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недвижими имоти

„Импулс“ АД - Габрово 
търси да назначи на работа . мАшИннИ оперАторИ на машини с ЦпУ . нАстройчИк на стругове с ЦпУ. шлосерИ. портИер

Ние предлагаме:
1. отлично заплащане, допълнителни финансови бо-
нуси, ваучери за храна и транспорт.
2. работа в екип от млади амбициозни хора, доказа-
ни професионалисти.
3. Възможност за придобиване на квалификация и 
професионално израстване.

справка на тел. 066/899-542 или
 0879/406-796 - Величка раева - личен състав.

100 години футбол в Габрово
Венциñлав Петров: „Изáрах  
Гаáрово и ñъм щаñтлив тук"
 През септември Габрово ще отбе-
лежи 100 години организиран футбол. 
Юбилеят включва редица прояви, 
кулминацията на които е на 21 сеп-
тември. Вестник „100 вести“ се при-
съединява към 100-годишнината със 
специална рубрика, в която всеки 
понеделник ще представя легендите 
на габровския футбол.

 днешната среща е с Венцислав 
Петров, който има щастието да свър-
же спортната си кариера с най-сил-
ните година на габровския футбол. 
Почитателите на „чардафон-орловец“ 
(„Янтра“) пазят отлични спомени за 
дошлия от софия 20-годишен футбо-
лист както с неговата игра на тере-
на, така и извън игрището. стр. 3-4

ЖЕНиНа дЕНЧЕВа

 Голямото събитие в об-
ластта на културата през 
2018 година е Междуна-
родният фестивал дни на 
камерната музика - Габро-
во. Призът и 500 лв. награ-
да бяха връчени на специ-
ална церемония за пети 
пореден път в Габрово от 
нч „будителите“. 
 дни на камерната му-
зика спечели със забеле-
жителен брой номинации 
за участие в конкурса, 
получи най-висока оцен-
ка от журито, съставено 
от експерти и професио-
налисти, и най-висок вот 
на публиката. събитието 
е било номинирано във 

всички досегашни издания 
на конкурса винаги сред 
първите.
 При връчване на от-
личието диригентът на Га-
бровския камерен оркес-
тър иван стоянов каза 
развълнувано: „за мен съ-
битието на годината, което 
направи нч „будителите“, 
е, че се събрахме тук за-
едно. най-много ме радва, 
че културата в Габрово не 
се измерва с доморасли, 
провинциални критерии, 
както в някои други гра-
дове. смятам, че всичко, 
направено в Габрово в об-
ластта на културата през 
годината, е достойно за 
един дълбок поклон, за-
щото работим при изклю-

чително трудни условия. 
Пожелавам да има дръз-
новение, хубава енергия. 
изненадан съм малко от 
наградата, защото нашето 
изкуство не е за масова 
публика. най-много съм 
удовлетворен от това, че в 
Габрово има толкова мно-
го културни събития, тол-
кова будни хора. Правят 
го с много любов и въпре-
ки трудностите, те няма 
да се откажат да вършат 
неща, които правят живота 
ни по-хубав и ни карат 
да бъдем щастливи. Хора-
та на изкуството са деца, 
които играят любимата си 
игра. те са щастливи, за-
щото никога не остаряват, 
в преносния смисъл на ду-

мата. Хората на изкуство-
то са единствените, които 
не могат да не създават, 
да не творят. При тях няма 
леност, няма отегчение. 
това са хора, които имат 
малко по-особена енергия, 
особено усещане за све-
та. те всъщност създават 
историята, защото всички 
материални неща са пре-
ходни. изкуството остава 
вечно“.
 най-много номина-
ции за участие в конкур-
са, най-висок електронен 
вот и оценка на журито 
има инициативата на нч 
„будителите 2017“ съботни 
евъргрийни, съфинансиран 
от програма „Култура“ на 
община Габрово.   стр. 2

кабинет по дЕТски болЕсТи 
д-р григор григороВ 

- специалист по педиатрия, 
ординатор в неонатологично отделение 
на Мбал „д-р Тота Венкова“ - габрово

Работи с направление от личния лекар, плате-
ни прегледи и домашни посещения. Кабинет по 
дЕТски болЕсТи № 15 в МЦ „АПОГЕЙ“ - до 

„Кауфланд“ - Габрово.  График: от понеделник до четвъртък - от 
15.00 до 18.00 часа, петък - само със записване от 8.00 до 
10.00 часа. Контакти: тел. 0988/852-653, dr.grigorov_tn@abv.bg.

