът,	 в	 при-
съствието	на	председателя	
на	 съдебния	 състав	 съдия	
Диана	 Петракиева	 подсъ-
димият	 декларира,	 че	 се	
признава	за	виновен	и	че	
разбира	 последиците	 от	
споразумението	–	то	влиза	
веднага	 в	 сила	 и	 става	
присъда,	която	не	може	да	
се	обжалва.				
	 „Подсъдимият...	 при	
форма	 на	 вина	 пряк	
умисъл	 се	 признава	 за	
виновен	 в	 това,	 че:	 на		
30.12.2017	 г.	 в	 гр.	 Габро-
во,	 в	 клуб	 „Ъндърграунд",	
находящ	се	на	ул.	„Радец-

ка“	 ...	 чрез	 нанасяне	 на	
удари	 с	 юмрук	 в	 лицето,	
причинил	 тежка	 телесна	
повреда	 на	 ...,	 изразява-
ща	 се	 в	 увреждания	 на	
очната	 ябълка	 на	 лявото	
око,	 довели	 до	 постоянна	
слепота	с	лявото	око,	като	
деянието	е	извършено	при	
условията	на	опасен	реци-
див	и	по	хулигански	подбу-
ди	-	престъпление	по	чл...“	
Наказанието	 си	 Пламен	
ще	търпи	 „при	първонача-
лен	 строг	 режим“,	 записа	
в	определението	си	съдът.	
„Разноските	 по	 делото	 в	
размер	на		1625,25	лева	да	
се	заплатят	от	подсъдимия	
по	 сметка	 на	 ОДМВР	 -	
Габрово,	 както	 и	 сумата	
от	 60.00	 лв.	 в	 полза	 на	
съдебната	власт	по	сметка	
на	Районен	съд	-	Габрово“,	
допълниха	магистратите.
	 Тежкият	 инцидент	 ста-
на	 в	 ранните	 часове	 на	
30	декември	2017	г.	„...	по-
страдалият	бил	в	клуб	„Ън-
дърграунд“	 и	 многократно	
смущавал	 спокойствието	
на	другите	 клиенти	на	 за-
ведението	 –	пише	в	обви-
нителния	 акт	 на	 Районна	
прокуратура.	 -	 Около	 4	
часа	той	се	приближил	до	
компания	младежи	и	запо-
чнал	 да	 прави	 проблеми,	
като	при	 	възникнал	спор	
ударил	 едното	 момиче	 с	
юмрук	в	лицето.
	 Момичето	 се	 разпла-
кало	 и	 заедно	 с	 нейните	
приятели	 напуснали	 заве-
дението.	 Същевременно	

барманът	на	клуба	разбрал	
за	 нанесения	 удар	 на	 мо-
мичето,	 решил,	 че	 повече	
не	може	да	се	справя	сам	
с	проблемния	клиент	и	по-
звънил	 на	 обвиняемия	 и	
на	още	един	мъж,	с	когото	
имали	 уговорка	 при	 кон-
фликтни	 ситуации	 в	 клуб	
да	му	 оказват	 съдействие.	
Двамата	мъже	пристигнали	
в	 заведението,	 отишли	 до	
проблемния	 клиент,	 след	
което	 обвиняемият	 му	 на-
несъл	тежки	удари	с	юмрук	
в	 областта	 на	 лицето.	 От	
ударите...	 се	 свлякъл	 на	
земята,	след	което	мъжете	
го	 извели	 от	 заведението.	
Пострадалият	 си	 тръгнал,	
но	 в	 резултат	 на	 удари-
те	 получил	 увреждания	 на	
очната	 ябълка	 на	 лявото	
око,	 довели	 до	 постоянна	
слепота	с	лявото	око.“	Още	
веднага	след	случая	от	по-
лицията	 и	 прокуратурата	
съобщиха,	че	пострадалият	
48-годишен	мъж	е	с	травми	
на	главата	и	на	лявото	око,	
както	и	с	две	спукани	ре-
бра.
	 За	 случая	 правоохра-
нителите	 били	 сезирани	
от	 служители	 на	 Центъ-
ра	 за	 спешна	медицинска	
помощ	 в	 Габрово,	 които	
съобщили	 за	 постъпилия	
за	лечение	мъж.
	 	 34-годишният	 извър-
шител	Пламен	Н.	е	извес-
тен	 на	 полицията	 и	 съда,	
вече	е	лежал	в	затвора	за	
изнудване	 и	 притежание	
на	наркотици.

Оñъдиха áияча, оñлепил клиенò
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 -	Какви	 са	 проблеми-
те,	които	се	очертават,	г-н	
Григоров?	
	 -	Проблемите	са	много,	
въпросите	 са	 още	 пове-
че,	 а	 отговори	 няма	 ни-
какви.	 И	 тази	 тенденция	
на	 непрозрачност	 в	 упра-
влението	 на	 общината,	 за	
разни	 дребни	 хитринки	
и	 вкарване	 през	 задния	
вход	 на	 изключително	 ва-
жни	за	общността	въпроси	
продължава	с	пълна	сила.	
Имаме	страшно	много	 за-
бележки	 не	 само	 по	 бю-
джета,	 но	 и	 по	 матери-
алите,	които	разглеждахме	
по	 време	 на	 сесията	 на	
31	 януари.	 Става	 дума	 за	
промяната	 на	 Наредба	 за	
изменение	 и	 допълнение	
на	 наредбата	 за	 опреде-
ляне	 на	 местните	 данъци	
на	 територията	 на	 общи-
на	 Габрово,	 съгласно	 чл.	
1,	 ал.	 2	 и	 3	 от	 ЗМДТ,	 за	
инвестиционната	 програ-
ма,	 за	 отчета	 за	 изпъл-
нение	 на	 Програмата	 за	
придобиване,	 управление	
и	 разпореждане	 с	 общин-
ска	 собственост	 за	 2018	
г.	 и	 приемането	 на	 Про-
грама	за	придобиване,	уп-
равление	 и	 разпореждане	
с	 общинска	 собственост	
през	2019	г.,	Наредбата	за	
приема	в	първи	клас	–	въ-
обще	изключително	важни	
въпроси,	 които	 ръковод-
ството	на	Общината	вкара	

на	една-единствена	сесия,	
бяха	 претупани	 и…	 упра-
вляващите	си	измиват	ръ-
цете	с	колективно	мнение,	
в	което	ние	не	участвахме.
 -	 Общинските	 	 съвет-
ници	 от	 други	 политиче-
ски	 сили	 подкрепиха	 ли	
ви?
	 -	Да,	защото	това,	кое-
то	 се	 върши,	 категорично	
е	във	вреда	на	габровци	и	
за	развитието	на	общност-
та.
	 По	 отношение	 на	 бю-
джета	 ние	 имаме	 идеи,	
които	 още	миналата	 годи-
на	 се	 опитахме	 да	 прока-
раме,	заявили	сме	ги	пред	
обществото,	вкарвали	сме	
ги	в	ОбС,	не	са	гласувани.	
Но	искра	на	просветление	
не	 светва	 в	 главите	 на	
управляващите,	 та	 да	 се	
вслушат	 в	 нашите	 аргу-
менти.	Начините,	по	които	
се	 вкарват	 изключително	
важни	промени	във	важни	
наредби,	 са	 неприемливи.	
Като	 изменението	 и	 до-
пълнението	 на	 Наредба-
та	 за	 местните	 данъци	 и	
такси	 и	 цени	 на	 услуги.	
Както	 с	 повишаването	 на	
цената	 на	 тока,	 на	 вода-
та,	 които	 вдигнаха	 упра-
вляващите,	 застраховките	
„Гражданска	 отговорност“,	
които	 поскъпват,	 както	 и	
цените	на	стоките	от	пър-
ва	 необходимост,	 това	 е	
поредното	 увеличение	 и	

поредният	 удар	 по	 джоба	
на	габровци.
Впрочем,	 дефицитът	 е	 8	
771	 000	лв.,	 а	 към	1	януа-
ри	 2019	 г.	 главницата	 по	
кредитите	е	6	856	992	лв.,	
без	към	тях	да	бъдат	вклю-
чени	двете	банкови	гаран-
ции,	дадени	за	„Общински	
пътнически	 транспорт“	 –	
Габрово.
	 И	 вината	 не	 е	 само	 на	
габровските	 управляващи	
в	 лицето	 на	 кмета	 и	 ПП	
ГЕРБ,	вината	е	на	държав-
ното	 ръководство	 и	 коа-
лицията,	 която	 управлява	
държавата.	Защото	те	при-
емат	 недомислени	 зако-
ни,	които	създават	пречки	
пред	хармоничното	разви-
тие	на	 града,	на	общност-
та	в	общината.
	 Освен	 това	 промяната	
в	 Наредбата	 беше	 вкара-
на	 точно	 преди	 приема-
нето	 на	 бюджета.	 Тоест	
бюджетът	е	построен	така,	
че	 да	 бъде	 обвързан	 със	
стойността	 на	 местните	
данъци	 и	 такси.	 С	 това	
целта	 беше	 да	 се	 извият	
ръцете	 на	 общинските	 съ-
ветници	 от	 опозицията	 от	
страна	 на	 управляващите.	
С	 аргумента	 видите	 ли,	
ако	 не	 бъдат	 гласувани	
тези	 промени,	 бюджетът	
няма	 да	 бъде	 обвързан.	
Просто	трябва	да	се	прек-
рои	-	не	е	толкова	сложно.	

Но	 начинът,	 по	 който	 се	
подхожда,	говори	за	пълно	
незачитане	 мнението	 на	
габровци.	 В	 случая	 не	 го-
воря	за	опозицията,	а	въ-
обще	 за	 цялата	 общност.	
Защото	 ние	 сме	 избрани	
за	общински	съветници,	за	
да	защитаваме	интересите	
на	гражданите	на	Габрово.
Изводът,	 който	 може	 да	
се	 направи,	 е,	 че	 упра-
вляващите	се	страхуват	от	
дебат,	 наложиха	 увелича-
ването	на	данъка	под	бла-
говидни	предлози,	каквито	
сме	 слушали	 неведнъж,	 и	
използваха	приемането	на	
бюджета	 с	 аргумента,	 че	
ако	 не	 бъде	 прието	 тях-
ното	 предложение,	 няма	
да	бъде	приет	и	бюджетът.	
Това	 са	 пълни	 глупости.	
Категорично	 аз	 и	 моите	
колеги	 се	 разграничаваме	
от	 този	 подход.	 Имаме	 и	
много	въпроси,	свързани	с	
управлението	 на	 европро-
екти,	 на	 които	ще	 търсим	
отговор.	 Като	 например	
за	европроекта,	свързан	с	
интеграцията	 на	 циганите	
в	 Габрово,	 който	 е	 за	по-
ловин	милион	и	парите	за	
който	 са	 изразходени	 аб-
солютно	 нецелесъобразно	
и	от	неговото	реализиране	
няма	 абсолютно	 никакъв	
ефект.	Но	за	него	ще	гово-
рим	 допълнително	 как	 се	
харчат	 от	 управляващите	
от	ГЕРБ	пари	за	абсолют-
но	 безсмислени	 дейности.	
Пари,	 които	 могат	 да	 се	
насочат	към	други	полезни	
неща.	 А	 не	 всъщност,	 за	
да	 получават	 чиновници-
те	 и	 техните	 приближени	
допълнителни	 средства.	 И	
това	 не	 е	 валидно	 само	
за	този	проект,	а	и	за	дру-
ги	–	може	да	са	по-малко	
или	незначителни	на	пръв	
поглед.	 Но	 изводът,	 който	
може	да	се	направи,	е,	че	
голяма	 част	 облагодетел-
стват	 единствено	 хората,	

които	 участват	 в	 проекти-
те,	и	хора	от	общината.
	 -	Заявихте,	че	имате	и	
въпроси,	 свързани	 с	 го-
лемите	 инфраструктурни	
проекти,	какви	са	те?
	 -	 Те	 са	 свързани	 с	
това	 как	 са	 изразходва-
ни	средствата,	свързани	с	
големите	 инфраструктурни	
проекти,	дали	самите	про-
екти	са	били	целесъобраз-
ни.	Дали	парите,	които	са	
похарчени,	 са	 употребени	
по	 направление	 или	 са	
насочени	 в	 друга	 посока,	
защото	 има	 такива	 осно-
вателни	съмнения.	
 -	 Какви	 други	 забе-
лежки	 имате	 към	 упра-
вляващите	 от	 Община	
Габрово?
	 -	По	отношение	на	ин-
вестиционната	 програма	
също	 имахме	 доста	 за-
бележки,	 както	 и	 към	 со-
циалните	 програми.	 Ние	
продължаваме	 да	 настоя-
ваме	за	отпадането	на	ме-
сечната	такса	за	детските	
ясли	 и	 детските	 градини,	
за	 въвеждането	 на	 кул-
турния	 чек	 и	 т.	 н.,	 които	
допринасят	 за	 по-доброто	
качество	на	живот,	според	
нас.	 Видно	 е,	 че	 програ-
мата	 не	 е	 насочена	 към	
подобряване	 качеството	
на	 живот	 на	 габровци,	 а	
реализиране	 на	 неясни	
приоритети	с	неясни	цели.		
Впрочем,	 още	 когато	 се	
състоя	 общественото	 об-
съждане	 на	 бюджета	 и	
след	 представянето	 на	
приоритетите	от	страна	на	
ръководството	 на	 Община	
Габрово,	 се	 изказаха	 дос-
та	 граждани,	 като	 99	 про-
цента	 от	 техните	 искания	
бяха	 свързани	 с	 местна-
та	 инфраструктура.	 Тоест	
приоритет	 в	 проектобю-
джета	 не	 е	 ремонтът	 на	
инфраструктурата,	 а	 съв-
сем	 други	 неща.	 Докато	
гражданите,	 за	 да	 живеят	

по-добре,	искат	ремонт	на	
улицата,	 на	 която	 живеят,	
на	 водопровода,	 реали-
зиране	 на	 малки	 инфра-
структурни	 проекти,	 които	
да	подобрят	качеството	им	
на	живот.	
	 И	 този	 подход	 към	
приемането	 на	 бюджета	
е	 за	 пореден	 път,	 което	
вече	 приемаме	 като	 дежа	
вю.	 Но	 най-жалкото	 е,	 че	
преди	известно	време		уп-
равляващите,	 включител-
но	 и	 кметът	 на	 общината	
говореха,	 че	 повишаване	
на	 местни	 данъци	 няма	
да	 има.	А	 сега,	 след	 като	
влезе	в	сила	изменението	
на	 Закона	 за	 местни	 да-
нъци	 и	 такси,	 веднага	 се	
повишиха	 стойностите	 на	
данъка	 върху	 превозните	
средства.	 Което	 е	 нару-
шаване	 на	 обществения	
договор	с	гражданите.
	 -	 Според	 Вас	 въз-
можно	 ли	 беше,	 въпре-
ки	промяната	 на	ЗМДТ,	 в	
Габрово	данъците	да	не	се	
променят?
	 -	 Естествено	 че	 беше,	
тъй	 като	 законодателят	
дава	 право	 на	 местната	
власт	 да	 определи	 стой-
ността	 на	 данъка	 в	 опре-
делен	 интервал,	 в	 който	
са	посочени	като	цифрови	
стойности	лимитите,	в	кои-
то	 трябва	 да	 се	 вместим	
„от	–	до“.	И	Общината	оп-
ределя	как	ще	процедира.
	 -	 Проверявахте	 ли	
дали	местните	власти	и	в	
останалите	общини	пови-
шават	МДТ?
	 -	 В	 общините,	 къде-
то	 ПП	 ГЕРБ	 е	 на	 власт,	
навсякъде	 се	 повишават,	
поне	 такава	 е	 нашата	
информация,	 без	 да	 сме	
правили	 специално	проуч-
ване.	Практика	на	ГЕРБ	е	
да	 повишават	 данъците	 и	
да	 стоварват	 проблемите	
върху	 гърба	 на	 гражда-
ните.	 Наближава	 време-

то,	 в	 което	 тази	 политика	
ще	 получи	 категоричната	
оценка	 на	 гражданите	 и	
в	Габрово	ще	престане	да	
управлява	 ГЕРБ.	 Убеден	
съм	 в	 това,	 съдейки	 по	
настроенията	 на	 хората	 и	
разбира	се,	по	действията	
на	управляващите.					
	 Пак	 повтарям,	 бюдже-
тът	 на	 Община	 Габрово	
за	 2019	 г.	 е	 определено	
бюджет	на	обедняването	и	
задлъжняването.	 Не	 само	
защото	данъкът	върху	пре-
возните	средства	беше	по-
вишен	 двойно,	 а	 защото	
през	 следващите	 месеци	
и	 години	Община	 Габрово	
ще	задлъжнява	все	повече	
и	повече	чрез	поемане	на	
дългове.
	 През	 тази	 година	 по	
проекта	за	 устойчив	 град-
ски	 транспорт	 на	 Габрово	
предстои	 да	 бъдат	 взети	
нови	 кредити	 -	 5	 130	 528	
лв.,	а	към	сумата	се	доба-
вя	още	и	поемането	на	об-
щински	дълг	от	3	милиона	
лева	 по	 проекта	 за	 енер-
гийната	 ефективност	 на	
уличното	 осветление.	 140	
000	лева	ще	отидат	за	ли-
зинг	 на	 нови	 автомобили.	
Очертава	 се	 към	 края	 на	
2019	 г.	 дългът	 да	 достигне	
12	 127	 520,00	 лева.	 Пора-
ди	 това	 пред	 следващото	
управление	на	Габрово	ще	
изникне	 сериозен	 финан-
сов	проблем,	свързан	със	
задлъжнялостта	 на	 Общи-
ната.	 Но	 явно	 управлява-
щите	 в	 Габрово	 работят	
на	 принципа	 „След	 нас	 и	
потоп“.	 И	 вероятно	 са	 от-
писали	следващия	мандат,	
тъй	като,	ако	въобще	имат	
намерение	 да	 управляват,	
не	 е	 ясно	 защо	 планират	
такъв	размер	на	задълже-
нията	в	 края	на	 годината.	
Отсега	 е	 ясно,	 че	 след-
ващият	 кмет	 ще	 наследи	
една	Община	с	 тежко	фи-
нансово	бреме.