Дни на камерната музика - ñъáитие на ãодината 

РУЖа ЛЮБЕНОВа

 Хулиганството в центъ-
ра на Габрово, при което 
бе бита и ритана в главата 
седмокласничка, е станало 
повод прокуратурата да 
се самосезира. Клипът с 
боя бе показан и по цен-
трални медии. разпростра-
нен е първо в социалните 

мрежи, като авторът му е 
наблюдавал как кака на 15 
години бие и рита година 
по-малкото момиче само 
от метър-два разстояние. 
други свидетели засега не 
се съобщава да са откри-
ти.
 Клипът набра скорост 
на 12 март, боят е напра-
вен ден по-рано. записът 

бил разпратен до почти 
всички деца от училище-
то на побойничката, която 
тренирала бокс. 
 „Възложена е провер-
ка на районното полицей-
ско управление в Габрово 
за изясняване причините 
за възникването на побоя, 
начина на протичането 
му, евентуални свидетели, 
лицето, което е заснело 
клипа, както и получените 
от пострадалата ученичка 
наранявания“, съобщиха от 
прокуратурата.
 Проверката е възло-
жена на 12 март и трябва 
да приключи в определен 
срок. 

Призът и 500 лв. награда бяха връчени на специална церемония за пети пореден път в Габрово от НЧ “Будителите“  

Прокуратурата ñе зае ñ поáоя над 
ñедмоклаñничка от кака „áокñьорка"

иВаН ГОспОдиНОВ

 с две убедителни по-
беди приключиха редовния 
сезон баскетболистките 
на „чардафон“ - клубът, 
обединяващ усилията на 
Габрово и дряново за раз-
витие на една от най-кра-
сивите игри с топка. Вчера 
в своята зала „орловец“ 
възпитаничките на Виктор 
Крушев с лекота се нало-
жиха над „светкавица“ - 
търговище със 79:35 и над 
„Вихър 2002“ (Вълчи дол) 
със 77:21.  само преди 3-4 
години габровки падаха от 
тези съпернички с разли-
ка. очевидният напредък е 

резултат от последовател-
ната работа на треньорите 
анита и Виктор Крушеви, 
антонио станков, Галя 
илиева. 
 Кадетките на „чарда-
фон“ са с амбиции за вто-
ра поредна година да се 
класират за финали на ре-
публиканското първенство. 
Леките победи вчера бяха 
доказателство за възмож-
ностите им, но не задово-
лиха очакванията на тре-
ньора им Виктор Крушев.  
„не може да се изпуска 10 
пъти под коша - сподели 
разчарованието си след 
турнира наставникът. 

продължава на стр. 2

- това е липса на уваже-
ние към самия себе си, 
към отбора, към съперника 
и към треньора.“ заради 
пренебрежителното отно-
шение той извади от игра 
всички титулярки в края 
на третата част в мача 
срещу „Вихър 2002“ и пус-
на 14-годишни момичета. 
те показаха на каките как 
се прави - без да се „ма-
чка“ топката, на скорост, 
с бързи пасове и точна 
стрелба. с раздаването си 
Виктория богданова, ни-
кол николова, Преслава 
андреева, стела симеоно-
ва спечелиха симпатиите 

на публиката и в зала „ор-
ловец“ се чуха заслужени 
аплодисменти.
 иначе в мачове без 
интрига най-резултатни 
от домакините бяха на-
ционалките Гергана Мин-
чева и Мария богданова. 
срещу търговище двете 
вкараха съответно 25 и 
20, ограниченото време за 
игра срещу Вълчи дол им 
стигна съответно за 16 и 
4 точки. никол николова, 
Яница дончева, Магдалина 
дамянова също записаха 
двуцифрен актив срещу 
имената си. 
 През седмицата в тър-
говище 14-годишните мо-

сВЕтОзаР ГатЕВ

 отборът на „бъки“ по-
стигна първа победа в 
основната фаза на жен-
ското хандбално първен-
ство. В среща от 4-я кръг 
шампионът и носител на 
Купа българия посрещна в 
зала „орловец“ временния 
лидер „свиленград“ и го 
свали от върха в класира-
нето след победа с 28:24. 
след този мач двата със-
тава имат по 4 точки, но 
„бъки“ е с по-добра голова 
разлика в директните дву-

бои. на трета позиция във 
временното подреждане е 
„Етър 64“ (В. търново) с 3 
точки и с мач по-малко.
 Лидия Ковачева и съ-
отборничките й ученички 
победиха платените със-
тезателки на „свиленград“ 
с по-добра игра през вто-
рата част. През първото 
полувреме домакините не 
се представиха на ниво. 
В защита отборът не сто-
еше добре, прибран на 
шестия метър, и допусна 
много стрелби от разстоя-
ние, а в нападение Гергана 

александрова респектира 
домакините с няколко чу-
десни спасявания и три 
отразени 7-метрови нака-
зателни удара.
 именно след третия 
такъв отборът на „сви-
ленград“ направи серия 
от четири поредни гола 
и поведе с 9:11 и 10:12. 
Попадение на Мадлен то-
дорова 30 секунди преди 
края, спасяване на ивон 
дюлгерова и гол със си-
рената на ивета Христова 
донесоха равенство на по-
чивката – 12:12.    стр. 2