	 „Ако	 до	 този	 момент	
отношението	 на	 опозици-
ята	 към	 бюджета	 и	 оста-
налите	 важни	 за	 Габрово	
теми	беше	несериозно,	то	
след	 последното	 заседа-
ние	 на	 Общински	 съвет	
бих	 го	 определила	 като	
неадекватно.	
	 Дни	 преди	 гласуване-
то	 на	 бюджета	 за	 2019	
година	 опозицията	 рази-
гра	 невероятен	 спектакъл	
в	 медиите	 и	 социалните	
мрежи	 и	 за	 пореден	 път	
се	 постара	 да	 спекулира	
с	цифрите	и	думите,	за	да	
внуши	колко	тежко	се	жи-
вее	в	нашия	град	и	колко	
много	 опозицията	 се	 оп-
итва	 да	 защити	 интереса	
на	 габровци”,	 коментира	
общинският	 съветник	 от	
ГЕРБ	 Грета	 Господинова	
по	 повод	 тенденциозни	 и	
манипулативни	 коментари	
на	опозицията	за	бюджета	
на	Общината.
	 „Любопитно	ми	е	дали	
когато	цифрите	в	бюджета	
и	 обсъжданите	 по	 време	
на	заседанието	на	Общин-
ски	 съвет	 предложения	
бяха	обяснени	и	защитени	
със	 съответната	 аргумен-
тация,	 общинският	 съвет-
ник	Пепа	Сомлева	ще	при-
знае,	че	не	просто	подве-
де	габровци	с	твърденията	
си	 за	 нови	 автобуси	 за	
Габрово	 и	 проекта	 „Раз-
витие	на	устойчив	градски	
транспорт	 на	 Габрово“,	 а	
нагло	 ги	 излъга“,	 коменти-
ра	още	Грета	Господинова.
	 Тя	 уточни,	 че	 Община	
Габрово	 вече	 е	 сключила	
договор	 за	 3	 автобуса	 на	
природен	газ,	които	се	оч-

аква	 да	 пристигнат	 през	
месец	 май.	 В	 момента	
тече	 процедура	 за	 други	
3	 електрически	 автобуса.	
Остават	 още	 8	 броя,	 за	
които	се	увеличава	собст-
веното	 финансиране	 на	
Община	 Габрово	 със	 700	
000	 лева.	 То	 се	 налага,	
след	като	Общината	е	про-
вела	3	процедури	за	избор	
на	 изпълнител	 за	 достав-
ка	 на	 8	 броя	 7-8-метрови	
автобуси	 (като	 съгласно	
проекта	те	би	следвало	да	
бъдат	 или	 електрически,	
или	на	природен	газ).	Две	
от	 процедурите	 са	 пре-
кратени	 поради	 липса	 на	
оферти,	 а	 при	 третата	 е	
получена	 една-единствена	
оферта,	която	не	отговаря	
на	заложените	в	процеду-
рата	 изисквания	 към	 пре-
возните	средства.	
	 Едно	 от	 тези	 изиск-
вания	 е	 за	 минимален	
пробег,	 който	 в	 постъпи-
лата	оферта	е	наполовина	
по-малък	 от	 необходимия	

дневен	 пробег	 за	
превозно	 средство	
-	 това	 означава,	 че	
въпросните	електро-
буси	 не	 биха	 мог-
ли	 да	 отговорят	 на	
нуждите	 на	 общест-
вения	 превоз	 на	
пътници	 в	 Габрово.	
Поради	 тази	 причи-
на	 вместо	 8	 броя	
8-метрови	 автобуси	
на	 метан	 или	 елек-
трически,	 Общината	
ще	 закупи	 8	 броя	
12-метрови	 на	 при-
роден	 газ,	 за	 които	
е	необходима	по-го-
ляма	сума.	
	 „И	 да	 обърна	

специално	 внимание	 на	
факта,	 че	 или	 г-жа	 Сом-
лева	 не	 разчита	 правил-
но	 цифрите,	 или	 напълно	
умишлено	 подведе	 габро-
вци	 с	 твърдението	 си,	 че	
1,4	 млн.	 лв.	 по	 проекта	
отиват	за	заплати	на	екип.	
Това	категорично	не	е	вяр-
но.	Сумата	от	139	000	лв.,	
посочена	 в	 справката,	 е	
общата	стойност	за	възна-
граждения	 за	 целия	 срок	
на	проекта,	за	целия	екип	
по	 него,	 който	 се	 състои	
от	 7	 души,	 а	 не	 за	 всеки	
по	 толкова,	 каквото	 вну-
шение	се	опита	да	напра-
ви	 в	 социалните	 мрежи	
Сомлева“,	посочи	още	Гре-
та	Господинова.
	 „Вместо	 да	 изложи	
своята	визия	за	решаване	
на	 проблемите	 на	 ОПТ,	
общинският	съветник	Пепа	
Сомлева	 разпространява	
подвеждаща	 информация	
по	 темата,	 за	 да	 извлича	
предизборни	дивиденти	от	

и	без	това	тежката	ситуа-
ция	 с	 обществения	 транс-
порт.	 Г-жа	 Сомлева,	 също	
като	 представителите	 на	
БСП,	така	и	не	разбра,	че	
доверието	 на	 хората	 се	
печели	 с	 предлагане	 на	
решения	 на	 проблемите	 и	
с	участие	в	реализирането	
им,	а	не	с	манипулации	и	
внушения“,	 категорична	 е	
Грета	Господинова.	
	 Относно	 инициативата	
на	 общинските	 съветници	
от	 БСП	 да	 събират	 сним-
ки	на	улици,	нуждаещи	се	
от	 ремонт,	 Грета	 Господи-
нова	 коментира,	 че	 през	
последните	 десет	 години	
е	 ремонтирана	 една	 зна-
чителна	 част	 от	 улична-
та	 мрежа	 в	 града,	 което	
е	 видно	 за	 всички.	 „Да,	
нуждите	 са	 по-големи	 от	
възможностите	 на	 бюдже-
та	 и	 с	 тях	 са	 запознати	
всички,	и	то	не	от	снимки	
като	БСП,	а	от	посещения	
на	 място.	 Една	 част	 от	
улиците	 не	 са	 ремонтира-
ни	 от	 30-40	 години.	 Къде	
бяха	през	този	период	хо-
рата	 от	 БСП,	 които	 сега	
събират	 снимки	 на	 улици,	
и	 колко	 улици	 в	 Габрово	
ремонтираха	 БСП	 по	 вре-
ме	на	тяхното	управление“,	
попита	Грета	Господинова.	
	 По	 думите	 й	 е	 не-
сравнимо	 направеното	
по	 отношение	 на	 инфра-
структурата	в	Габрово	при	
управлението	 на	 ГЕРБ	 и	
при	управлението	на	БСП,	
което	 прави	 коментарите	
на	 БСП	 по	 отношение	 на	
бюджета	и	инвестициите	в	
публична	 инфраструктура	
безочливи	и	неадекватни.

„Коменòариòе на опозицияòа към 
áюджеòа ñа áезочливи и неадекваòни”

продължава от стр. 1
Според	 мен	 е	 излишно	 и	
сега	знаем,	че	отпадъците	
не	 се	 събират	 разделно,	
едва	 ли	 този	 контрол	 ще	
помогне,	ако	хората	нямат	
достатъчно	съзнание.
	 Според	 нас	 са	 под-
ценени	 основни	 политики.	
(още от забележките към 
бюджета в интервюто с Гри-
горов - на страницата горе) 
 * * *
	 ТаНя	 ХриСТОВа,	
КМеТ	На	ГабрОВО:	 	 „Ви-
наги,	 когато	 си	 малцин-
ство,	 имаш	 възможността	
да	се	оправдаеш,	че	твое-
то	мнение	не	се	чува,	и	да	
се	 откажеш	 от	 предложе-
ния.	Всеки	един	съветник,	
от	която	и	да	е	политиче-
ска	 сила,	 може	 и	 трябва	
да	 прави	 аргументирани	
предложения.
	 По	 отношение	 на	 про-
екта	 за	 Регионален	 ино-
вационен	 център	 той	 не	
присъства	 в	 бюджета	 по	
няколко	причини.	Все	още	
не	 е	 публикуван	 проектът	
за	 насоките	 за	 кандидат-
стване	 и	 ангажиментите,	
които	 ще	 имат	 партньо-
рите.	 Ако	 Общината	 има	
място	в	тези	ангажименти,	
тогава	 средствата	 ще	 се	
изяснят.	През	март	ще	бъ-
дат	публикувани	за	обсъж-
дане	насоките	за	проекта.
	 	За	подземните	контей-
нери	-	можехме	да	реали-
зираме	 идеята	 още	 мина-
лата	 година.	 Но	 искахме	
да	 проучим	 първо	 опита	
в	 различни	 градове.	 60-
те	 хиляди	 лева	 за	 тях	 са	
средства	 от	 отчисленията.	
Скоро	 ще	 бъдат	 опреде-

лени	 зоните	 за	 подземни-
те	 контейнери,	 съобразно	
техническите	 изисквания,	
за	 да	 може	 този	 модел	
да	 бъде	 наблюдаван	 като	
пилотен.
	 Категоричното	 съм	 не-
съгласна,	че	предложените	
4	щатни	 бройки	 в	Общин-
ския	 инспекторат	 са	 из-
лишни.	 Неправилното	 из-
хвърляне	 на	 отпадъците,	
незаконните	 сметища	 са	
изключително	 свързани	 с	
контрол	и	наказателен	ме-
ханизъм.	
	 Можем	да	си	позволим	
100	000	лв.	за	новия	гроби-
щен	парк	тази	година.	Ця-
лата	инвестиция	е	800	000	
лв.,	 бюджетът	 на	 Общи-
ната	 ще	 трябва	 ежегодно	
да	 предвижда	 ресурс	 за	
изграждането	му.	Започва-
ме	с	най-първите	дейности	
-	подготовка	на	терена.
	 	 	 	 По	 отношение	 на	 се-
лата	 -	 да,	 за	 втора	 го-
дина	 предлагаме	 100	 000	
лв.	Това	са	възможностите	
ни.	 Надявам	 се	 да	 има	
и	 допълнителни	 средства.	
Немалко	средства	бяха	на-
сочени	за	отстраняване	на	
щетите	 от	 наводнения	 в	
някои	села.	И	сега	над	400	
000	 лв.	 от	 Междуведом-
ствената	 комисия	 са	 за	
овладяване	 на	 последици	
от	 бедствия.	 С	 помощта	
на	 МРРБ	 тази	 година	 во-
допроводът	на	селата	към	
Севлиево	 ще	 бъде	 завър-
шен,	 над	 1	 милион	 е	 ин-
вестицията	там.
			Инициативата	за	помощ	
на	 болницата	 е	 част	 от	
моята	 управленска	 про-
грама.	 За	 съжаление,	 не	

можахме	 да	 включим	 в	
бюджета	 ремонта	 на	 АГ	
отделението.
			През	февруари	ще	вне-
сем	 в	 Общинския	 съвет	
предложение	за	създаване	
на	 общинско	 предприятие	
за	 нуждите	 на	 платеното	
паркиране.
	 За	съжаление,	не	мога	
да	се	похваля,	че	админи-
страцията	и	аз	сме	успели	
да	 доведем	 до	 конкретен	
резултат	 приключване	 на	
процедурите	за	довеждане	
на	вода	на	Узана.	Без	да	
е	записано	като	конкретен	
ангажимент	и	ресурс,	това	
ще	 бъде	 една	 от	 нашите	
задачи.
	 Съвсем	нормално	е	да	
имаме	 различия	 за	 начи-
на,	 по	 който	 се	 развива	
един	бюджет.	Важно	е	да	
има	идеи	и	дискусии,	кои-
то	 могат	 да	 дадат	 пред-
ложения	 за	 състоянието	
и	 развитието	 на	 нашата	
община“.	
	 По	 повод	 питането	 на	
Николай	 Григоров	 за	 ту-
ристическата	 програма,	
заместник-кметът	Нела	Ра-
чевиц	 обясни,	 че	 отчетът	
и	 новата	 програма	 за	 ту-
ризъм	ще	бъдат	внесени	в	
Общинския	съвет	този	ме-
сец.	Причината	 е,	 че	 соб-
ствениците	на	140-те	обек-
ти	за	настаняване	подават	
справките	декларации	към	
средата	на	януари,	а	и	по-
късно.		
	 Рачевиц	 призна,	 че	
приходите	от	туристически	
данък	не	са	достатъчни,	не	
спести	 и	 факта,	 че	 някои	
собственици	 укриват	 броя	
на	нощувките.

Гриãоров криòикува áюджеòа, 
Таня Õриñòова ãо защиòава

„Управляващиòе в Гаáрово раáоòяò на принципа „След наñ и поòоп”
Николай Григоров, общински съветник от левицата, председател на Областния съвет на БСП:

стЕФКа БУрмоВа
 
 На последното редовно заседание на ОбС - Габрово ми-
налата седмица съветниците дебатираха, но само групата 
на управляващите гласува Бюджет 2019 на Община Габрово, 
както и още 30-ина точки от дневния ред. Факт, който об-
щинският съветник от левицата Николай Григоров определи 
като неглижиране на обсъжданите проблеми, които касаят 
бъдещето на Габрово и на габровци. Той определи Бюджет 
2019 като бюджет на обедняването и задлъжняването и 
прогнозира, че през следващите месеци и години Община 
Габрово ще задлъжнява все повече и повече чрез поемане на 
дългове. За Бюджет 2019 и за това какво да очакват габро-
вци през тази година е разговорът с Николай Григоров.

Грета Господинова, общински съветник от ГЕРБ: 



4 4 февруари 2019 г.