„Бъки" поáеди „Свиленãрад" и 
ñе върна начело в клаñирането

Кадетките на „Чардафон" приключиха 
ñезона ñ две уáедителни поáеди

 В дГ „Младост” се 
проведе отрита практика 
„чуждоезиково обучение в 
детската градина”. Гост бе 
проф. д-р румяна Папанче-
ва - председател на Ус на 
образование и технологии 
и преподавател в Универ-
ситет „Проф. д-р асен зла-
таров” - бургас.
 По иновативен проект, 
финансиран от община 
Габрово, от началото на 
учебна 2018/2019 г. в дГ 
„Младост” се осъществява 
безплатно обучение по ан-
глийски език за децата в 

подготвителните групи, ин-
тегрирано с обучение чрез 
дигитални устройства и 
специализирани софтуер-
ни продукти, разработени 
по програмата, която пре-
подавателите използват в 
своята работа.
 По време на събитието 
децата от ПГ 6  показаха 
знания, свързани с жи-
вотните, според тяхното 
обитание, пяха, играха.

продължава на стр. 2
 

Иновативен проект, финанñиран 
от Оáщина Гаáрово, учи децата в 
ДГ "Младоñт" на анãлийñки език
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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

�    

Габрово, ул. „Станционна“ 3, 066/80-60-76, 
066/80-60-88, e-mail: patstroi@mbox.contact.bg

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

пЪТсТроЙ-габроВо ад

Отопление 
на пелети
представител на  
GOLDEN FIRE

инж. ИВАн ГоспоДИноВ, 
консУлтИрА, ДостАВя, 

монтИрА, пУскА, 
поДДържА

справки на тел. 
0887 611 753, 

066 810 410. 
офис Габрово, 

ул. „отец паисий“ 2,  
ет. 4, в. „100 вести“

сдружЕниЕ лоВно-рибарско дружЕсТВо „ЧардаФон“ - габроВо 
 упраВиТЕлниЯТ сЪВЕТ на слрд „ЧардаФон“ - 

габроВо 

НА РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА УС 14/04.12.2018 г., 
НА ОСНОВАНИЕ чл. 26, ал. 3 от ЗЮЛНЦ и ал. 27, ал. 3 

от Устава на сдружението свиква общо събрание  на 19 април 
2019 г. от 18.00 часа в конферентната зала на МОЛ Габрово 

при следния ДНЕВЕН РЕД:
 1. Отчет за дейността и финансовото състояние на СЛРД „ЧАР-
ДАФОН“ за 2018 г.
 2. Отчет на контролния съвет на СЛРД „ЧАРДАФОН“ за 2018 г.
 3. Приемане на бюджет на СЛРД „ЧАРДАФОН“ за 2019 г.
 4. Приемане на основни насоки и програми на СЛРД „ЧАРДА-
ФОН“ за 2019 г.
 5. Определяне размера на членския внос за 2020 г.
 6. Избор на представители на СЛРД „Чардафон“ за участие в 
ОС на НЛРС - СЛРБ.
 7. Промени в Устава на СЛРД „Чардафон“.
 8. Разни.
 при липса на кВоруМ за проВЕжданЕ на осноВаниЕ 
Чл. 27 оТ зЮлнц обЩоТо сЪбраниЕ ЩЕ сЕ проВЕдЕ сЪЩиЯ 
дЕн В 19.00 Часа на сЪЩоТо МЯсТо и при сЪЩиЯ днЕВЕн 
рЕд.

Електроразпределение 
север ад, разпределителен обслужващ 

център габрово и г. оряховица 

УВеДомяВА сВоИте клИентИ, че:

  В периода 15.04.2019 - 19.04.2019 г. от 08:30 до 
16:30 ч. поради извършване на неотложни ремонтни 
дейности на съоръженията за доставка на електро-
енергия ще бъде прекъснато електрозахранването в 
района на община трявна: ул. "Планинец"; ул. "чер-
новръх"; с. долни Мечевци; с. раевци; с. дръндари; 
с. Кисийци; ул. "бял камък"; ул. "стара планина" - гр. 
Плачковци; ул. "Пролет"; ул. "бузлуджа"; с. стръмци; 
кв. стояновци; с. Глутници; част от ул. "светушка"; 
с. Енчевци; с. ошани; с. долни дамяновци; част от 
ул. "бенковска"; кв. Минкино; ул. "димитър Горов"; 
ул. "Шипка"; ул. "светушка"; кв. раданци; част от ул. 
"Христо ботев"; ул. "алекси Пухлев" – цялата, и ул. 
"бачо Киро" от № 12 до № 20 включително.