стЕФКа БУрмоВа
 

	 -	Какво	Ви	доведе	в	Габро-
во,	г-н	Койчев?
	 -	 До	 25-та	 си	 година	 съм	
живял	 в	Пловдив.	Там	 съм	 за-
вършил	специалността	„Актьор-
ско	майсторство	за	драматичен	
театър“	 в	 класа	 на	 доц.	 Иван	
Налбантов	 в	 Пловдивския	 уни-
верситет	 и	 на	 неговия	 асис-
тент	 Стефан	 Попов,	 който	 е	
известен	актьор	в	града	на	се-
демте	 тепета.	 Доц.	 Налбантов	
е	 актьор	 в	 театър	 „Българска	
армия“,	познат	е	и	в	киното,	из-
вестен	е	с	гласа	си.	А	в	Габро-
во	 ме	 доведе	 един	 кастинг	 за	
нови	 актьори,	 организиран	 от	
моя	 предшественик,	 колегата	
Невена	Митева.	 И	 аз	 се	 явих,	
макар	 в	 този	 момент	 да	 бях	
щатен	 актьор	 в	Силистренския	
театър,	 където	 изкарах	 един	
сезон	 -	 2009-2010	 г.	 През	 2010	
година	г-жа	Митева	ми	се	оба-
ди	 с	 въпроса	 дали	 проявявам	
интерес	 км	 трупата	 на	 Габров-
ския	 театър.	 „Да.	 Проявявам“	
-	 отговорих	 лаконично,	 защото	
самото	 име	 Габровски	 театър	
и	 представленията,	 които	 аз	
познавах	до	този	момент,	бяха	
според	 мен	 като	 едно	 следва-
що	 стъпало	 в	моята	 актьорска	
кариера.	И	се	оказах	прав.	Та,	
така	 дойдох	 в	 Габровския	 теа-
тър.
	 -	 Помните	 ли	 кое	 беше	
първото	представление,	в	кое-
то	участвахте?
	 -	Включих	се	в	„Село,	село,	
пусто	 село“.	 Казвам	 „включих	
се“,	 защото	 трябваше	 да	 за-
мествам	 колега,	 който	 беше	
напуснал.	 Режисьор	 на	 поста-
новката	 беше	 Невена	 Митева,	
която	 фактически	 постави	 на-
чалото	 на	 моята	 кариера	 като	
актьор	 в	 Габрово,	 продължила	
до	 1	 август	 2018	 г.	 На	 17	 юли	
2018	 г.	 се	 явих	 на	 конкурс	 за	
директор,	обявен	от	Министер-
ството	 на	 културата.	 Така	 се	
случи,	че	комисията	избра	мен,	
като	гласува	доверие	на	моята	
концепция	за	развитието	на	те-
атъра.	Така	станах	директор	на	
прекрасната	 театрална	 трупа	
тук.
 -	Какво	Ви	насочи	към	ак-
тьорското	 майсторство,	 коя	
беше	 магията,	 успяла	 да	 Ви	
„вкара“	в	театъра?
	 -	 Не	 знам	 как	 ще	 прозву-
чи,	 но	 бях	 на	 6	 години,	 кога-
то	 вкъщи	 разигравах	 различни	
сценки	 на	 измислени	 от	 мен	
истории,	 тоест	 създавал	 съм	
си	 малки	 етюди	 на	 всевъз-
можни	 теми.	 А	 майка	 ми	 -	 и	
баща	 ми,	 разбира	 се	 -	 винаги	
ме	е	подкрепяла	да	изразявам	
собствените	 си	 желания,	 един	
ден	 ми	 каза	 да	 попитам	 за	
някаква	 школа	 или	 нещо	 дру-
го,	 свързано	 с	 изпълнителско-
то	 изкуство.	 Тогава	 бях	 може	
би	 в	 първи	 клас.	 А	 по	 онова	
време	 имаше	 центрове	 за	 ра-
бота	 с	 децата,	 какъвто	 имаше	
и	 в	 моя	 квартал.	 Там	 имаше	
и	 кръжок	 по	 кукловодство,	 за	
който	 кандидатствах.	 За	 целта	
трябваше	 да	 подам	 заявление.	
И	до	днес	помня,	 че	попълних	
документа	най-хашлашки	-	с	пе-
чатни	букви,	 тъй	 като	все	още	
не	 бяхме	 приключили	 с	 изуча-
ването	 на	 това	 как	 се	 пишат	
всички	букви.	Но	важното	е,	че	
го	 попълних.	 Когато	 госпожата	
по	кукловодство	влезе	в	класа	
да	пита	има	ли	желаещи	да	се	
занимават	с	този	вид	изкуство,	
веднага	 подадох	 вече	 попъл-
нения	 лист.	 Тя	 ми	 го	 върна	 с	
думите:	 „Вземаш	 това	 заявле-
ние,	отиваш	вкъщи	и	там	мама	
или	тате	трябва	да	го	попълнят	
отново“.	И	така	попаднах	в	кръ-
жока	 по	 кукловодство,	 което	
беше	 страхотното	 преживява-
не.	 Имахме	 и	 представления	
–	зад	паравана,	с	кукли	в	ръка.	
Докато	 един	 ден	 приятелка	 на	
майка	 ми	 каза,	 че	 в	 големия	
Център	за	работа	с	деца,	 кой-
то	 се	 намираше	 в	 центъра	 на	
града,	 има	 Детски	 музикален	
театър	и	търсят	деца,	които	да	
обучават.	Майка	ми	ме	окуражи	
да	се	явя.	Тогава	си	помислих,	
почти	 щастлив	 от	 развоя	 на	
събитията,	че	„Ето	на,	вече	ще	
играя	 и	 с	 големите“	 и	 вдъхно-
вен	 така	 попаднах	 в	 Детския	

музикален	 театър	 към	Центъра	
за	работа	с	деца	в	Пловдив.
	 Като	 се	 връщам	 назад	 във	
времето,	 си	 спомням,	 че	 тези	
центрове	 имаха	 огромни	 бю-
джети,	 тъй	като	за	всяко	едно	
представление	ни	шиеха	нови	и	
много	 красиви	 костюми.	 Игра-
ехме	на	 сцената	на	Драматич-
ния	 театър	 в	 Пловдив	 –	 с	 ос-
ветление,	 с	 озвучаване.	 Беше	
невероятно	 за	 мен.	 Днес	 вече	
отдавна	съм	наясно,	че	цялото	
финансиране	е	било	от	общин-
ския	бюджет,	такава	беше	сис-
темата.	 А	 сега	 е	 по-различно.	
Но	 фактически	 така	 започна	
театралната	 ми	 кариера.	 След	
което	 никога	 повече	 в	 живота	
ми	 не	 е	 стоял	 въпросът	 какво	
ще	работя.
	 -	 Още	 тогава	 ли	 решихте	
-	край,	това	ще	бъде	моето	жи-
тейско	призвание?
	 -	 Още	 тогава.	 Няма	 да	 за-
бравя	 никога,	 когато	 в	 Пло-
вдивския	 театър	 изиграхме	
представлението	 „Огнивото“	по	
Андерсен.	Режисьор	беше	голе-
мият	Владимир	Николов,	който	
в	 онези	 години	 работеше	 в	
Пловдив,	но	е	работил	в	Русе,	
известно	време	и	в	габровския	
театър.	 През	 1997	 година	 той	
създава	Детски	 театър	 за	 въз-

растни	 при	 Общински	 детски	
комплекс	 в	 Пловдив.	 Неговите	
постановки	 „Огнивото“,	 „11-в	
отвръща	 на	 удара“,	 „Ромео	 и	
Жулиета	 -	импровизации“	и	до	
днес	са	останали	в	сърцата	на	
благодарната,	 а	 и	 ненаситна	
пловдивска	публика.	След	вне-
запната	му	 смърт	 художествен	
ръководител	на	Детския	театър	
за	 възрастни	 стана	 неговата	
съпруга,	актрисата	Евелина	Ни-
колова.	 От	 2004	 година	 той	
получи	името	Детски	театър	за	
възрастни	„Владимир	Николов“,	
а	реализираните	в	него	поста-
новки	 представят	 как	 изглеж-
да	светът	на	възрастните	през	
очите	на	детето.	
	 Няма	 да	 забравя	 как	 след	
представлението	 на	 „Огниво-
то“	 стоим	с	майка	ми	в	двора	
на	театъра,	когато	на	тръгване	
оттам	тя	ми	каза,	че	вече	съм	
разбрал	 какво	 е	 да	 играеш	 и	
повече	няма	да	се	занимавам	с	
това	изкуство.	Аз	се	разплаках.	
„Знаеш	 ли	 колко	 е	 хубаво	 да	
си	на	сцената!“	-	едва	успях	да	
промълвя.	 Вероятно	 този	 мо-
мент	остави	отпечатък	не	само	
в	моето,	но	и	в	съзнанието	на	
майка	 ми,	 защото	 оттогава	 тя	
нито	 веднъж	 не	 е	 изрекла	 и	
дума	 против	 моята	 любов	 към	
театъра.	Оттогава	и	досега	

моите родители винаги 
са ме подкрепяли по 
пътя към актьорската 
кариера.

	 Така	 започнах.	 Преминах	
през	 няколко	 детски	 театъра.	
Владо	 постепенно	 успя	 да	 оф-
орми	 група	 от	 деца-театрали,	
които	придобиха	облика	на	са-
модеен	 състав.	 Заедно	 с	 ди-
ректора	 на	 Общински	 детски	
комплекси	 успяха	 да	 съхранят	
сградата,	 бюджета	 и	 трупите	
към	тях.	И	всъщност	съпругата	
на	 Владимир	 Николов	 –	 Еве-
лина,	 ме	 подготвяше	 за	 кан-
дидатстването	 ми	 в	 НАТФИЗ,	
където	 не	 ме	 приеха.	 Приеха	
ме	в	Пловдивския	университет,	
но	 и	 самият	 аз	 никога	 повече	
не	направих	опит	да	кандидат-
ствам	 в	 театралната	 академия	
(ВИТИЗ	 „Кръстьо	 Сарафов“),	
защото	Иван	Налбантов,	 който	
е	 невероятно	 достоен	 човек,	
ми	 постави	 едно	 важно	 усло-
вие	 -	 да	 си	 оправя	 говорния	

дефект,	 който	 имах	 към	 онзи	
момент.	Положих	всички	усилия	
да	 се	 справя	 с	 този	 си	 про-
блем,	заради	който	ме	скъсаха	
и	 в	 НАТФИЗ.	 И	 тъй	 като	 бла-
годарение	 на	 доц.	 Налбантов	
преодолях	говорните	си	затруд-
нения,	го	считам	за	своя	трети	

баща,	 след	 родния	 ми	 баща	 и	
Владо	 Николов.	 А	 Иван	 беше	
невероятно	 достоен	 и	 честен	
човек,	какъвто	в	днешно	време	
надали	може	да	се	намери.	
 -	Тоест	Вие	сте	попадали	на	
добри	учители	в	своя	живот?
	 -	 В	 живота	 си	 винаги	 съм	
бил	обграден	от	страхотни	учи-
тели.	Четвъртият	и	на	този	етап	
последен	 учител	в	актьорската	
ми	 кариера	 беше	 режисьорът	
Петринел	 Гочев.	 Когато	 Петри-
нел	 дойде	 в	 Габрово	 да	 по-
ставя	 „Ромео	 и	 Жулиета“,	 бях	
втрещен	 от	 това,	 че	 нищо	 не	
разбирам	като	 актьор	от	 това,	
което	ме	карат	да	правя.	„Как-
во	 е	 това,	 което	 ме	 карат	 да	
правя	 –	 се	 питах.	 –	 Защо	 съм	
учил,	след	като	всъщност	нищо	
от	 това,	 което	 съм	 научил,	 не	
ми	помага.“	И	всъщност	

петринел гочев беше 
човекът, който разгърна 
моя потенциал като 
актьор.

	Направих	една	голяма	грешка	
в	 живота	 си	 и	 това	 беше,	 че	
след	 „Жана	 д‘Арк“	 –	 второто	
представление,	 което	 работи-
хме	 с	 Петринел,	 един	 ден	 си	
правех	 равносметка	 за	 себе	
си,	 за	 кариерата	 си	 и	 тогава	
наум	 си	 казах:	 „Да,	 постиг-
нах	 всичко,	 което	 съм	 искал	
в	 актьорската	 си	 кариера“.	 А	
подобна	самооценка	е	страшно	
самоубийство	 за	 един	 актьор.	
Но	с	днешна	дата,	сега	актьор-
ското	 майсторство,	 играенето	
в	 различни	 пиеси	 не	 ми	 дос-
тавя	 толкова	 голямо	 удоволст-
вие	 като	 това	 да	 се	 опитвам	
да	 създавам,	 да	 бъда	 човекът,	
който	 е	 отговорен	 за	 всичко	
онова,	което	се	върши	в	театра	
и	около	него.
	 -	Тоест	харесва	Ви	органи-
заторската	работа?
	 -	 По-скоро	 мениджърска-
та	 работа.	 Това	 ми	 е	 много	
интересно.	То	 е	 цяла,	 отделна	
наука.	И	понеже	е	свързана	с	
театъра,	това	за	мен	е	предиз-
викателство.
 -	Кога	сетивата	Ви	се	събу-
диха	 точно	 за	 мениджърство-
то?
	 -	 Когато	 Иван	 Налбантов	
ме	прие	в	първи	курс	и	трябва-
ше	да	се	определи	отговорник	
на	 курса.	 В	 един	 момент	 той	

попита:	 „Има	 ли	 желаещи?“	 –	
никой	не	се	обади.	Всички	на-
тискахме	 столовете.	 Той	 само	
прокара	 пръста	 си	 около	 нас	
и…	посочи	мен.	Тогава	изпитах	
своеобразен	ужас.	Защото	бях	
заобиколен	 от	 хора,	 които	 не	
познавах	и	въобще	нямах	пред-

става	какво	ще	правя	и	как	ще	
го	върша.	И	във	втори	курс	се	
отказах	да	бъда	отговорник.	Но	
започнах	 да	 организирам	 раз-
лични	неща,	за	да	идват	колеги	
и	 да	 ни	 гледат.	 В	 трети	 курс	
вече	 се	 занимавах	 изцяло	 с	
ПР-а	на	нашите	представления,	
както	 и	 с	 цялостния	 информа-
ционен	 поток.	 Канех	 колеги,	
критици	 и	 прочие.	 И	 в	 един	
ден,	малко	преди	да	завършим,	
доц.	Налбантов	ме	покани	при	
себе	 си.	 „Не	 знам	 дали	 ще	
станеш	добър	актьор	-	ми	каза	
той.	–	Но	ти	гарантирам,	че	би	
могъл	 да	 станеш	 един	 добър	
директор.“
 -	излиза,	че	той	Ви	е	ори-
сал	за	директор?
 -	 Наистина	 той	 ме	 ориса.	
И	аз,	 понеже	бях	 категоричен,	
че	 това	няма	как	да	се	случи,	
изведнъж	 през	 2011	 година	 -	
няколко	 години	 след	 като	 за-
върших,	 ми	 щукна	 идеята	 да	
кандидатствам	арт	мениджмънт.	
Тази	 идея	 влезе	 в	 главата	 ми	
абсолютно	 от	 нищото.	 Казах	
си,	защо	пък	да	не	го	направя.	
Кандидатствах	 в	Академията	 в	
Пловдив,	 която	 от	 вчера	 си	
има	ново	име,	и	завърших	арт	
мениджмънт	 в	 класа	 на	 доц.	
Живка	 Бучева,	 която	 е	 много	
добър	 преподавател	 по	 иконо-
мика.	 След	 като	 изкарах	 тази	
магистратура,	 оттам	 насетне	
вече	 нещата	 бяха	 предопреде-
лени.	Няма	 как	 да	 си	 изкарал	
подобна	 аспирантура	 и	 някой	
ден	 да	 не	 решиш	 да	 се	 проб-
ваш.	Така	 през	 2016	 година	 се	
срещнах	с	 г-жа	Митева	в	 този	
(в	 директорския)	 кабинет	 на	
габровската	 Драма	 и	 й	 казах,	
че	 мисля,	 когато	 настъпи	 мо-
ментът,	да	се	кандидатирам	за	
директор	 и	 че	 имам	 подобни	
намерения.	

исках г-жа митева да 
знае, че имам намерение 
да се кандидатирам за 
директор, 

за	да	не	 ги	чуе	от	някой	друг.	
Попитах	я	дали	има	нещо	про-
тив,	тя	отговори:	„Не“,	и	така	–	
подготвях	 се	 две	 години.	През	
2018	 година,	 когато	 беше	 кон-
курсът	 на	 17	 юли,	 се	 явихме	
трима	кандидати	–	г-жа	Митева,	
аз	 и	 режисьорът	 г-н	Димо	Ди-
мов,	 бивш	 заместник-директор	
на	 нашия	 театър.	 Така	 станах	
директор	–	очевидно	комисията	
е	харесала	моята	концепция	за	
развитие	и	ми	гласува	доверие	
да	ръководя		„Рачо	Стоянов“.
 -	 Усещате	 ли	 разликата	
между	ежедневието	на	сцена-
та	като	актьор	и	присъствието	
Ви	около	сцената,	за	да	осигу-
рявате	 всичко	 необходимо	 за	
успешната	 премиера?	 Кое	 е	
най-тежкото	в	този	момент?
	 -	Има	огромна	разлика.	Ако	
можеш	като	актьор	да	си	поз-
волиш	 известна	 доза	 безотго-
ворност	–	да	не	научиш	бързо	
текста,	 да	 го	 забравиш,	 да	 се	

отнасяш	нехайно,	да	пропускаш	
репетиции	 или	 по	 време	 на	
репетициите	да	си	цъкаш	на	те-
лефона,	директорът	няма	право	
на	 нито	 един	 момент	 безотго-
ворност.	Нямаш	право!
	 -	Защо?
	 -	Защото	всичко	като	рабо-
та	стои	над	теб	като	дамоклев	
меч.	Да,	

аз имам страхотен екип 
и всички се трудят 
невероятно отговорно и 
всеотдайно. 

Но	 цялостната	 картина	 зависи	
от	 теб.	 И	 поради	 това	 нямаш	
право	 на	 безотговорност	 за	
нито	 един	 момент.	 Да,	 случва	
се	 да	 направиш	 пропуск,	 да	
сбъркаш	 някъде,	 да	 се	 подве-
деш,	но	абсолютно	нямаш	пра-
во	да	се	отнесеш	безотговорно	
дори	 към	 най-дребния	 детайл	
на	 своите	 задължения.	 Но	
грешката	 учи	 да	 не	 повтаряш	
своята	грешка.	И	точно	в	това	
е	разликата.	Като	цяло	самият	
аз	 съм	 човек,	 който	 е	 до	 из-
вестна	степен	податлив	на	без-
отговорност.	 От	 днешната	 си	
позиция	 преценявам,	 че	 като	
артист	 съм	 неглижирал	 свои-
те	 задължения,	 бил	 съм	 доста	
податлив	 на	 безотговорност.	 
 -	Какво	е	провокирало	Ва-
шата	 безотговорност	 като	 ак-
тьор?
	 -	Сега	си	давам	сметка,	че	
съм	явно	от	типа	на	по-мързе-
ливите	 актьори.	 Или	 пък	 нещо	
се	 е	 случило.	 Но	 всъщност	
в	 последната	 година	 мързелът	
ми	 се	 дължеше	 точно	 на	 това	
изречение,	в	което	се	съдържа	
моята	 констатация,	 че	 видите	
ли,	 аз	 съм	 постигнал	 всичко,	
което	съм	искал	и	което	е	въз-
можно	в	актьорската	професия.	
А	 може	 би	 и	 в	 предишните	
години	животът	ме	е	искал	по-
силно.
	 -	Вие	сте	тук	от	2010	годи-
на.	 Считате	 ли,	 че	 градът	 има	
своята	бохема?
	 -	Може	да	звучи	невероятно	
за	габровци,	но	

тук има прекрасна 
бохема. 