 В периода 08.04.2019 - 12.04.2019 г. от 08:30 до 
16:30 ч. поради извършване на неотложни ремонтни 
дейности на съоръженията за доставка на електро-
енергия ще бъде прекъснато електрозахранването в 
района на община трявна: ул. "Планинец"; ул. "чер-
новръх"; с. долни Мечевци; с. раевци; с. дръндари; 
с. Кисийци; ул. "бял камък"; ул. "стара планина" - гр. 
Плачковци; ул. "Пролет"; ул. "бузлуджа"; с. стръмци; 
кв. стояновци; с. Глутници; част от ул. "светушка"; 
с. Енчевци; с. ошани; с. долни дамяновци; част от 
ул. "бенковска"; кв. Минкино; ул. "димитър Горов"; 
ул. "Шипка"; ул. "светушка"; кв. раданци; част от ул. 
"Христо ботев"; ул. "алекси Пухлев" – цялата, и ул. 
"бачо Киро" от № 12 до № 20 включително.

 В периода 01.04.2019 - 05.04.2019 г. от 08:30 до 
16:30 ч. поради извършване на неотложни ремонтни 
дейности на съоръженията за доставка на електро-
енергия ще бъде прекъснато електрозахранването в 
района на община трявна: ул. "Планинец"; ул. "чер-
новръх"; с. долни Мечевци; с. раевци; с. дръндари; 
с. Кисийци; ул. "бял камък"; ул. "стара планина" - гр. 
Плачковци; ул. "Пролет"; ул. "бузлуджа"; с. стръмци; 
кв. стояновци; с. Глутници; част от ул. "светушка"; 
с. Енчевци; с. ошани; с. долни дамяновци; част от 
ул. "бенковска"; кв. Минкино; ул. "димитър Горов"; 
ул. "Шипка"; ул. "светушка"; кв. раданци; част от ул. 
"Христо ботев"; ул. "алекси Пухлев" – цялата, и ул. 
"бачо Киро" от № 12 до № 20 включително.

 В периода 25.03.2019 - 29.03.2019 г. от 08:30 до 
16:30 ч. поради извършване на неотложни ремонтни 
дейности на съоръженията за доставка на електро-
енергия ще бъде прекъснато електрозахранването в 
района на община трявна: ул. "Планинец"; ул. "чер-
новръх"; с. долни Мечевци; с. раевци; с. дръндари; 
с. Кисийци; ул. "бял камък"; ул. "стара планина" - гр. 
Плачковци; ул. "Пролет"; ул. "бузлуджа"; с. стръмци; 
кв. стояновци; с. Глутници; част от ул. "светушка"; 
с. Енчевци; с. ошани; с. долни дамяновци; част от 
ул. "бенковска"; кв. Минкино; ул. "димитър Горов"; 
ул. "Шипка"; ул. "светушка"; кв. раданци; част от ул. 
"Христо ботев"; ул. "алекси Пухлев" – цялата, и ул. 
"бачо Киро" от № 12 до № 20 включително.   
	 Електроразпределение	 Север	АД,	 Разпределителен	
обслужващ	център	-	Габрово	и	Горна	Оряховица	се	изви-
нява	на	своите	клиенти	за	възникналото	неудобство	и	
се	надява	на	разбиране.	
	 Допълнителна	информация	можете	да	получите	на	
тел.	0700	1	61	61.

Електроразпределение 
север ад, разпределителен обслужващ 

център габрово и г. оряховица 

УВеДомяВА сВоИте клИентИ, че:

  на 02.04.2019 г. от 09:00 до 09:30 ч. и от 16:00 
до 16:30 ч. поради извършване на оперативни прев-
ключвания на съоръженията за доставка на електрое-
нергия са възможни смущения на електрозахранване-
то в района на Габрово: фирмите „терахим -97“ оод и 
„Пластформ” - за трите обекта, фирма „апронекс” на 
бул. „трети март” № 83.
 на 01.04.2019 г. от 09:00 до 10:00 ч. поради из-
вършване на оперативни превключвания на съоръ-
женията за доставка на електроенергия са възможни 
смущения на електрозахранването в района на 
Габрово: селата стоманеци, баевци, зелено дърво, 
Малуша, местността Узана и „тота Венкова“.   
	 Електроразпределение	 Север	АД,	 Разпределителен	
обслужващ	център	-	Габрово	и	Горна	Оряховица	се	изви-
нява	на	своите	клиенти	за	възникналото	неудобство	и	
се	надява	на	разбиране.	
	 Допълнителна	информация	можете	да	получите	на	
тел.	0700	1	61	61.

066/80 69 62 
       www.metalsod.com

метал секюрити груп

силните избират 
силни партньори!

продължава от стр. 1
 разборът в съблекал-
нята на домакините оче-
видно е имал ефект и през 
втората част отборът на 
„бъки“ показа различно 
лице и далеч по-голямо 
желание за победа. с 
по-добра игра в защита, 
сигурна ивон дюлгерова 
на вратата и поведени от 
своя капитан Лидия Кова-
чева, габровските момиче-
та бързо натрупаха разли-
ка – 16:13, 20:15 и 22:16 в 
40-та минута. 
 съставът на „свилен-
град“ успя да намали паси-
ва до 3 гола (23:20), след 
като четири минути игра 
с човек повече заради 