Самият	 аз	 имам	 щастието	 да	
се	 срещам	 с	 тези	 хора.	 Имам	
щастието	 да	 виждам,	 че	 те	
стават	 все	 повече	 и	 повече,	
и	 то	 извън	 хората,	 които	 се	
занимават	 с	 изкуство.	 Хората,	
които	се	занимават	с	изкуство,	
са	ясни.	Ние	с	моите	колеги	от-
давна	–	от	3-4	години,	организи-
раме	благотворителни	 куизове.	
Това	е	извън	театъра,	разбира	
се.	 То	 е	 лична	 наша	 дейност,	
която	 правим	 за	 удоволствие.	
И	 на	 тези	 куизове	 се	 събират	
почти	 едни	 и	 същи	 хора.	Това	
са	около	стотина	човека,	които	
са	част	от	габровската	бохема.	
Някои	от	тях	изобщо	не	се	за-
нимават	с	изкуство,	всеки	има	
своята	професия,	но	те	живеят	
в	духа	на	този	град.
 -	 бихте	 ли	 разшифровали	
значението	на	думата	„куиз“?
	 -	Това	е	своеобразно	съби-
тие	от	рода	на	викторините.	За-
дават	се	въпроси,	но	не	се	от-
говаря	поединично,	а	се	сфор-
мират	 отбори,	 като	 отговорите	
дава	определен	човек	от	всеки	
отбор,	 участващ	 в	 куиза.	 Не	
отговаряме	аз	или	Вие,	а	всеки	
отбор	 поотделно.	 Най-хубавото	
е,	че	участниците	са	разделени	
на	 отбори.	 Като	 един	 отбор	
може	 да	 бъде	 от	 2	 или	 дори	
от	 20	 човека.	 Последния	 път,	
когато	организирахме	поредния	
куиз,	 беше	 средата	 на	 януари	
и	един	от	отборите	беше	от	21	
човека.	Беше	невероятна	заба-
ва.	 Това	 е	 нещо	 прекрасно	 и		
доста	 габровци	 се	 интересуват	
кога	ще	бъде	следващият	куиз.	
По	време	на	тези	събития	успях	
да	 видя	 габровската	 бохема.	 
Иначе	самият	аз	често	излизам	
с	 наши	 колеги,	 също	 театра-
ли,	 и	 считам,	 че	 съм	 опознал	
Габрово	и	габровци.	А	това,	кое-
то	 съм	 разбрал	 от	 годините,	
прекарани	в	града,	е,	че	Габро-
во	и	габровци	имат	свой	специ-
фичен	дух.	Който	е	нещо	устой-
чиво	и	неподатливо	във	време-
то.	 Габрово	 е	 уникално	 място.	
И	 често	 много	 се	 ядосвам,	 че	
някои	 хора,	 които	 претендират	

да	 са	 кореняци	 габровци,	 не	
разбират	този	факт.	Вторачени	
в	 миналото,	 те	 считат,	 че	 е	
важно	да	се	върнем	към	него.	
Но	истинските	габровци	казват:		
„Било	 каквото	 било!	 Миналото	
няма	да	се	върне!	Длъжни	сме	
да	вървим	напред,	да	съхраним	
и	развием	всичко	онова,	което	
са	 ни	 оставили	 нашите	 пред-
шественици“.	 Заводите	 няма	
да	 се	 възстановят,	 население-
то,	 напуснало	 града,	 няма	 да	
се	 върне	 обратно.	 Но	 място-
то,	мястото,	наречено	Габрово,	
наистина	 е	 уникално.	 Това	 е	
дух,	 започнал	 още	 от	 времето	
на	 Рачо	 Ковача,	 преминал	 е	
през	 Възраждането,	 градът	 е	
дал	велики	имена	на	България.	
Неофит	 Рилски,	 Васил	 Апри-
лов,	 Николай	 Палаузов,	 Пенчо	
Семов,	 Иван	 Гюзелев.	 Велики	
имена,	които	са	оставили	не	в	
българската,	 в	 световната	 ис-
тория	 трайни	 следи.	А	 това	 не	
може	 да	 се	 забрави,	 не	може	
да	 се	 загуби	 никога.	 Гаранти-
рам	Ви	 го.	И	самата	Вие	като	
габровка	го	носите	в	гените	си.	
Всички	габровци	носят	в	гените	
си	 този	 специфичен,	 силен	 га-
бровски	дух.
	 -	Осъзнал	ли	е	габровецът,	
че	носи		дух,	който	го	отличава	
от	всички	останали,	и	че	тряб-
ва	да	го	пази	и	развива?
	 -	 Струва	 ми	 се,	 че	 за	 жа-
лост,	не	го	е	осъзнал.	Осъзнал	
е,	 че	 има	 нещо	 специфично	
в	 Габрово	 като	 хумор,	 като	
„Етър“,	 като	 различна	 култура.	
Но	не	е	осъзнал,	че	духът	му	е	
специален.	 Само	 като	 отидеш	
в	 Националния	 музей	 на	 об-
разованието	 и	 видиш	 картата	
на	 Възраждането	 на	 България,	
единственото	 място,	 в	 което	
има	такава	огромна	съвкупност	
от	 индикации,	 че	 тук,	 именно	
тук	са	се	случили	за	пръв	път	
в	страната	толкова	много	съби-
тия,	 толкова	 значими	 хора	 са	
родени	тук,	такова	съзидание	е	
събрало	Габрово,	каквото	няма	
никъде	 другаде	 -	 не	Варна,	 не	
София,	не	Бургас,	а	Габрово.
 -	Не	 бих	 искала	 да	 навли-
заме	в	различни	конспиратив-
ни	теории,	но	не	Ви	ли	се	стру-
ва,	 че	 в	 най-новата	 история	
на	 страната	 ни	 непрекъснато	
се	правят	опити	да	 се	 смачка	
този	габровски	дух?
	 -	 Не	 бих	 могъл	 да	 комен-
тирам,	 но	 според	 мен	 това	
е	 резултат	 от	 натрупвани	 не-
благоприятни	 за	 Габрово	 съ-
бития,	 които	 са	 повлияли	 и	
върху	 поведението	 на	 хората.	
Но	считам,	че	подобно	твърде-
ние	 би	 било	 валидно	 за	 цяла-
та	 страна,	 което,	 поне	 според	
мен,	 е	 свързано	 с	 нашите	 си,	
вкоренени	 дълбоко	 в	 житието,	
в	битието	ни,		балкански	нрави.	
Вероятно	поради	това	може	би	
на	мен	ми	се	иска	дори	насила	
габровци	да	си	 го	кажат,	дори	
да	 не	 го	 вярват,	 но	 да	 си	 го	
повтарят,	че	техният	град	е	не-
вероятен,	 че	 техният	 град	 има	
огромен	потенциал.
	 -	 а	 Вие	 не	 се	 ли	 считате	
вече	и	малко	габровец?
	 -	 Вече	 се	 идентифицирам	
като	габровец.	Така	се	и	пред-
ставям,	че	съм	родом	от	Плов-
див	 и	 за	 мен	 той	 ще	 остане	
голямата	ми	любов,	тъй	като	е	
моят	 роден	 град.	 Но	 истината	
е,	 че	 Габрово	 е	 моето	 място.	
Един	 от	 моите	 колеги	 актьори	
каза	 по	 повод	 моето	 идване	
тук,	че	е	

по-добре пръв на село, 
отколкото последен 
в града. ето, това не е 
вярно. 

Докато	 ние	 разсъждаваме	 по	
този	 начин	 и	 приемаме,	 че	
това	 прекрасно	 място	 е	 ня-
какво	 село	 и	 че	 тук	 ще	 се	
правим	 на	 големци,	 ще	 бъде	
много	 трудно	 да	 се	 измъкнем	
от	 последствията	 на	 прежи-
вените	 обстоятелства.	 Градът	
постепенно	 инфраструктурно	 и	
икономически	се	възстановява.	
И	когато	се	следи	статистиката,	
е	 видно,	 че	 бавно	 и	 полека	
Габрово	 въздига	 своята	мощна	
снага.	 И	 ще	 успее	 да	 възвър-
не	своята	многогодишна,	стара	
слава	не	само	на	индустриален	
колос	на	страната.		

анфас

Пеòко Койчев: „Мяñòоòо, наречено Гаáрово, е уникално”

 Петко Койчев е роден 10 февруари 1986 г. в Пловдив. 
Завършва специалността „Актьорско майсторство за 
драматичен театър“ в Пловдивския университет „Па-
исий Хилендарски“, след което постъпва като актьор 
в Габровския драматичен театър „Рачо Стоянов“ през 
2010 година. През лятото на 2018 година след конкурс е 
назначен за директор на габровския Драматичен театър 
„Рачо Стоянов“.   Петко Койчев е участвал в пиесите на 
габровския театър „Ромео и Жулиета“, „Село, село, пус-
то село“, „Тримата снежковци“, „Железният светилник“, 
„Халосник“, „Човекът, който прави дъжд“, „Омагьосани“, 
„Престъпленията на сърцето“, „Зевзеци“, „Българи от 
старо време“, „Албена“, Жана Д`Арк“, „Чешити“, „Духът на 
Кармен“, „Мнимият болен“. 

Габрово има свой специфичен дух, който е нещо силно, устойчиво и неподатливо във времето, всички габровци го носят в гените си
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НАШИ КЛИЕНТИ ТЪРСЯТ: ПАРЦЕЛИ - БОРОВО, СИРМАНИ, ВЕЛЧЕВЦИ, ЧЕХЛЕВЦИ, ВОЙНОВО, ГА-
ЧЕВЦИ, ВРАБЦИ, БОЙНОВЦИ, КЪЩИ В ДОБРО СЪСТОЯНИЕ В ПЛАНИНАТА асф. път, ток и вода до 15000 
лв; КЪЩИ в града до 30000 лв; ЦЕНТЪР: 3-ст. -до 45000 лв; 2-ст.- до 30000 лв; 1-ст. - до 20000 лв

НОВИ ОФЕРТИ ЗА КЪЩИ НА
WWW.GABROVO.HOUSEПАРТАМЕНТИ
2-ст., Брянска, 80 м2,ет. 2/3,за ремонт 51 000 лв
2-ст., Г. бърдо, 62 м2, ет. 8/11, южен, тухлен, за 
ремонт; 43 280 лв
2-ст., Лъката, 6 м2, ет. 2, НС, обз. 42 500 eu
2-ст., Дядо Дянко, 60 м2,ет. 5/5, за частичен 
ремонт 30 000 лв
3-ст., център, ново строителство, 111м2, ет. 5, 

ТЕЦ, гараж за 2 коли 120 000 eu

3-ст., Варовник, за ремонт, 80м2, ет. 1, над гара-
жи, гараж 28 м2  60 000 лв
3 ст., Тлъчници, НС, 98 м2, ет. 5/5 51 500 eu
3 ст., Тлъчници, 89 м2, ет.3/5, обзав. 137 000 лв
3 ст., Шести участък, 2/4 ет., 100 м2, за основен 
ремонт, гараж 99 000 лв
3-ст., Ш. мост, 105 м2,етаж от къща, след 
ремонт,газ+гараж+едностаен 39 м2,  157 000 лв
3-ст., Колелото, ет. 5,76м2, панел,PVC 28 500 eu
3-ст., Сирмани, 94 м2, ет. 3, с обзавеждане, 
таванска стая, гараж и маза 68 600 лв
3-ст.,Трендафил1,панел, 76 м2, ет.5/5 27 600 лв
3-ст., Център, 83м2, ремонтирана баня, възмож-
ност за газ 66 500 лв
ПРОДАВА КЪЩИ, ЕТАЖИ 

Ид. център,137м2 ЗП, отст. пр. строеж, за основен 

ремонт и реконструкция 51 800 eu
Етара, 73м2 ЗП, двор 286м2 11 800 eu
Етара, етаж от къщи, 120м2 ЗП, приземен етаж 48 
м2, 1/2 част от двор 324м2 35 900 eu
Колелото, 2-ет., 306м2 РЗП, 413м2 двор, гараж, 
стопанска постройка 156 600 лв
Войново, 2-ет., 142 м2 РЗП, 1078м2 гараж, 
стопанска постройка 80 000 лв
Боженци, реставрирана с плочи, 4 спални, 2 
бани, механа, 2990 м2 договаряне
Драгановци,3 спални+бани,двор 920м2 91 000 лв
Козирог, с плочи, ст. постр., 1385 м2 16 000 eu
Иванили, с плочи, стоп. потр., 956 м2 5 600 eu
Шенини, груб стр.,229 м2 РЗП, 570м2 89 000 лв
Борово, 3-ет., РЗП 180 м2, с дюкян, лятна кухня, 
на 2 улици, двор 309 м2 26 500 лв
Борово, 2-ет., РЗП 106 м2, за основен ремонт, 
или събаряне, двор 192 м2 21 200 лв.
Велчевци, 2-ет., РЗП 250 м2, за основен ремонт, 
панорама, двор 539 м2 33 200 лв
Орловци, 120-годишна къща,отлична реставрация, 
необзаведена,лок. парно двор 1599 м2  55 900 eu
Стойчовци, 130-годишна къща, за реставрация, 
обзаведена  двор 3320 м2 52 200 лв.
Стойчовци, 130-годишна къща, отлична реставра-
ция, обзаведена  двор 2739 м2 172 200 лв
Къща на 6 км от Габрово, 211 м2 РЗП, 5 спални, 
НС 2015, двор 888 м2 139 500 eu
Къща на 3 км от Центъра ,240 м2 РЗП, 3 спални, 

НС 2011, 2 гаража, двор 1788 м2 188 000 eu
Къща на 12 км от Габрово, 226 м2 РЗП, 3 спални, 
НС 2009, двор 1854 м2 100 000 eu
Стойковци, лок. парно, 102м2 РЗП, юг 49 660 eu
ПРОДАВА ПАРЦЕЛИ

Борово, 192м2, стара сграда 10 600 eu 
Тончевци, 1052м2 8 500 eu
Шенини, 480 м2, с подобрения 20 000 лв
Шенини, УПИ, 2200 м2, бунгало, гараж 25 200 лв
Гачевци, УПИ, 1033 м2, до река 16 200 лв
Войново, УПИ, 949м2, изглед - язовира 16 900 лв
Сирмани, три УПИ общо 1777 м2 62 200 лв
Борово, УПИ, 503 м2,  16 900 лв
Горни Бакойци, УПИ, 720 м2,  7 900 лв
Русевци, 1829 м2, на 2 улици, юг 55 500 лв
Гайтани, 1176 м2, с проект 12 100 лв
Борики, 5580 м2 34 340 eu
Войново,до язовира, 4 УПИ, 4886 м2  56 000 лв
Русевци, 853 м2, на 2 улици, юг, бунгало, ток, 
вода 17 600 eu
Чехлевци, 1333 м2 + стара къща 11 000 лв
Чехлевци, 812 м2, трифазен ток 6 400 лв
Шести участък, УПИ, 286 м2 32 225 еu
Индустриална зона, УПИ, производствена и скла-
дова дейност - 5923 м2 150 000 лв
Чехлевци, 500 м2 + бунгало 5 500 лв
Велчевци, 2504 м2  18 800 eu 
Драгановци, УПИ, 2085 м2, ъглов 17 600 лв
Зелено дърво, 857 м2  договаряне
Младежки дом, 828 м2, до 10 м 9  900 eu
Русевци - 1118 м2, до 10 м, Кинт 1.2 22 600 eu

Стефановци,1554 м2, склад и произв. 16 eu/м2

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

БИЗНЕС ИМОТИ
Производствена сграда 105 м2, отстъпено право 
на строеж, в центъра 51 800 лв
Дърводелска фабрика, Млечево 139 000 лв
Хотел, Узана, 535 м2 РЗП, терен 1320 м2 дог.
Сграда, склад и рампа, 587 м2 234 000 лв
Производствена база сгради 4229 м2, 18725 
терен, до гара Пордим 345 000 eu
Сграда в груб строеж - 1056 м2 РЗП, УПИ 4455 
м2, за хотел и басейн 399 000 лв
Ид. център, нощен клуб 80 м2 39 000 eu
СИЗ, фабрика за кожи РЗП 800 м2, 2880 терен, 
канал, до трафопост 215 000 eu
Бивше общежитие, Колелото, 4 ет. + магазин, 
1500 м2 РЗП 193 800 eu

ГАБРОВО, СГРАДА С МАГАЗИН, КАФЕ И ОФИСИ В 
ГРУБ СТРОЕЖ 100 000 eu
Офис, 164м2, ет. 4/4 52 600 eu
ДАВА ПОД НАЕМ

ИЦ, тристаен, обзаведен, след ремонт 1200 лв
Лъката, 2-ст., 1 ет., полуобзаведен, 200 лв
Младост, 2-ст., 3 ет., след ремонт, обз. 360 лв
НТС, офис -65 м2 300 лв
Адм. център, офис - 106 м2 600 лв
Митница, офис - 160 м2 550 лв
ТЪРСИ ПОД НАЕМ