отстранявания на Мари 
томова и Карина съме-
нова, но шампионките не 
се огънаха. не помогна и 
персоналната защита сре-
щу лидерката на „бъки“ 
Лидия Ковачева. ивон на-
прави важно спасяване 
на 7-метров наказателен 
удар при 26:22 в 57-та 
минута, а след това ивета 
Христова и Мари томо-
ва с поредни попадения 
решиха всичко. два гола 
на гостенките в последна-
та минута само оформиха 
крайното 28:24.
 Лидия Ковачева реа-
лизира 7 гола за успеха, 
по 6 пъти се разписаха 
Мадлен тодорова и Мари 

томова. добър мач напра-
ви Емилия самуилова, от-
белязала три попадения 
в срещата, а от скамей-
ката силно се включиха 
ивета Христова и Карина 
съменова. добър процент 
спасявания направи ивон 
дюлгерова. за състава на 
„свиленград“ по 8 пъти се 
разписаха стефка агова и 
роксана радева. 
 „През втората част 
заиграхме по-колективно. 
намалихме брака в разши-
рената атака и започнах-
ме да действаме по-добре 
в защита – изнесохме иг-
рата малко по-напред и 
накъсвахме действията на 
гостенките, докато през 

първата част бяхме мал-
ко като разграден двор 
и допуснахме много тех-
нически грешки. По тра-
диция ни затрудни и Гери 
александрова. В края пък 
умората натежа, след като 
хванаха лично Лидка, но 
се справихме - и другите 
момичетата поемаха ини-
циатива, крилата стреля-
ха, направихме и 7-мет-
рови наказателни удари… 
играхме умно и успяхме. 
Целта ни е първото място 
и се надявам да го задър-
жим и след двубоя с „Етър 
64“. Ще направим всичко 
възможно“, коментира изи-
гралата силен мач Мадлен 
тодорова.

 двубоят на „бъки“ сре-
щу „Етър 64“ е на 31 март 
в зала „орловец“. Преди 
това „болярките“ ще при-
емат „свиленград“. Ма-
чът между двата състава 
е следващата неделя, 24 
март, във Велико търново.
 „бъки“: Лидия Коваче-
ва-7, Йоана Костова, Ка-
рина съменова-1, Габри-
ела Цонева, Екатерина 
стефанова-2, силвия Яко-
ва-1, ивон дюлгерова, те-
одора Якова, Мария дже-
нева, Мадлен тодорова-6, 
Емилия самуилова-3, Мо-
ника Христова, Мари томо-
ва-6, Преслава Проданова, 
ивета Христова-2, стефани 
Петрова.

продължава от стр. 1
Евъргрийните също бяха 
сред номинираните, но 
по обясними причини не 
участват в награждаване-
то. 
  специалната награ-
да на нч „будителите“ 
за събитие в областта на 
културата спечели сайтът 
тетрадката, създаден от 
иван Христов и Калоян 
Христов.
 Плакет и грамота за 
събитие - предизвикател-
ство в областта на кул-
турата, получи спектакъ-
лът на драматичен театър 
„рачо стоянов“ с режи-
сьор Петринел Гочев „за 
първото българско цар-
ство - отшелникът“. спек-
такълът има няколко но-

минации в конкурса, се-
риозен електронен вот и 
гласове в кутиите, където 
са пускани мненията на 
публиката. 
 „благодаря на нч „бу-
дителите“ и на публика-
та за това, че оцениха 
нашия спектакъл и труда 
на целия екип. стискайте 
палци, на 18 март игра-
ем „отшелникът“ на сце-
ната на народния театър. 
драматичен театър „рачо 
стоянов“ не е гостувал на 
сцената на народния те-
атър повече от десет го-
дини“, каза директорът на 
театъра Петко Койчев при 
връчване на наградата. те-
атърът имаше още една 
номинация - за поредица-
та „съботно приключение 

в театъра“.
 Победител в електрон-
ния вот на публиката е 
инициативата на фондация 
„Габрово преди и сега“ да 
превърне грозни електри-
чески табла в Габрово в 
произведения на изкуство-
то. Младите ентусиасти 
от фондацията започнаха 
да следват своята кауза 
за Габрово със собствени 
усилия и много ентусиа-
зъм. инициативата продъл-
жава и тази година, ще 
има нови проекти.
 22 бяха номинираните 
събития, участници в пе-
тото, юбилейно издание 
на конкурса, който се про-
вежда по инициатива на 
Клуба на будителите и се 
организира от читалище 

„будителите 2017“, чийто 
колективен член е клубът, 
основал конкурса. излож-
би, спектакли, фестивали, 
концерти бяха включени в 
списъка. 
 най-много предложе-
ния имаше за съботните 
евъргрийни, антологията 
„стряха над  Янтра“ - том 
2, на Минчо Минчев, спек-
таклите „Приключение в 
театъра“, концертът на Му-
зикална школа „талеви“, 
изложбата „светът според 
тодор Цонев“. Повече от 
1500 бяха участниците във 
вота, сред които и 8-член-
ното жури.
 сред номинираните 
културни събития бяха още 
фестивал „здравей, здра-
ве“, летен концерт на Хора 

на габровските момчета, 
концерт на дуо „Влади-
герови“, кино-литературен 
фестивал „синелибри“, 
празник на габровския шо-
колад в Етъра, фестивал 
„Музикални срещи“ - дни 
на джаз и поп от висока 
класа, празникът на духов-
ната музика и компактдиск 
„Хвалим тебе, Господи“, 
фестивал на алтернатив-
ните форми на изкуство на 
читалище „Христо смир-
ненски“, фестивалът „чети-
рите стихии“ в боженци.
 В церемонията специ-
ално участваха Хорът на 
габровските момчета, под-
крепян от ротари клуб - 
Габрово, и Габровският ка-
мерен оркестър със свои 
изпълнения.

Дни на камерната музика - ñъáитие на ãодината 

„Бъки" поáеди „Свиленãрад" и ñе върна начело в клаñирането

продължава от стр. 1
- това е липса на уваже-
ние към самия себе си, 
към отбора, към съперника 
и към треньора.“ заради 
пренебрежителното отно-
шение той извади от игра 
всички титулярки в края 
на третата част в мача 
срещу „Вихър 2002“ и пус-
на 14-годишни момичета. 
те показаха на каките как 
се прави - без да се „ма-
чка“ топката, на скорост, 
с бързи пасове и точна 
стрелба. с раздаването си 

Виктория богданова, ни-
кол николова, Преслава 
андреева, стела симеоно-
ва спечелиха симпатиите 
на публиката и в зала „ор-
ловец“ се чуха заслужени 
аплодисменти.
 иначе в мачове без 
интрига най-резултатни 
от домакините бяха на-
ционалките Гергана Мин-
чева и Мария богданова. 
срещу търговище двете 
вкараха съответно 25 и 
20, ограниченото време за 
игра срещу Вълчи дол им 

стигна съответно за 16 и 
4 точки. никол николова, 
Яница дончева, Магдалина 
дамянова също записаха 
двуцифрен актив срещу 
имената си. 
 През седмицата в 
търговище 14-годишните 
момичета на „чардафон“, 
играещи също в обеди-
нената зона „добруджа-
Мизия“, инкасираха две 
загуби срещу лидерките 
от „дунав“ (русе) - 47:51, и 
„черно море одесос“ (Ва-
рна) - 37:39, но с играта си 

впечатлиха специалистите, 
които ги определиха за 
най-прогресиращия отбор 
в тази възрастова група 
през сезона.
 „чардафон“ (14-годиш-
ни момичета, в търговище) 
игра в състав: Виктория 
богданова, стела танчева, 
софия андреева, Верони-
ка анчева, Преслава ан-
дреева, стефани Григоро-
ва, Магдалена брайкова, 
никол николова, антония 
дончева, Велизара Вър-
банова, Християна Пен-

ковска, стела симеонова, 
Емилия атанасова, Пламе-
на чантова.
 „чардафон“ (16-годиш-
ни момичета, в Габрово) 
игра в състав: Виктория 
богданова, Гергана Мин-
чева, Яница дончева, Ека-
терина Христова, дороти 
ботева, Магдалина дамя-
нова, невена Младенова, 
никол николова, Мария 
богданова, Цветозара ди-
митрова, стела симеоно-
ва, Преслава андреева, 
Микаела николова.

Кадетките на „Чардафон" приключиха ñезона ñ две поáеди

ЖЕНиНа дЕНЧЕВа

 защо не се е извърши-
ло изкърпването и частич-
ното асфалтиране на ул. 
„д-р илиев детския“ през 
2018 г., както е обещано 
в отговор на питане от 
заседание на общински 
съвет на 28 юни 2018 г.? 
Кога ще бъде извършено? 
Кой е разпоредил да не 
се извърши ремонта? Къде 
са преразпределени пред-
видените средства за този 
ремонт?, пита общинският 
съветник ивелин стоянов.

 В отговор на общината 
се казва: „действително, 
както са потвърдили и на-
шите експерти, участъкът 
от пътната настилка на 
ул. „д-р илиев детския“ от 
МбаЛ „д-р тота Венкова“ 
до връзката с кв. Варо-
вник се нуждае от ремонт.
 Към юни месец мина-
лата година се планираше 
този ремонт да се извър-
ши през 2018 година, както 
бе посочено в отговор на 
ваше питане в общински 
съвет на заседание на 26 
юни 2018 г.

 след провеждане на 
обществената поръчка за 
„ремонт на общинска ин-
фраструктура (улична и 
пътна мрежа и съоръже-
нията към нея) на терито-
рията на община Габрово“ 
за периода 2018-2020 г. и 
подписването на 9 август 
2018 г. на договора със 
спечелилия участник „ди-
мас“ ад, в продължение на 
строителния сезон от ав-
густ - ноември бяха извър-
шени повечето от възло-
жените от община Габрово 
ремонтни дейности.