Център, 1-стаен, лукс. обзаведен до 250 лв
Център, 2-стаен, обзаведен до 350 лв
Център, 3-стаен, лукс. обзаведен до 450 лв
Къща, с лукс. обзавеждане и двор до 800 лв
�АГЕНЦИЯТА СЕ ПРИДЪРЖА КЪМ ЕВ-
РОПЕЙСКИ СТАНДАРТ БДС EN 15733 
�СЕРТИФИЦИРАН ОЦЕНИТЕЛ НА НЕ-
ДВИЖИМИ ИМОТИ 
�ПАКЕТ УСЛУГИ УПРАВЛЕНИЕ НА НЕ-
ДВИЖИМИ ИМОТИ 
�ПАКЕТ УСЛУГИ КАДАСТРАЛНО ЗАС-
НЕМАНЕ НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ
� ОЦЕНКИ ЗА БАНКОВИ КРЕДИТИ 
�АГЕНЦИЯТА РАБОТИ САМО С ДОГО-
ВОР В ПИСМЕНА ФОРМА
�ПАКЕТ УСЛУГИ БЕЗПЛАТНА ОЦЕНКА 
ПРИ ВЪЗЛАГАНЕ ПРОДАЖБА ИЛИ ОТ-
ДАВАНЕ НА ИМОТ 

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

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

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

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

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

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

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

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

Дядо Дянко, УПИ, 9810м2 23 лв/м2

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

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

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

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

GSM 0878/227 225, www.gabrovski-imoti.com
АГЕНЦИЯ ЗА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ
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СПЕШНО КУПУВА - ПЛАЩА ВЕДНАГА:
Панелен апартамент, тухлен до 35 000 лв
Гарсониера - Младост, център
Двустаен апартамент в идеален център 

НОВИ ОФЕРТИ:
Падало, двустаен, тухла 31 500 лв
Голо бърдо, двустаен, тухла 41 000 лв
Eса, двустаен, панел 35 000 лв
Ясени, 400м2, УПИ 3 000 лв
Идеален център, 90м2, ет. 1 65 000 лв
Идеален център, 140м2, ет. 4 52 000  €
Сирмани, 2-стаен уширен, ПВЦ, панел 25 000 лв
Център, магазин, 84м2 68 000 лв

ИЗГОДНИ ОФЕРТИ:
Център, 144 м2, ет. 2 45 000 лв
Център, луксозен офис, 125м2 50 000 €
Младост, двустаен, панел 28 000 лв
Дядо Дянко, тристаен, 86м2, тухла 41 000 лв
Идеален център, магазин, 40м2 48 000 лв

Хаджицонев мост, УПИ, 1 дка 8 000 лв
ПРОДАВА НОВО СТРОИТЕЛСТВО:
Радичевец, къща, 130м2, до ключ обзв.70 000 €
Идеален център, 100м2, ет. 2 60 000 €
Тлъчници, Русевци, Голо бърдо,от 44м2 до 110м2 

ГАРСОНИЕРИ: 
Ид. център, гарсониера, 50м2, ет. 2 48 000 лв
Младост, 43м2, ПВЦ, панел 32 000 лв
Индустриална зона, 56м2, ет. 1 11 000 лв

ДВУС ТАЙ НИ/ТРИС ТАЙ НИ:
Младост, 116м2, монолит 60 000 лв
Шиваров мост, 65м2, ет. 2 42 000 лв
Дядо Дянко, тристаен, ет. 3 41 000 лв
Идеален център, 100 м2, ет. 2, PVC 75 000 лв
Колелото, тристаен, тухла, обз., PVC 55 000 лв
Идеален център, 95 м2, ет. 2 65 000 лв

ГРАД С КИ КЪ ЩИ И ЕТАЖИ:
Недевци, къща, 130м2, 480м2 двор 26 000 лв
Шиваров мост, 80м2, ПВЦ 55 000 лв
Ш. мост, къща, 120м2, двор 1 дка 35 000 лв
Хаджицонев мост, етаж, 90м2, двор 20 000 лв

Голо бърдо, къща, 75 м2, гараж 68 000 лв
Широк център, 90 м2, етаж 2 45 000 лв
Баждар, къща, 80 м2, 480 м2 двор 65 000 лв

ПАР ЦЕ ЛИ:
Киевци, 1200м2 36 000 лв
Пройновци, 1200м2, УПИ 12 000 лв
Сирмани, 1050м2, УПИ 15 000 лв
Индустриална зона, 500м2 15 000 лв
Широк център, Младежки дом, 1 дка 11 000 eu
ул. „Свищовска“, 450 м2 25 000 лв
Лъката, 480 м2 УПИ 15 000 лв
Стефановци, 796 м2, УПИ 8 500 лв
Гарата, 2700 м2, 600 м2 дог
Киевци, 660 м2, УПИ, 110 м2 ЗП 40 000 лв
Изход за В. Търново, гл. път, 1516 м2 60 000 лв
Ок. Ветеринарна лечебница, 10.4 дка, УПИ дог

ВИ ЛИ, СЕЛСКИ КЪЩИ:
Орловци, 2 етажа, 100м2 РЗП 17 000 лв
Враниловци, къща, 110м2,двор 1800м2 10 000 лв
Цвятковци, двуетажна, 1.2 дка двор 16 000 лв
Трънито,2-ет. къща,60м2 ЗП,1100м2 двор 15 000 лв
Горна Росица, 70м2 ЗП, 2000м2 двор 27 000 €
Гергини, 1500 м2, къща, плевня 19 000 лв
Зелено дърво, 1 дка, бунгало 15 000 лв
Гарван, вила, 58 м2, 2 дка двор 20 000 лв
Златевци, къща, 900 м2 двор 27 000 лв

ДАВА ПОД НАЕМ:
Младост, 80м2, обзаведен 350 лв
Идеален център, двустаен 250 лв

ОЩЕ АКТУАЛНИ ОФЕРТИ - В ОФИСА

28/01

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
МногосТаЕн апарТа-
МЕнТ в блок „Здравец“ 
- 100 кв. м, се продава на 
тел. 066/800-170. [15, 9]
спЕшно! сЕлски имот 
с къща за 14 000 лева се 
продава на тел. 0899/118-
557. [20, 12]
спЕшно! ДВусТаЕн 
панелен апартамент на 
Еса се продава на тел. 
0887/758-150. [11, 9]
ТухлЕн, ДВусТаЕн, въ-
трешен апартамент срещу 
„Кауфланд“ - 0889/067-
987 [4, 4]
апарТаМЕнТи и други - 
ново строителство, в иде-
ален център, по себестой-
ност и договаряне се про-
дават на тел. 0888/447-
096. [20, 11]
Магазин за хранител-
ни стоки се продава или 
отдава под наем на тел. 
0879/472-526. [8, 1]

апарТаМЕнТ - 116 кв. м, 
тухла, обзаведен, в центъ-
ра на Габрово, се прода-
ва на тел. 0897/556-676. 
[11, 10]
ТрисТаЕн ТухлЕн апар-
тамент се продава на тел. 
0887/621-225. [11, 5]
гаражи - ново строител-
ство, в центъра се прода-
ват на тел. 0897/87-18-
22. [24, 2]
апарТаМЕнТи В центъ-
ра, ново строителство, 
се продават на тел. 
0887/803-414. [24, 2]
къща В Харачери, про-
блем с водата, цена по 
споразумение, се продава 
на тел. 0898/567-513. [6, 
5]
апарТаМЕнТ В цен-
търа се продава на тел. 
0894/232-425. [3, 3]
къща с дворно място в 
село Яворец се продава 
на тел. 0877/516-166. [4, 
3]
парцЕл В кв. Войново, 
10 лв./кв. м, се продава 
на тел. 0896/640-685. [3, 
2]
ДВусТаЕн оБзаВЕДЕн 
апартамент, с ТЕЦ, се про-
дава на тел. 0898/885-
476. [4, 3]

ТрисТаЕн апарТаМЕнТ 
с подобрения в кв. Бич-
киня се продава на тел. 
0899/118-557. [10, 1]
позЕМлЕн иМоТ - 1.170 
кв. м, в Поповци - Кука-
та, до околовръстния път, 
цена: 6500 лв., се прода-
ва на тел. 0896/651-920. 
[11, 1]

ДаВа поД наЕМ
оБзаВЕДЕни ноВи и ре-
новирани офиси в сграда-
та на ОББ се отдават под 
наем на тел. 0888/907-
666. [24, 14]
апарТаМЕнТ сЕ дава под 
наем на тел. 0882/007-
478. [11, 10]
ДВусТаЕн апарТаМЕнТ, 
3 етаж, на Крушата се 
дава под наем на тел. 
0898/419-342. [11, 10]
Магазин на Колелото - 
0896/640-415 [5, 5]
апарТаМЕнТ В идеален 
център се дава под наем 
на тел. 0888/977-533. 
[11, 10]
ТаВанска сТая за сту-
дент - тел. 0878/204-299. 
[11, 5]
Магазин В центъра и Ко-
лелото под наем - тел. 
0896/640-415. [4, 3]

апарТаМЕнТ за задочни-
ци се дава под наем на 
тел. 0888/241-855. [4, 4]
лЕкарски каБинЕТ 
в идеален център се 
дава под наем на тел. 
0888/871-687. [11, 1]
апарТаМЕнТ До Автога-
рата се дава под наем на 
тел. 0898/780-448. [3, 2]
ДВусТаЕн апарТаМЕнТ 
се дава под наем на тел. 
0899/070-304. [11, 2]
ТаВанско поМЕщЕниЕ 
с баня, тоалетна и кух-
ня, обзаведено, в центъра 
на града. За информация:  
тел. 0879/888-221. [1, 1]
офис-Магазин сЕ 
дава под наем на тел. 
0898/666-777. [2, 1]

Търси поД наЕМ
гараж сЕ търси под наем 
на тел. 0894/232-425. [3, 
3]
Търся апарТаМЕнТ око-
ло Автогарата, до 250 лв., 
0988/345-953 [10, 2]

иМоТи купуВа
ЕВТина къща, може и 
полусъборена, се купува 
на тел. 0895/752-838.
гараж сЕ купува на тел. 
0894/232-425. [3, 3]

парцЕл В гр. Габрово, до 
15 000 лв., се купува на 
тел. 0896/640-685. [3, 2]

гори купуВа
„Мг-лЕс“ изкупуВа 
гори - 0887/547-499, 
0878/513-655.
гори, пасища до 900 
лв./дка, плащане ведна-
га, се изкупуват на тел. 
0897/001-113.

зЕМи
зЕМЕДЕлски зЕМи 
(гори) в цялата страна 
(идеални части) се купуват 
на тел. 0886/33-14-15.
оБраБоТВаЕМа и нео-
бработваема земя в об-
ласт Габрово се купува на 
тел. 0894/474-470. [6, 5]
зЕМЕДЕлски зЕМи и 
гори се купуват на тел. 
0894/23-24-25. [11, 7]

оБяВиТЕ онлайн
www.100vesti.info - сайтът на 
вестник „100 вести“, Ви дава 
възможност да подадете своя-
та обява и реклама по електро-
нен път като използвате опци-
ята МАГАЗИН на първия ред в 
онлайн платформата на вест-
ника. От падащото меню изби-
рате параметрите на своята 
заявка и по електронен път се 
разплащате за услугата. 

ПРОДАВА АПАРТАМЕНТИ:  
Център, 74м2                                  договаряне
Бичкиня, 80м2, тухла, таванска стая      договаряне
Голо бърдо, двустаен, монолит             16 000 eu
МАГАЗИН, Колелото                       договаряне

КЪЩИ В ГРАДА:  
Гарата                                          договаряне

КЪЩИ ИЗВЪН ГРАДА:  
Иванковци, след ремонт                        4 000 eu
Драгановци                                     4 000 eu

ПАРЦЕЛИ, ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ:  
Русевци, парцел, път, ток, вода               5 eu/м2

КУПУВА ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ НАЙ-ДОБРИ ЦЕНИ

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

Агенция за 
недвижими имоти

30/01

СМЕНЯ ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕТО НА ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ

счЕТоВоДсТВо
счЕТоВоДна канТора 
„КОНТО-ЕКСПЕРТ“ - сче-
товодни услуги, годишно 
приключване, данъчни 
декларации - 066/804-
066

счЕТоВоДсТВо на фирми - 0877/633-064. [11, 8]

ДаВа заЕМ
крЕДиТи - тел. 0897/219-
833. [22, 20]
фрЕш крЕДиТ - бързи 
кредити за свежи идеи - 
0893/037-316. [20, 19]
ипоТЕчни крЕДиТи за 
обединяване на задълже-
ния. Възможност за креди-
тиране и на хора с влоше-
на кредитна история. Тел. 0877/606-911. [5, 3]
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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:
Шиваров мост, 104м2, тухла 36 400 €
Бичкиня, 74м2, саниран 42 000 лв
Център, двустаен, монолит 43 000 лв
Център, многостаен + гараж 80 000 лв
Широк център, 90м2, тухла 30 000 лв
Трендафил-1, 2-ст., панел 16 000  €

КЪЩИ:
Червена локва,96м2,500м2 двор 38 000 лв
Ц. ливада, 176м2, 580м2 двор 24 000 лв
Раховци, 122м2, 412м2 двор 28 000 лв
Влайчовци, 153м2, 1 дка, гараж 33 000 лв
Славовци, 250м2, 539м2 двор 33 000 лв
Поповци, 130 м2, 1100 м2 двор 29 999 лв
Поповци, 500м2 + бунгало 7 500 €

ПАРЦЕЛИ:
Поповци, 500м2 2 900 €
Шенини, 488м2 3 000 €

Златевци, УПИ, 2360м2 9 000 €
Борики, УПИ, панорама, 660м2 дог.
Радичевец, УПИ, 534м2 7 500 лв
Златари, 777м2 15 000 лв
Лоза, 640 м2 3 900 лв
Боженци, УПИ, 600 м2 21 500 €
Войново, 536м2 + проект 10 000 лв

ДАВА ПОД НАЕМ:
Център, двустаен, обзаведен 250 лв
Център, двустаен, обзаведен 300 лв
Сирмани, магазин, 40м2 200 лв
Център, многостаен,обзаведен 500 лв
Център, офис, лукс, 120м2 480 лв
Варовник, ап., 90м2 + гараж 500 лв
КУПУВА: Двустаен в кв. Младост

ОЩЕ АКТУАЛНИ ОФЕРТИ - В ОФИСА

АГЕНЦИЯ ЗА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ

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

МАГАЗИН „МТЕЛ“ (КОНТОХОВ)

28/01

КУПУВА ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ И ГОРИ

тел. 0675/32 824,
моб. 0885/666 636

имоти; строителство, ремонти, изолации, услуги; работа предлага

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

ПРО ДА ВА ТРИСТАЙНИ:
Ид. център, ет. 2 39 000 €
Борово, ет. 3, 102м2 31 500 €
Идеален център 72 000 лв
Шиваров мост, ет. 7, подобрения, с 
обзавеждането 42 000 €
До Куклен театър, ет. 6  70 000 €
К-с „Хр. Ботев”, ет. 5 47 000 €
Административен център, ет. 3 дог.
ИЦ, 2 ет., 120 м2 110 000 лв

ДВУС ТАЙ НИ:
Гарата, ет. 4, тухла 41 500 лв
Ст. „Априлов“,тухлен, ет.3 72 000 лв
Младост,панел,среден,ет.4 56 500 лв
Голо бърдо, ет. 1 договаряне
Шиваров мост, ет. 7, подобрения, с 
обзавеждането 62 000 лв
Младост, ет. 11, лукс, обз. 40 000€
КЪ ЩИ: 
Идеален център, 2-етажна, възмож-
ност за ново проектиране 82 000 €
Стефановци, етаж, 97м2 42 000 лв
„Баба Зара“, етаж, двор 36 500 лв

Златевци, масивна, РЗП 230 м2, двор 
1500 м2, гараж 95 000 лв
Габрово, 700 м2 земя 29 000 лв
Камъка, 800 м2 двор, за ново проек-
тиране 82 000 лв
Здравковец, 2-етажна + постройки, 
2 дка земя 29 000 €
Ясени,стара,битова, гараж 37 000 лв
Шиваров мост, 2 ет. 50 000 €
„Т. Иванов”, 2-ет., гараж 63 000 лв
Дебел дял, масивна 28 000 €
ТЪРГОВСКИ ОБЕКТИ:
ИЦ, заведение, 80м2 31 000 €
ул. “Брянска”, магазин, ново строи-
телство, 55 м2 1200 €/м2

ВИ ЛИ, ПРОИЗВ. СГРА ДИ:
Дряново, вила, 2 дка двор 3 500 €
Вила с двор договаряне
Пр. халета-250м2,300м2,1000м2 дог.

Сгра да за ки но/за ве де ние, подобре-
ния, проект договаряне
Сгра да,ет.3,биз нес  цен тър 80 000 лв
ПАР ЦЕ ЛИ: 
Пройновци,4200м2, комуник. 8€/м2

Дряново, гл. път, 3 дка 7 €/м2

Баба Зара, 700 м2 35 000 лв
До БКС, 10 дка 26 €/м2

До “Мак”, 12 дка 72 €/м2

Радичевец, 600 м2 10 500 лв
кв. Андреево, ок. 1 дка 10 500 €
Борики, 2800 м2 30 500 €
КУПУВА Н. СТР., ЦЕНТЪР, 3-СТАЕН
КУПУВА ПАРЦЕЛ НА ДОНИНО ИЛИ 
КОПЧЕЛИИ, ПАНОРАМА
КУПУВА СПЕШ НО! ДВУС ТАЕН ПА НЕ-
ЛЕН ГАР СО НИ Е РА - ПЛА ЩА ВЕД НА ГА

19/11

УЛ. “СОФРОНИЙ ВРАЧАНСКИ” 9, ЕТ. 1, 066/80-55-65, 80-30-56

О	б	я	В	а
За	ПриеМаНе	На	ВОеННа	СЛУЖба	На	

ЛиЦа,	ЗаВЪрШиЛи	ГраЖДаНСКи	СреДНи	
иЛи	ВиСШи	УЧиЛиЩа
(МЗ	ОХ-909/09.11.2018г.)

78	бр.	вакантни	длъжности	за	войници	за	
военни	формирования	във	Военновъздуш-

ните	сили.
	 Длъжностите,	за	които	може	да	се	канди-
датства,	 са:	 „Шофьор”,	 „Шофьор-агрегатчик”,	
„Оператор”,	 „Автоматчик”,	 „Младши	 специа-
лист	 по	 телефонни	 комуникации”,	 „Ради-
отелеграфист”,	 „Механик”,	 „Радиомеханик”,	
„Авиомеханик”	„Охранител”,	„Механик-водач”,	
„Електромеханик-дизелист”	и	др.	
	 ДОКУМЕНТИ	СЕ	ПРИЕМАТ	 (в	 зависимост	
за	кое	военно	формирование)	ДО	22.01.2019	
г.	и	ДО	01.03.2019	г.	ВЪВ	ВОЕННО	ОКРЪЖИЕ		
–	ГАБРОВО,		ул.	„Софроний	Врачански”	1А.
	 ИЗИСКВАНИя:	
	 -	образование	–	средно	или	по-високо;
	 -	да	не	са	по-възрастни	от	28	години;
	 -	да	не	са	осъждани;
		 -	 за	 отделни	 длъжности	 да	 притежават	
свидетелство	за	управление	на	МПС	катего-
рия	„С”	или	„С+Е”.
 Подробна	 информация	 на	 тел.	
0888210283;	 066/805531;	 066/800257,	
справка:	www.comd.bg.

раБоТа прЕДлага

фирМа „МЕркурий 
произВоДсТВо и па-
кЕТаж” аД Търси Да 
назначи: ЕлЕкТро-
МонТьор, МоТока-
рисТ. За контакти: тел. 
0885/088-099, от 8.00 
до 17.00 часа. [8, 8]

Магазин за хранителни 
стоки търси продавачка. 
Справки на тел. 0895/521-
858. [27, 23]

„ЕВрохиМ груп“ 
ооД наБира раБоТ-
ници за пЕралноТо 
си сТопансТВо. оТ-
лични услоВия на 
ТруД, Високо Възна-
гражДЕниЕ. Справки 
на тел. 0892/24-67-67. 
[10, 6]

сТроиТЕлна фирМа тър-
си заварчици, монтажници 
и строителни работници. 
Справки на тел. 0893/393-
308. [17, 17]

„Мак-В“ Търси крояч.  
Справки на тел. 0885/385-
838. [12, 9]
заВЕДЕниЕ за хранене 
търси ПРОДАВАЧКИ на топ-
ли закуски, кафе и безал-
кохолно. Справки на тел. 
0897/889-001. [22, 17]
насТройчик-опЕраТор 
на машини със CNC уп-
равление търси да назначи 
тел. 0884/055-612. [15, 
13]
сТроиТЕлна фирМа 
„Мегастрой“ набира мон-
тажници-заварчици на 
метална конструкция. За 
повече информация: тел. 
0885/082-253. [11, 8]

арМаТурисТи за Гер-
мания се търсят на тел. 
0888/996-993. [11, 10]
фирМа Търси двама 
работника за мелене на 
пластмаса - справки на 
тел. 0887/396-371. [11, 5]
ТърсяТ сЕ танцьорки за 
зала „Багдад“ в Барсело-
на. Договор за работа със 
заплата 1500 евро, отдел-
но бакшиши. Изисква се 
ръст над 165 см + англий-
ски език. Справки на тел. 
0877/778-494, +34698/40-
43-43. [11, 4]
раБоТници с ТЕЛК ре-
шение се търсят на тел. 
0898/801-009. [3, 2]

„поДЕМ гаБроВо“ ЕООД 
търси да назначи операто-
ри на ЦПУ. Справки на тел. 
0884/854-354. [11, 5]
„шопоВ Транс“ търси 
оператор бензиноколонки. 
Справки на тел. 0893/81-
62-62. [5, 3]
наБира пЕрсонал за но-
вооткриващо заведение в 
кв. Младост. Добро за-
плащане, 8-часов рабо-
тен ден. Справки на тел. 
0894/70-17-19. [7, 2]
фирМа Търси чистачка 
на половин работен ден. 
Справки на тел. 0899/920-
415. [3, 1]

сТроиТЕлни раБоТни-
ци се набират на тел. 
0895/424-308. [11, 1]
пункТ за вторични су-
ровини търси мъже общи 
работници. Справки на тел. 
0895/861-974. [5, 1]
„Д. Д. Д. - 1“ ООД търси 
да назначи дезинфектор. 
За контакт: тел. 0887/323-
664. [5, 1]

раБоТа Търси
Търся раБоТа - тел. 
0884/821-707. [12, 5]

грижа за ДЕца
глЕДаМ ДЕТЕ почасо-
во, над 4 години - тел. 
0885/269-895. [4, 3]

аВТоВишка
аВТоВишка поД наем и 
извършване на строителна 
дейност - 0889/909-727. 
[24, 15]

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.
гипсокарТон, шпак-
лоВка, боядисване, ла-
минат -  0899/520-038. 
[24, 15]

сТроиТЕлсТВо, рЕМон-
Ти, реставрации, дренаж - 
справки на тел. 0888/020-
187. [15, 13]
БЕТон, кофраж и арма-
тура, собствен кофраж - 
справки на тел. 0895/70-
70-50. [11, 11]
кърТи, проБиВа, изхвър-
ля и почиства - справки на 
тел. 0877/09-97-96. [11, 
11]
„ВЕлЕВ-сТрой-рЕМонТ“ 
прЕДлага всички видове 
сТроиТЕлни МаТЕриа-
ли. склаД - бул. „Трети 
март“ 87, и магазин на ул. 
„Капитан Дядо Никола“ 65, 
без почивен ден от 7.30 до 
19 часа, тел. 066/801-501. 
[12, 2]
зиДанЕ на каменни ду-
вари - тел. 0876/790-953. 
[24, 1]
оТсТраняВанЕ на по-
кривни течове и направа 
на нови, дренаж, тенеке-
джийство и др. - справки 
на тел. 0882/279-749. [12, 
1]

ВъТрЕшЕн рЕМонТ
паркЕТ, ДЮшЕМЕ - реде-
не, БЕЗПРАХОВО циклене, 
фино шлайфане, лакиране 
- монтаж на ламиниран 
паркет - 066/86-61-43, 
0889/286-025
БЕзпрашно циклЕнЕ - 
0887/040-471.
паркЕТ, ДЮшЕМЕ, ла-
минат - циклене, монтаж, 
лакиране - справки на тел. 
0886/249-906
ЕТ „анТон Митрофанов“ - 
вътрешен ремонт, зидария, 
кофраж. Тел. 0888/760-
985. [17, 14]
Вик, фаянс, теракота - 
тел. 0884/228-253. [22, 
22]
ВъТрЕшни рЕМонТи + 
фаянс и теракота - справ-
ки на тел. 0896/828-147. 
[24, 21]
офЕрТа!!! ВъТрЕшни 
и външни ремонти. Бани 
и кухни от А до Я. Бър-
зо, качествено, достъпни 
цени! Тел. 0876/771-305, 
0876/771-337. [12, 12]

гипсокарТон, шпак-
лоВка и боя - 0887/35-
70-39. [11, 11]
МонТаж гипсокарТон, 
шпакловки и боя - тел. 
0895/728-668. [11, 6]
Вик, фаянс, теракота - 
тел. 0876/136-703. [24, 5]
гипсокарТон, шпак-
лоВка, боядисване и 
всички вътрешни ремон-
ти се извършват на тел. 
0897/931-088, 066/85-17-
23. [24, 5]
шпаклоВка, БояДис-
ВанЕ и къртене - тел. 
0899/347-290. [5, 2]

изолации
алпинисТи - тел. 
0899/321-190
хиДро- и топлоизолации, 
циглени покриви, под-
порни стени, улуци - тел. 
0888/863-001. [14, 1]

израБоТВа
израБоТка на метал-
ни конструкции - тел. 
0885/72-46-71. [11, 2]

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

Ел. инсТалации, 
рЕМонТи
ДрЕБни ЕлЕкТроуслуги 
по домовете - 0899/145-
802. [33, 0]
Ел. рЕМонТи и инстала-
ции - тел. 0899/359-114. 
[16, 6]

коМини
профЕсионално по-
чисТВанЕ на комини - ПО 
ВСЯКО ВРЕМЕ. Гаранция! 
Тел. 0897/704-502.
коМиночисТач - 30 лв. - 
тел. 0894/52-52-58.
коМиночисТач - тел. 
0889/177-737.

Вик
Вик МонТаж и под-
дръжка - справки на тел. 
0887/680-034.

оТпушВа канали - тел. 
0889/177-737.
Вик рЕМонТи и инстала-
ции - тел. 0899/359-114. 
[16, 6]

рЕМонТ на ЕлЕкТроурЕДи 
рЕМонТ на телевизори по 
домовете - тел. 0888/279-
846. [22, 22]
рЕМонТ на всички мар-
ки автоматични перални 
- 0888/294-214. [23, 15]
рЕМонТ на перални, съ-
домиялни, печки, бойле-
ри - тел. 0988/815-645, 
0884/155-075. [3, 2]

услуги
попраВяМ Ел. уреди и 
ВиК - тел. 0894/220-509. 
сТругарски услуги из-
вършва 0884/014-259. 
[11, 8]

заВаряВанЕ на цветни 
метали - тел. 0885/72-46-
71. [11, 1]

ДограМа
ЕТ „алЕксанДър ЙОРДА-
НОВ“ - АЛУМИНИЕВА и PVC 
дограма - 0896/741-415.
AL и PVC дограма - изгод-
ни цени - тел. 0878/709-
855.

н и ко консТрукции 
ооД произВЕжДа и 
МонТира прозорЕ-
чни сисТЕМи REHAU 
- справки на тел. 
0888/001-588, e-mail: 
nikopvc@abv.bg. [20, 9]

почисТВанЕ
почисТВанЕ - тел. 
0889/177-737.

О		б		я		В		а
„Пътни	строежи	–	Велико	Търново“		аД

	търси	да	назначи:
1.	 Строителни	 работници	 /мостово	 строи-
телство:
	 -	кофражисти;
	 -	арматуристи;
	 -	монтажници	на	метални	конструкции.	
 Работните площадки са на 

височина от 30 до 60 метра.
2.	Шофьори;
3.	Машинисти	на	пътно-строителни	машини.
Изисквания към кандидатите:
	 Да	притежават:

 -	трудов	опит	по	същата	или	сродна	специалност;
	 -	 подходящи	за	съответната	позиция	образование	
и	квалификация;
	 	 	 -	 документ	 за	 правоспособност	 за	 управление	 на	
пътно-строителни	машини	(за	машинистите	на	ПСМ);
				-	желание	за	работа;
				-	добро	здравословно	състояние.
 Компанията предлага:
	 -	Трудов	договор	в	престижна	компания	с	водещи	
позиции	в	своята	област;
	 -	Мотивиращо	възнаграждение;
	 -	Работно	облекло,	висококачествени	инструменти	
и	лични	предпазни	средства.
 За контакти и справки за необходимите доку-

менти за кандидатстване:  
тел.	062/616	819	и	062/616	813.

Дистрибутор 
на “Жити” аД

ограДна МрЕжа и ограДни пана: плетени и 
заварени, поцинковани и с PVC; колове, аксесо-
ари; рабица, кокошкарска мрежа; сита, подложни 
мрежи. гВозДЕи: 70 модела на склад, 15 размера 

стоманени; за пневматични пистолети. ТЕлоВЕ: 
меки, твърди; поцинковани, помеднени; пчеларски, 
пломбажни; бодлива тел, тел с PVC, заваръчна тел, 
тел на пръти коВано жЕлязо. гаБиони

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

всичко от тел 
на едно място
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метал секюрити груп

силните избират 
силни партньори!

ЕКСКУРЗИИ СЪС САМОЛЕТ:
- ИТАЛИАНСКИ ЕЗЕРА И ЕЗЕРОТО ЛУГАНО - 
6 дни, 1039 лв. 
- РИМ - 6 дни - 931 лв.
- КЛАСИЧЕСКА ИТАЛИЯ - 1606 лв.
- НАЙ-КРАСИВИТЕ ИТАЛИАНСКИ ЕЗЕРА - 8 
дни - 1552 лв.
- ШВЕЙЦАРСКА МАГИЯ - 6 дни, 1145 лв., 
18.08.18
- ЛОНДОН - 6 дни - от 1377 лв.
- БАРСЕЛОНА, ФРЕНСКА РИВИЕРА, ПРОВАНС 
- 9 дни, 1431 лв.
- ЦЯЛА СКАНДИНАВИЯ И БЕРГЕН - 11 дни, 2541 лв.
- ЯПОНИЯ – 11 дни, 5497 лв.
http://www.agency-metal.com/ekskurzii/sas-samolet/

ЕКСКУРЗИИ С АВТОБУС:
- ПРАГА, БРАТИСЛАВА, БУДАПЕЩА, ВИЕНА - 
461 лв., 7 дни
- ПАРИЖ, ВИЕНА, ЗАЛЦБУРГ- 10 дни, 630 лв.
- БАРСЕЛОНА, ФРЕНСКА РИВИЕРА, ПРОВАНС 
- 10 дни, 814 лв.
- СИЦИЛИЯ - 745 лв., 8 дни
- УИКЕНД В ИСТАНБУЛ - 5 дни,3 нощ., 220лв.
http://www.agency-metal.com/ekskurzii/s-avtobus/

КРУИЗИ:
- КРУИЗ ДО САНТОРИНИ С ТРАНСПОРТ И ВОДАЧ – 
06.09.2018 г., 565€ (външна каюта)
- 7 ДНИ КРАСИВИТЕ БРЕГОВЕ НА ИЗТОКА (с 
представител на фирмата),26.01.2019,от 429€
- ПРИКЛЮЧЕНИЕ НА МАЛДИВИТЕ - 7 дни, 
15.12.2018, 429€
- КРУИЗ ДО ОСТРОВИТЕ ТЕНЕРИФЕ И 
МАДЕЙРА - 11 дни, 18.11.2018-819€/969€; 
24.09.2018 – 1109€
- 7 ДНИ ТАЙЛАНДСКИ ПОТАЙНОСТИ - 
08.01.2019 - 599€
- 17 ДНИ АРЖЕНТИНСКИ РИТМИ - 999€, 
26.11.2018 г.
- 5 ГРЪЦКИ ОСТРОВА И КУШАДАСЪ – 307€
http://www.agency-metal.com/cruises/

ПОЧИВКИ С АВТОБУС:
- МЕЧТАНОТО МАРОКО С ТРИ ЕКСКУРЗИИ-  
1190лв.,05.09.2018; 12.09.2018, 8дни,7 нощ.
- ТУНИС ОТ А ДО Я - 05.09.2018 г.,1250 лв.
- ЕГИПЕТ ОТ А ДО Я - КРУИЗ ПО НИЛ, КАЙРО 
И ХУРГАДА - 06.10,13.10,20.10.2018 – 1267лв.
http://www.agency-metal.com/pochivki/prepor-
chano/

ГАБРОВО,  “СТЕФАН КАРАДЖА” 3,  0877/61 05 58, 066/800151

 ОЩЕ МНОГО ОФЕРТИ НА WWW.AGENCY-METAL.COM
30/05

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

04/02

ЕКСКУРЗИИ С АВТОБУС ОТ ГАБРОВО
ОДРИН ЗА 1 ДЕН - 23.02/23.03./20.04, 40 лв.
ИСТАНБУЛ - ФЕСТИВАЛ НА ЛАЛЕТО - всяка седмица                                                                        
през март-април, от 158 лв.  
КАПАДОКИЯ - 01.05, 4 нощ.+зак., вечери, 439 лв.     
БУКУРЕЩ С THERME - 23.03./20.04.,43 лв.
БУКУРЕЩ - 06.04./08.06./14.09., 40 лв.
БУКУРЕЩ И СОЛНИЦИТЕ В СЛЪНИК - 04.05., 65 лв.
СИНАЯ-БРАН-БРАШОВ - 23.03/25.05.,1 нощ., 125 лв.    
БУКУРЕЩ-СИНАЯ-ТЕРМИТЕ НА БУКУРЕЩ - 
16.03./18.05., 1 нощувка, 125 лв.     
СИНАЯ-СИБИУ-СИГИШОАРА - 02.03., 2 нощ., 190 лв.                                                                                       
ОХРИД-СВ.НАУМ-СКОПИЕ - 01.03., 2 нощ., 185 лв.
ОХРИД-АЛБАНИЯ - 17.04.,3 нощ,3 зак.,2 веч., 275 лв.     
КАВАЛА-ХАЛКИДИКИ-АТОН - 16.05., 2 нощ., 199 лв.
ПРАГА-ДРЕЗДЕН-БЕРЛИН - 30.03., 7 нощ., 725 лв.
БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА - 04.05., 3 нощ., 295 лв.
БЕЛГРАД-НОВИ САД-НИШ - 10.05., 2 нощ., 249 лв.
БАНСКО-ЛЕЩЕН-КОВАЧЕВИЦА - 04.05.,2 нощ.,150 лв

ВЕЛИКДЕН ОТ ГАБРОВО
СОЛУН-МЕТЕОРА-КАВАЛА - 26.04., 3 нощ., 269 лв. 
ВЕЛИКДЕН В ХАЛКИДИКИ - 26.04.,3 нощ.,от 289 лв.
БУКУРЕЩ-СИНАЯ-БРАШОВ - 27-29.04.,2 нощ., 169 лв.
КОРФУ - 25-30.04., 3 нощувки, закуски, вечери, 336 
лв., от Севлиево
ВИЕНА-БУДАПЕЩА - 25-29.04., 3 нощ., 435 лв., от 
Велико Търново
АДРИАТИКА - 27.04.- 04.05., 6 нощ., 715 лв. от 
Велико Търново
ОХРИД С РИЛСКИ МАНАСТИР И РУПИТЕ - 26.04., 
3 нощ., 295 лв.
РИЛСКИ МАНАСТИР-БАНСКО-РОЖЕНСКИ МАНА-
СТИР-РУПИТЕ - 27.04., 200 лв.
ВЕЛИКДЕН В ГЪРЦИЯ, СОБСТВЕН ТРАНСПОРТ
ХАЛКИДИКИ - от 295 лв., КАВАЛА - от 248 лв., ТА-
СОС - от 276 лв., за 3 нощувки със закуски и вечери
АВТОБУСНИ И САМОЛЕТНИ БИЛЕТИ НА WIZZ AIR И RYANAIR

sviat@mail.bg
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Всичкиправазапазени.Позоваванетона“100вести”езадължително!