  изготвянето, транспор-
тирането и полагането на 
асфалтова смес изисква 
трайно задържане на тем-
пературата на въздуха над 
5 градуса и сухо време. 
извършване на строител-
ни дейности по ремонт на 
пътни настилки при вло-
шени климатични условия 
създава риск за качество-
то и трайността на край-
ния продукт.
  Падането на температу-
рите в средата на ноем-
ври принуди фирмата из-
пълнител да преустанови 

изготвянето и полагането 
на асфалтова смес до по-
добряване на климатич-
ните условия. съвместно 
с инвеститорския контрол 
от общината беше взето 
решение да се преуста-
новят ремонтните работи 
по полагане на асфалтови 
работи, предвид настъпва-
нето на зимния сезон.
 Предвиденият ремонт 
на горепосочения участък 
е включен в графика за 
изпълнение за 2019 г. и 
трябва да бъде завършен 
до края на месец май“.

Коãа ще завърши ремонтът на ул. "Д-р Илиев детñкия"?
пита общинският съветник Ивелин Стоянов. Според отговора на Общината - до края на месец май 2019 г.

продължава от стр. 1
работиха по поставени 
задачи - индивидуално с 
таблети, и групово - на 
интерактивен дисплей. дГ 
„Младост” осъществи и 
обучение на педагозите за 
работа с дигиталните ус-
тройства в ежедневната им 
работа с децата, и разпола-
га със специализирани соф-
туерни продукти за конкрет-
ните възрасти. интересът 
на децата е голям, постиг-
нати са  добри резултати, 
педагозите осъществяват 
образователно-възпитател-
ния процес с внимание към 
всеки един от компоненти-
те му, с водещата роля на 
игрови подход.

Иновативен проект, финанñиран 
от Оáщина Гаáрово, учи децата... 



318 март 2019 г. 100 години футбол в Габрово

яНа ЕНЧЕВа

- Г-н петров, кога започна 
футболната Ви кариера? 

- беше през 1961-ва, на 11 
години майка ме заведе за 
първи път на стадиона, за да 
ме запише да тренирам фут-
бол и участвам в тренировка. 
Живеехме до „Пирогов”, което 
според тогавашното районира-
не означаваше, че трябва да 
играя в дружество „славия“. на 
мен обаче на сърце ми беше 
ЦсКа, тогава Цдна - един от 
столичните грандове - понеже 
баща ми беше военен, позво-
лиха да бъда записан там. за-
почнах да тренирам и оттогава 
през всички възрастови групи 
до старша съм бил капитан 
на абсолютно всички отбори - 

деца. републикански шампион 
съм с юноши старша възраст 
на Цдна.

През 1962 година се обеди-
нихме с „червено знаме“ и ста-
нахме Цдна „червено знаме“. 
тренирахме чак на четвърти 
километър, където е „червено 
знаме“. После се обединихме 
със „септември“ и стана ЦсКа 
„септемврийско знаме”. 

Всъщност от 11-годишна 
възраст започнах да се зани-
мавам сериозно - пътувах все-
ки ден през половината столи-
ца, от училище на тренировка, 
от тренировка вкъщи -  връщах 
се вечер и заспивах от умора.

- За да не подминем мо-
мента, едно кратко уточнение 
- майка Ви ли беше фен на 
футбола?

- и двамата ми родители 
много обичаха футбола, но тя 
беше по-свободна и пое грижа-
та за записването ми в отбора. 
на официална среща е идвала 
само един път и точно тогава 
ме контузиха жестоко, играех-
ме с Гдр и за късмет тя видя 
този момент. 

иначе баща ми, вуйчо ми, 
чичо ми - всички бяха привър-
женици на Цдна и горещо ме  
подкрепяха. 

- кой беше първият Ви тре-
ньор, какво научихте от него? 

- Първият ми треньор беше 
димитър Контев. В онези го-
дини, който започнеше да ни 
тренира от деца, ни извеждаше 
докрай. но последната година 
бях при Петър алексиев, за-
щото играех при по-големите и 
станахме републикански шам-
пиони. 

Контев беше млад треньор, 
с нови методи и високи из-
исквания. Провеждаше много 
индивидуални тренировки - за 
бързина, издръжливост, отско-

ци, повратливост. например, 
бягане на 30 метра, но ги ми-
навахме по  6 пъти – на едната 
и на другата страна. и това, 
разбира се, за време. ако не 
го направиш, започваш отнача-
ло, докато постигнеш времето. 
Когато дойдох в Габрово, вече 
като състезател в представи-
телния отбор на града, тези 
методи вече съществува и тук.

- До идването в Габрово иг-
рали ли сте и в други отбори, 
освен ЦскА?