Всекидневник за общините Габрово, Севлиево, Трявна, Дряново

ИзданиенаИК“Колонел”ООД,първиятбройна“100вести”излизана7.01.1992г.

 Вашата обява ще бъде отпечатана още 
на следващия ден, ако бъде подадена в ре-
дакцията на „100 вести“ до 16.30 часа. Це-
ната на обявите е 15 стотинки на дума, 30 
стотинки на дума - в рамка, 40 ст. на дума 
- в рамка със сива подложка, без предлози и 
съюзи, за едно отпечатване. 

оТоплЕниЕ
ДърВа за огрев се прода-
ват на тел. 066/823-712, 
0887/620-535, 0876/162-
172.
пЕлЕТи - продажба и дос-
тавка от 290 до 640 лв. за 
тон - тел. 0894/216-336, 
0885/958-700.
„пЕхлиВаноВ“ - преся-
ти въглища донбас, бри-
кети, дърва. Ниски цени, 
безплатен транспорт - 
066/805-642, 0897/892-
903.

нацЕпЕни ДърВа - 80 
лв. Безплатен транспорт. 
Незабавна доставка. Тел. 
0895/252-686.
нацЕпЕни, нарязани 
дърва - 80 лева, незабав-
на доставка, се продават 
на тел. 0884/709-093
ДърВа за огрев - мет-
рови, нарязани, нацепе-
ни, се продават на тел. 
0879/972-114.
ДъБоВи и букови сухи 
дърва в чували - 5 лв., 
с безплатен транспорт, 
се продават на тел. 
0876/145-462.
ДърВа В чували - 5 лв., 
и РАЗПАЛКИ, с безплатна 
доставка, се продават на 
тел. 0876/583-472.
сухи и сурови нацепени 
дърва - 80 лв., се прода-
ват на тел. 0895/752-838.

„Мг-лЕс“ проДаВа дърва 
за огрев - справки на тел. 
0887/547-499, 0878/513-
655.
сухи ДърВа в чували и 
разпалки - 5 лв. Незабав-
на доставка. Справки на 
тел. 0877/191-102.
ДърВа за огрев в чу-
вали и разпалки - 5 лв. 
Доставка на място. Тел. 
0876/437-140.
разпалки и дърва в чу-
вали, с безплатен транс-
порт, се продават на тел. 
0877/108-825.
сухи ДърВа в чували и 
разпалки - 5 лв. Безплатна 
доставка. Тел. 0876/839-
779.
нарязани - 80 лв./куб., 
в чували - 5 лв., се про-
дават на тел. 0988/816-
628.

ДърВа за печки, котли, 
камини се продават на 
тел. 0879/988-131.
нарязани и нацепени 
Дърва - 80 лв. Дърва в 
чували - големи, 5 лв. Тел. 
0878/47-22-37. [22, 22]
ДърВа за огрев - мет-
рови, нарязани и нацепе-
ни, в чували - 4 лв./бр. 
Справки на тел. 0896/80-
76-88. [14, 14]
сухи ДърВа в чували - 5 
лв./бр. - тел. 0897/00-11-
14. [22, 21]
проДаВа пЕлЕТи. Без-
платна доставка. Тел. 
0879/212-325. [22, 15]
сухи ДърВа и разпалки 
- 5 лв. - 0899/052-010. 
[11, 11]
ДърВа и разпалки - 5 
лв. - тел. 0894/644-560. 
[11, 11]

ДърВа за огрЕВ оТ 
60 До 85 лЕВа сЕ 
проДаВаТ. Телефон: 
0888/135-453. [12, 6]

ДърВа за огрев - метро-
ви: акация - 65 лв./куб. 
м, мише - 75 лв./куб. м, 
нарязани: акация - 75 лв./
куб. м, бук и мише - 85 
лв./куб. м, се продават на 
тел. 0896/73-58-59. [11, 
7]
ДърВа В чували - 4 
лева, се продават на тел. 
0894/399-931. [11, 6]
ДърВа, нацЕпЕни, 85.00 
лева, се продават на тел. 
0894/399-931. [11, 6]
Въглища ДонБас в чу-
вали - 2 тона, 400 лв./
тон, се продават на тел. 
066/80-75-87, 0988/32-
99-15. [11, 6]

рЕжа ДърВа на 7 лв. - 
справки на тел. 0899/050-
080. [11, 2]
ДърВа оТ стари къщи - 
50 лв./куб., се продават 
на тел. 0893/511-154. 
[11, 5]
нарязани, нацЕпЕ-
ни дърва - 85 лв./куб., 
се продават на тел. 
0893/511-154. [22, 5]
ДърВа, ДъБ - тел. 
0878/159-361. [5, 3]
ДонБаски Въглища, 
брикети и екобрикети, 
пелети от широколистна 
дървесина - 066/801-501. 
[12, 2]
изрЕзки/капаци - 25 
лв./куб. м, се продават на 
тел. 0894/765-361. [5, 1]
сухи ДърВа в чували, 
разпалки - тел. 0886/393-
726. [16, 1]

проДаВа Машини
ДърВоДЕлски Маши-
ни се продават на тел. 
0898/716-418. [5, 1]

Ел. рЕзачка „Макита“ - 
нова, се продава на тел. 
0988/312-387. [3, 1]

проДаВа МаТЕриали
каМЕнни плочи - 8 лв./
кв., и дялан камък - 35 
лв., се продават на тел. 
0895/752-838. 
ДВуканални кЕрЕМи-
Ди се продават на тел. 
0889/933-998. [12, 6]
сТари цигли, около 
2500 бр., цена: 0.20 лв./
бр., се продават на тел. 
0898/987-960. [11, 2]

проДаВа оБзаВЕжДанЕ
казани за ракия се про-
дават на тел. 0886/928-
101. [12, 5]
кожЕн ъглоВ диван - от-
личен, се продава на тел. 
0886/459-426. [3, 2]
хлаДилни ВиТрини, 
фризЕри, метални стела-
жи за обзавеждане, ЕлЕк-
Тронни ВЕзни се прода-
ват на тел. 0888/619-617. 
[6, 4]

проДаВа разни
пчЕлЕн МЕД се продава 
на тел. 0894/099-677. [7, 
3]

жиВоТни проДаВа
Малки прасЕТа и голя-
мо прасе за клане се про-
дават на тел. 0878/150-
697. [11, 6]
Малко ТЕлЕ се продава 
на тел. 0876/415-480. [7, 
5]
кози и зайци се прода-
ват на тел. 0894/099-677. 
[7, 3]

жиВоТни купуВа
ТЕлЕТа сЕ купуват на тел. 
0888/850-734. [12, 5]
краВи и коне се купу-
ват на тел. 0988/990-288. 
[11, 5]

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

купуВа МаТЕриали
пункТ за вторични ку-
пува всякакви железа - 
справки на тел. 0896/183-
637.

лЕкари
Д-р гЕорги ТаБакоВ 
- очЕн каБинЕТ - ул. 
„Тотю Иванов“ 25 - пре-
гледи на деца и възрастни, 
поставяне на меки и твър-
ди контактни лещи - по-
неделник 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. „Емануил Ма-
нолов“ № 12-А, 066/804-
549, 0885/251-655. ИЗ-
ДАВА ПСИХИАТРИЧНИ 
УДОСТОВЕРЕНИЯ.
Д-р иВан нЕнкоВ - 
акушЕр - гинЕколог 
В оБласТна Болница 
- Габрово. прЕглЕДи В 
БолничЕн МЕДицин-
ски цЕнТър (Консул-
тативна поликлиника): 
вторник и четвъртък от 
14.30 до 18.00 часа; пе-
тък - 14.30 - 16.00 часа, 
включително ехография на 
женска гърда, диагноза и 
лечения на заболявания, 

свързани с изпускане на 
урина при жената. Справ-
ки на тел. 0894/565-056. 
[13, 3]

Д-р Траяна хрисТоВа 
- лЕкар-психиаТър, 
Университетска мно-
гопрофилна болница 
за активно лечение по 
неврология и психиа-
трия „Свети Наум“ - гр. 
София, приЕМа В ка-
БинЕТ за психично 
зДраВЕ - Габрово, ул. 
„Омуртаг“ 1. За запис-
ване: тел. 0887/33-95-
51. [20, 11]

Веñòник 
“100 веñòи” 

излиза 
вñеки ден 
áез ñъáоòа 
и неделя

аВТоМоБили проДаВа
WV GoLf 2 - дизел, зим-
ни гуми - нови, и 2 бр. 
летни, се продава на тел. 
0878/152-862. [3, 3]
хЮнДай гЕТц - 2005 г., 
газ/бензин, всичко пла-
тено, за 2500 лева се 
продава на тел. 0894/52-
52-58. [5, 2]
фолксВагЕн поло по 
споразумение се продава 
на тел. 0895/254-704. [3, 
2]
голф 3 - газ-бензин, 
1992 г., се продава на 
тел. 0876/547-148. [3, 1]

Ваз, МоскВич
Ваз 2107 се продава на 
тел. 0888/280-228. [6, 6]

МикроБуси, каМиони
каМион иВЕко сТра-
лис - 2008, Евро 5, То-
Варно МЕга рЕМаркЕ 
Шмиц - 2006, и товарен 
бордови микробус пЕжо 
БоксЕр  - 2014, до 3.5 
тона, се продават на тел. 
0887/478-397. [21, 19]

гуМи
зиМни гуМи, напомпе-
ни, 195/65/15, VW, 130 
лв., се продават на тел. 
0878/715-707. [4, 2]

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

аВТоуслуги
кърпЕж на автомобили - 
справки на тел. 0882/407-
493. [12, 3]

аВТочасТи/Магазини
ДЕсни прЕДна и задна 
врати за Шевролет Авео - 
седан, жълт цвят, се про-
дават на тел. 0898/787-
033. [4, 3]

аВТоМорги
ника ауТо изкупува вся-
какъв вид МПС на най-
добри цени. прЕДлага 
сЕрВизна ДЕйносТ и 
ДЕнонощна пъТна по-
Мощ. Справки на тел. 
066/886-677, 0899/886-
424 [12, 2]

скрап, сТари
аВТоМоБили
коли за скрап от мяс-
то се изкупуват на тел. 
0899/092-510. [22, 14]
коли за скрап се изкупу-
ват на тел. 0899/810-766. 
[16, 5]

ЕроТика
сЕксуслуги - 0894/059-840 [22, 18]

прЕВози
ТранспорТ - 2.5 тона, 16 
куб. м  - справки на тел. 
0899/377-924
ТранспорТ на хора и то-
вари - 0.45 лв./км, справ-
ки на тел. 0878/650-456. 
[11, 9]
ТранспорТ саМосВал, 
кран и хамалски услуги - 
справки на тел. 0877/09-
97-96. [11, 11]

ТранспорТни услу-
ги със саМосВали. 
ЕДинияТ Високоп-
рохоДиМ До 1.6 
Тона. Тел. 0888/135-
453. [12, 7]

ТранспорТ с бус 
- справки на тел.  
0879/080-862. [11, 5]
услуги с бус, багер и 
самосвал - тел. 0893/511-
154. [22, 5]

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

ДоМашни лЮБиМци
поДаряВаМ МлаД хубав котарак - тел. 066/87-04-
68. [3, 3]
пЕкинЕз - женски, бял, 200 лв.; малтийска болонка 
- женска, 300 лв.; йоркширкски териер - мъжки, 500 
лв. - тел. 0895/333-074. [2, 2]

уроци, курсоВЕ
цЕнТър за ПРОФЕ-
СИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ 
- ГАБРОВО, организира 
лицензирани курсове за: 
огняр, кранист,  мотока-
рист, машинист на път-
но-строителни машини, 
готвач, барман-сервитьор, 
козметик, фризьор, ле-

чебен масаж, маникюр, 
педикюр, ноктопластика. 
Издава се държавен до-
кумент за правоспособ-
ност. Обучение с ваучер 
за безработни и работе-
щи. Тел. 066/80-85-92, 
от 10.30 до 12.30 часа, 
0887/361-876.
спорТЕн клуБ „Алфа-
Метал“ провежда курсове 
за безопасно боравене 
с огнестрелно оръжие - 
066/80-69-62.
„анна - Виктория спа“ 
предлага индивидуално 
обучение за масажисти - 
тел. 0887/380-156. [11, 
4]

за поръчки: габрово,„полипрес“ ооД, 
централа: 066/810900 до 810939 

GSM gate: 0885502501, 0884501503, 
вътр. 10, 20 красимир Мирчев 
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	 Загуба	 записа	 отборът	
на	 „янтра	 Габрово“	 в	 тре-
тата	си	контрола	по	време	
на	 зимната	 подготовка.	 На	
терена	 на	 стадион	 „Репу-
бликанец“	в	Царева	ливада	
вторият	 в	 Северозападна-
та	 Трета	 лига	 отстъпи	 на	
четвъртия	 във	 временното	
класиране	-	„Вихър“	(Славя-
ново),	с	3:4.
	 Габровският	 тим	 изи-
гра	 кошмарни	 15	 начални	
минути	 на	 второто	 полу-
време,	 в	 които	 инкасира	
четири	 бързи	 гола.	 Преди	
това,	 през	 първата	 част,	
Стефан	Иванов	беше	извел	
„янтра	 Габрово“	 напред	 с	
удар	 от	 воле	 след	 асис-
тенция	на	Пламен	Кожуха-
ров.	На	полувремето	Петър	
Кръстев	 направи	 проме-
ни	 в	 защитата	 на	 тима	 и	
това	 доведе	 до	 сериозно	
объркване	 в	 редиците	 на	
габровския	 тим.	 Съставът	
на	 „Вихър“	 се	 възползва	
и	 до	 60-та	 минута	 напра-
ви	 резултата	 1:4	 с	 по	 две	
попадения	 на	 Константин	

Генков	 и	 Евгени	 Систов.	
След	 това	 „янтра“	 отново	
заигра	 и	 върна	 два	 гола.	
Искрен	 Писаров	 от	 дузпа,	
отсъдена	за	игра	с	ръка	на	
Светослав	Кръстев,	намали	
на	2:4,	а	след	това	асисти-
ра	 на	 Пламен	 Кожухаров	
за	 3:4.	 Едно	 попадение	 на	
отбора	 не	 беше	 зачетено	
от	 реферите,	 пропуснати	
бяха	и	още	две	добри	голо-
ви	ситуации	в	минутите	до	
края.			
	 Срещата	 започнаха	
Христо	 Лалев,	 Илиян	 Или-
ев,	 Ивайло	 Иванов,	 Де-
нислав	 Николов,	 Николай	
Андреев,	 Стефан	 Иванов,	
Християн	Кожухаров,	Тодор	
Чирпанов,	 Искрен	 Писа-
ров,	 Константин	 Йорданов	
и	 Пламен	 Кожухаров.	 На	
полувремето	 влязоха	 Иво	
Георгиев,	Денчо	Шипкалиев	
и	Захари	Михайлов.	Христи-
ян	Василев	още	се	възста-
новява	от	контузия	и	не	взе	
участие	и	в	мача.
	 „Поучителен	мач	за	нас.	
Срещнахме	 здрав	 отбор,	

на	нашето	ниво	и	видяхме,	
че	 в	 такива	 срещи	 всич-
ки	 трябва	 да	 са	 пределно	
мобилизирани.	Тези	 четири	
бързи	 гола	 бяха	 плод	 на	
липсата	 на	 концентрация	
на	футболистите,	които	вля-
зоха	 след	 почивката,	 а	 и	
на	 целия	 отбор	 в	 първите	
15	 минути	 на	 второто	 по-
лувреме“,	 коментира	 Петър	
Кръстев	след	мача.
	 Следващата	 проверка	
на	тима	ще	бъде	в	четвър-
тък,	7	февруари,	срещу	„Ло-
комотив“	 (Дряново),	 отново	
в	Царева	ливада.		

 

„Янòра Гаáрово" заãуáи оò 
„Вихър" в òреòаòа конòрола

1/4 финали
Понеделник, 4 февруари
18.00 Виктория - Карата ауто
19.00 Шести участък - Балкан
Вторник, 5 февруари
18.00 Стеф - ММ Севлиево
19.00 БИС Секюрити - Pasta 
Gabrovo

XXVII òурнир по фуòáол на 
малки враòи за Купаòа на 
Оáщина Гаáрово

	 „ММ	 Севлиево“	 и		
„БИС	 Секюрити“	 са	 по-
следните	два	отбора,	оси-
гурили	 си	 място	 на	 чет-
въртфиналите	 в	 XXVII-я	
турнир	по	футбол	на	малки	
врати	за	Купата	на	Общи-
на	Габрово.
	 „ММ	 Севлиево“	 спе-
чели	 севлиевското	 дерби	
срещу	 „Империя“.	 Двата	
състава,	 които	 се	 позна-
ват	 отлично,	 направиха	
интригуващ	двубой,	завър-
шил	 само	 с	 гол	 разлика	
в	 полза	 на	 селекцията	 на	
Михо	 Боев	 и	 Милен	 Ван-
ков.
	 След	 куп	 пропуснати	

положения	и	няколко	 уда-
рени	 греди	 „ММ	 Севли-
ево“	поведе	в	17-та	минута	
с	 гол	 на	 Альоша	 Илиев.	
През	 втората	 част	 про-
пуските	 пред	 вратата	 на	
„Империя“	 продължиха	 и	
както	обикновено	се	случ-
ва,	 това	 беше	 наказано.	
Христо	 Христов	 заби	 гол	
директно	 от	 ъглов	 удар	 в	
30-та	 минута	 и	 възстано-
ви	 равенството.	 Нещата	
отиваха	 към	изпълнението	
на	допълнителни	удари	за	
определяне	на	победителя,	
но	 в	 последните	 секунди	
на	редовното	 време	Альо-
ша	Илиев	 опъна	 за	 втори	

път	мрежата	на	„Империя“	
и	класира	тима	си	на	чет-
въртфиналите.
	 В	 спор	 за	 място	 на	
полуфиналите	 „ММ	 Се-
влиево“	 ще	 срещне	 ми-
налогодишния	 шампион	 в	
турнира	 „Стеф“.	Мачът	ще	
се	 играе	 във	 вторник,	 5	
февруари,	от	18	часа.
	 Последният	 тим,	 който	
си	 осигури	 място	 на	 чет-
въртфиналите,	 беше	 този	
на	 „БИС	 Секюрити“.	 Се-
лекцията	 на	 Григор	Илиев	
срещна	 сериозни	 затруд-
нения	 срещу	 коравия	 тим	
на	 „Делта	 гард“	 и	 измък-
на	 трудно	 победата	 с	 3:2	

в	 атрактивен	 мач.	 След	
равностойна	 футболна	
битка	 в	 първия	 четвърт	
час	 „Делта	 гард“	 поведе	
в	 16-та	 минута	 с	 попаде-
ние	 на	 Ростислав	 Монев.	
В	 последната	 минута	 на	
полувремето	 Иво	 Георги-
ев	 можеше	 да	 покачи	 на	
0:2,	 но	 топката	 се	 отби	 в	
гредата,	 секунди	 по-къс-
но	 греда	 удари	 и	 отборът	
на	 „БИС	 Секюрити“.	 Две	
минути	 след	 началото	 на	
втората	 част	Радослав	 Гу-
тев	заби	хубав	 гол	от	ма-
лък	 ъгъл	 и	 изравни	 -	 1:1.	
В	30-та	минута	той	отново	
се	разписа	и	изведе	„БИС	

Секюрити“	 напред,	 след	
добро	разиграване	от	пряк	
свободен	 удар	 и	 асистен-
ция	на	Пламен	Кожухаров,	
но	 в	 32-та	 Иво	 Георгиев	
направи	 резултата	 2:2.	
Победното	 попадение	 за	
„БИС	 Секюрити“	 реализи-
ра	Християн	Кожухаров	на	
контраатака	 в	 36-та	 ми-
нута.	 В	 края	 градусът	 на	
напрежението	 опасно	 се	
повиши,	но	емоциите	бяха	
овладяни.
	 На	 четвъртфинали-
те	 „БИС	 Секюрити“	 ще	
срещне	 състава	 на	 „Pasta	
Gabrovo“.	 Мачът	 ще	 бъде	
на	5	февруари	от	19	часа.

сВЕтозар гатЕВ
	 Два	 зрелищни	 двубоя	
предложи	 третият	 ден	 от	
елиминационната	 фаза	 в	
XXVII-я	 турнир	 по	 футбол	
на	малки	врати	за	Купата	
на	Община	Габрово.
	 Неочаквано	поражение	
на	 1/8	финалите	 претърпя	
миналогодишният	 фина-
лист	 в	 надпреварата	 „Ко-
пакабана“.	 Климент	 Велев	
и	съотборниците	му	отстъ-

пиха	пред	младите	момче-
та	от	„Карата	ауто“.
	 Срещата	 премина	 на	
много	 високи	 обороти,		
предложи	 доста	 положе-
ния	 и	 чудесни	 спасявания	
на	двамата	вратари	 -	Ста-
нислав	 Станчев	 и	 Иван	
Петров.	Само	един	гол	на-
прави	 разликата	 в	 този	
напълно	 равностоен	 дву-
бой.	Той	падна	шест	минути	
преди	 края	и	 беше	реали-

зиран	от	Веско	Караколев.
	 На	 четвъртфиналите	
„Карата	 ауто“	 ще	 срещ-
не	 състава	 на	 „Виктория“.	
Мачът	ще	бъде	следващия	
понеделник	от	18	часа.
	 Не	 по-малко	 интригу-
ващ	 осминафинален	 дву-
бой	 направиха	 и	 отбори-
те	 на	 „Шести	 участък“	 и	
„ФК	Старо	село	777“.	След	
страхотна	битка,	нито	един	
от	двата	отбора	не	успя	да	

вземе	аванс	през	първите	
20	минути.	
	 След	 почивката	 обаче	
ексшампионът	 в	 турнира	
„Шести	участък“	стигна	до	
три	безответни	попадения.	
Ерхан	 Джаферов	 разпе-
чата	 вратата	 на	 пазилия	
отлично	 до	 този	 момент	
Радомир	Николов.	Играчи-
те	на	„ФК	Старо	село	777“	
тръгнаха	 по-смело	 напред	
в	 търсене	 на	 изравнява-

нето	 и	 получиха	 още	 два	
гола	в	края.	Ивайло	Илиев	
покачи	на	2:0	в	34-та	мину-
та,	 а	Антон	Симеонов	 оф-
орми	крайното	3:0	в	полза	
на	„Шести	участък“.	В	бит-
ка	за	място	на	полуфинал	
тимът	 от	 едноименния	 га-
бровски	 квартал	 ще	 спо-
ри	 с	 отбора	 на	 „Балкан“	
(Плачковци).	
	 И	 този	 мач	 ще	 бъде	
днес	от	19	часа.								

След два зрелищни двуáоя „Копакаáана" е ауò, 
„Караòа ауòо" и „Шеñòи учаñòък" продължаваò напред

	 Председателят	 на	 По-
стоянната	 комисия	 „Обра-
зование,	 култура	 и	 веро-
изповедания”	в	Общинския	
съвет	 на	 Габрово	 Снежа-
на	 Сидерова	 даде	 висока	
оценка	на	Годишния	отчет,	
представен	на	Общото	съ-
брание	 на	 музей	 „Етър”.	
Г-жа	Сидерова,	Стефан	Га-
нев	и	Иван	Христов	от	от-
дел	 „Култура”	 на	 Община	
Габрово	бяха	 гости	на	съ-
битието,	 в	 което	 се	 вклю-
чи	екипа	на	музея.	
	 По	думите	на	Снежана	
Сидерова	 е	 станало	 ясно,	
че	в	„Етър”-а	работят	мно-
го	 отдели	 с	 разнородна	
дейност,	 между	 които	 се	
забелязва,	 че	 съществува	
синхрон.		
	 „В	 доклада	 се	 видяха,	
и	ви	поздравявам	за	това,	
какви	са	успехите,	постиг-
нати	 през	 2018	 година.	 В	
отчета	 за	 финансовата	
част	 се	 видя	 стабилност-

та,	 която	 е	 много	 важна.	
Малко	 музеи	 могат	 да	 се	
похвалят	 с	 това,	 както	 и	
със	 средна	 работна	 за-
плата,	каквато	беше	пред-
ставена	 тук.	Този	 синхрон	
между	 всички	 вас	 говори,	
че	 музеят	 се	 развива	 и	
постига	 успехи	 през	 го-

дините,	 което	 е	 важно	 не	
само	на	общинско,	но	и	на	
регионално,	 национално	 и	
международно	ниво.	
	 Чудесно	 е	 това,	 че	
може	 да	 си	 сътрудничите	
с	 други	 музеи	 и	 да	 пра-
вите	изложби	навсякъде	в	
страната.”

	 Снежана	 Сидерова	
подчерта	 добрата	 работа	
с	 туроператорите,	 като	не	
пропусна	да	отбележи	до-
брото	 си	 впечатление,	 че	
не	 се	 премълчават	 слабо-
стите	 в	 тази	 част	 от	 дей-
ността	на	музея.	
	 „Самокритиката	 е	 по-

вод	 на	 всички	 вас	 като	
екип,	най-вече	на	ръковод-
ството,	 да	 се	 осъществят	
нови	идеи.	Предизвикател-
ствата	са	пред	всички	вас.	
Радвам	 се,	 че	 в	 Габрово	
има	 такъв	 музей.	 Когато	
ми	дойдат	гости	от	чужби-
на,	 първото	място,	 където	

ги	 водя,	 е	 „Етър”-а.	 Са-
мобитността	на	българите,	
която	този	музей	предста-
вя	 на	 света,	 е	 нещо	 уни-
кално.	И	вие	не	пропуска-
те	да	я	покажете.	
	 Отчетът	 беше	 изклю-
чително	 подробен,	 а	 това	
е	 необходимо	 и	 за	 сами-
те	 вас.	 Много	 ми	 хареса	
синхрона	 между	 отделите.	
Това	 не	 всяка	 институция	
може	да	постигне.”
	 Председателят	 на	 ПК	
„Образование,	 култура	 и	
вероизповедания”,	 която	
е	професионално	ангажи-
рана	 с	 просветата,	 като	
директор	 на	 СУ	 „Райчо	
Каролев”,	 отдели	 специ-
ално	 внимание	 на	 обра-
зователните	 програми,	
по	 които	 работи	 музей	
„Етър”.	
	 „Много	 е	 важно	 да	
възпитаваме	 в	 уважение	
към	българския	дух	още	от	
ранна	възраст.	В	момента	

тече	 програма	 на	 Минис-
терство	 на	 образованието	
за	 работата	 на	 музеите	
с	 училищата	 и	 възмож-
ността	 да	 се	 провеждат	
обучения	 на	място.	Не	 си	
спестявайте	 труда	да	вли-
зате	в	училище,	да	изведе-
те	 училището	 от	 неговата	
сграда.	 Тук	 има	 отлични	
възможности	да	се	реали-
зират	такива	образовател-
ни	инициативи.	Хубаво	е	в	
това	 забързано	 време	 да	
обърнем	 внимание	 на	 са-
мобитността	на	българите.”
	 Снежана	 Сидерова	
даде	 за	 пример	 ситуация-
та	в	япония,	където	всеки	
ръчен	труд	е	три	пъти	по-
скъп	 от	 високотехнологич-
ния	 и	 това	 е	 политика,	
която	се	подкрепя.	
	 „Пожелавам	 ви	 да	 ра-
ботите	 вдъхновено,	 за	 да	
бъде	трудът	ви	и	смисъл,	и	
памет”,	каза	в	заключение	
Снежана	Сидерова.

Снежана Сидерова към екипа на „Еòър”-а: „Пожелавам ви да 
раáоòиòе вдъхновено, за да áъде òрудъò ви и ñмиñъл, и памеò”

„ММ Севлиево" ñпечели ñевлиевñкоòо дерáи, 
„БИС Секюриòи" елиминира „Делòа ãард"

„Бъки" приключи ñезона ñ поáеда, 
влиза каòо лидер в оñновнаòа фаза

Продължава от стр. 1
	 Воденият	 от	 Нико-
лай	Начев	състав	беше	и	
единственият,	 който	 успя	
да	 нанесе	 поражение	 на	
шампиона	 „Бъки“	 от	 на-
чалото	 на	 първенството	
-	26:22	през	есента	в	Шу-
мен.	 Габровските	 моми-
чета	 обаче	 си	 върнаха,	
отстранявайки	 шуменки	 в	
турнира	за	Купа	България,	
а	 сега	 отново	 показаха,	
че	загубата	е	била	напъл-
но	 случайна	 и	 в	мач	 без	
значение	 за	 първото	 им	
място	отнесоха	гостенките	
с	13	гола	разлика.		
	 Както	 показва	 и	 ре-
зултатът,	интрига	в	среща-
та	нямаше.	С	три	гола	на	
своя	лидер	Лидия	Коваче-
ва	 и	 по	 един	 на	 Мадлен	
Тодорова	и	Силвия	якова	
„Бъки“	бързо	взе	аванс	от	
5:1.	 Николай	 Начев	 опи-
та	 да	 спре	 откъсването	
на	домакините	с	тайм-аут	
още	в	8-та	минута,	но	това	

не	помогна.	Шампионките	
продължиха	да	бележат	и	
да	 увеличават	 аванса	 си,	
който	 достигна	 до	 9	 гола	
в	 края	 на	 полувремето	 -	
16:7.
	 Нямаше	 особена	 раз-
лика	 на	 терена	 и	 през	
вторите	30	минути.	 „Бъки“	
увеличи	преднината	си	на	
12	 гола	 още	 в	 началото,	
с	 попадения	 на	 Габриела	
Цонева	и	Мари	Томова,	и	
до	края	запази	 тази	раз-
лика.	 Комфортният	 аванс	
позволи	на	Веселина	Зла-
тева	да	даде	игрови	мину-
ти	 на	 всички	 състезател-
ки,	 но	 това	 не	 промени	
статуквото	на	терена.	Два	
гола	във	вратата	на	 „Шу-
мен	98“	реализира	и	най-
малката	в	състава	-	15-го-
дишната	 Стефани	 Петро-
ва.	Без	никакви	проблеми	
„Бъки“	запази	преднината	
си	 и	 затвори	 мача	 при	
резултат	32:19.
	 Лидия	 Ковачева	 нани-

за	 8	 гола	 за	 победата,	 с	
6	 завърши	 Мари	 Томова.	
С	 чудесни	 три	 гола	 от	
лявото	 крило	 през	 пър-
вата	 част	 се	 отличи	Сил-
вия	 якова,	 а	 през	 втора-
та	 -	 Маргарита	 Христова.	
Ивон	 Дюлгерова	 по	 тра-
диция	беше	много	стабил-
на	 на	 вратата,	 а	 силно	
включване	при	7-метрови-
те	 наказателни	 удари	 на-
прави	 Моника	 Христова,	
отразила	цели	3	в	мача.
	 За	 „Шумен	 98“	 6	 гола	
реализира	 Маринела	 Па-
найотова,	 5	 отбеляза	Ма-
рия	Маслева.
	 След	две	седмици	за-
почват	 двубоите	 от	 ос-
новната	 фаза,	 в	 която	
отборите	 ще	 бъдат	 раз-
делени	на	Първа	и	Втора	
група.	 В	Първа	 група	ще	
играят	 тимовете,	 класи-
рали	се	в	челната	тройка	
след	 изиграване	 на	 сре-
щите	 от	 редовния	 сезон,	
а	във	Втора	група	-	тези,	

заели	местата	от	 4-то	до	
6-то.	 Заради	 загубата	 от	
„Бъки“	 в	 последния	 кръг	
„Шумен	 98“	 отпадна	 от	
първата	кройка	за	сметка	
на	 	 „Свиленград“.	 Вице-
шампионът	записа	равен-
ство	 -	 23:23,	 при	 госту-
ването	 си	 на	 „Етър	 64“	
във	 Велико	 Търново	 и	
измести	 шуменския	 тим	
от	 третата	 позиция.	Така	
в	 Първа	 група	 ще	 спо-
рят	 „Бъки“,	 „Етър	 64“	 и	
„Свиленград“,	а	във	Втора	
група	 -	 „Шумен	 98“,	 „По-
морие“	 и	 „Ники	 спорт“	
(Сливница).	 И	 в	 двете	
групи	отборите	ще	влязат	
с	 бонус	 точки	 в	 зависи-
мост	от	класирането	им	в	
редовния	сезон.	В	Първа	
група	„Бъки“	ще	стартира	
с	 2	 точки,	 „Етър	 64“	 с	 1	
точка,	 а	 „Свиленград“	 с	
0	т.	Във	Втора	група	„Шу-
мен	98“	ще	влезе	с	2	точ-
ки,	„Поморие“	с	1	точка,	а	
„Ники	спорт“	без	точки.