- след гимназията трябваше 
да отида войник и ме взеха 
в спортната школа в софия. 
Престоят там беше пропиляно 
време, защото бездействахме. 
10 дни след началото ме изви-
ка командирът и ми каза, че 
заминавам за звездец. там е 

най-голямата кашимерия. Ва-
риантите бяха два - „сливен” и 
„родопа” (смолян). Генералът в 
сливен се оказа по-силен и ме 
издърпа от звездец и започнах 
да тренирам в „сливен”. Един 
ден, както тренираме, минава 
отборът на „родопа“ (смолян). 
треньор беше димитър Мила-
нов (Пижо) - едно от най-до-
брите десни крила в българ-
ския футбол. Миланов само ми 
каза: „Качвай се в автобуса“, и 
аз се качих. и така цяла година 
аз се водя войник в сливен - 
документите ми там, а играя в 
смолян. чак втората година ме 
прехвърлиха. изкарах две годи-
ни в „родопа”. В смолян също 
бях капитан на отбора. Под 8-9 
място не сме падали. 

Когато се уволних от ка-
зармата, имах три предложе-
ния - „Локомотив” (Пловдив), 
„черноморец“ (бургас) и „чар-
дафон - орловец“ (Габрово). 
началник на отбора в Габрово 
беше Шушлин. дойдох ноември 
1971 година.

- какво натежа за избора 
Габрово?

- избрах Габрово, защото 
имах приятели, които играеха 
тук. руси Пенчев също е со-
фиянец, по-голям 3 години от 
мен, и топузов от „славия“. тук 
играеше също и боби Хариза-
нов. отборът беше в „а“ група и  
играеше много силно. треньор 
беше Манол николов, с помощ-
ник Лазар Панчев. 

Всичко вървеше чудесно, 
докато дойде злополучният мач 
с „берое“.

- който доведе до изпа-
дането? след класирането и 
точките за сезона е записа-
но: „от актива на „чардафон-
орловец“ са отнети 6 точки, 
защото ръководителите на 
тима правят неуспешни опити 

за подкупване на отборите на 
„Берое“ (24 кръг, 22.04.1972, 
3:1 като домакин) и „Ботев“ 
(Враца) (25 кръг, 29.04.1972, 
1:1 като гост). какво точно се 
случи?

- нищо съществено не се 
случи. нашите не са се опит-
вали да преговарят с някого, 
просто са водили разговор. 
разговор, който не е довел до 
абсолютно нищо, до никаква 
договорка за мача. 

- тоест не е имало догово-
рен мач...

- не, не, това е абсурд. ние 
си ги надиграхме категорично. 
не че искам да се хваля, но 
колкото пъти съм играл срещу 
„берое“ - и в „б” група, и в 
контролни срещи - те имаха 
нападатели, които просто не 
можеха да ме надиграят. нищо 
не е договорено, бихме ги аб-
солютно закономерно – 3:1. 

Всичко стана, защото тех-
ният водач на отбора бил пър-
вият секретар на партията в 
стара загора. Ясно е, че твър-
денията на човек с такъв висок 
пост не могат да се оборват. 
следващият кръг играхме във 
Враца и там се говореше, че 
няколко дена преди мача са 
засекли ръководител от габров-
ския отбор отново, заради кое-
то отново, индиректно бяхме 
наказани. Водехме 1:0 и сви-
риха дузпа срещу нас. и то 
не беше чиста дузпа, още си 
я спомням! завършихме 1:1.  
Враца имаха много здрави фут-
болисти - Каменов, Йорданов... 
по два метра. Като ритнат топ-
ката пред вратата, те събарят 
и те вкарват вътре с нея и 
въпреки това, ако не беше тази 
съмнителна дузпа, ние щяхме 
да ги победим.

тогава на всяко място се 
играеше специфичен, характе-
рен футбол в различните градо-
ве. нямат много технични игра-
чи, хващат те и те хвърлят във 
вратата... и дотам. Публиката 
непрекъснато реве, стадионите 
пълни.

спомням си един мач в 
благоевград. Първият мач, ко-
гато влязохме за втори път в 
„а” група. Като излязохме да 
загряваме, на два метра нищо 
не се чуваше – реве целият 
стадион. бихме ги 2:0! спомням 
си, че руси Пенчев вкара еди-
ния гол. „Пирин” (благоевград) 
бяха много добър отбор и има-

ха страхотна публика. стадион-
ът нямаше писта и публиката 
буквално беше на 5 м от тере-
на. и в Плевен беше така.

и така с изпадането - взе-
ха ни 6 точки заради опит за 
купуване на мач. никой не го 
доказа. Федерацията реши! В 
онези години беше така. Един 
случай си спомням – отиваме 
да играем с „родопа“ (смолян) 
в димитровград. Ще им дават 
награда за „образцова спортна 
публика”. на стадиона - пър-

ви секретар, не знам кой си 
от Федерацията... големци. на 
една висока топка техен играч 
хвана нашия вратар, вратарят 
не може да скочи и ни вкараха 
гол. биха ни, връчиха им награ-
дата. такива неща ставаха.

а колкото до въпроса за 
отпадането ни от „а“ група, ако 
бяхме били в Ямбол, оставахме 
в „а” група, но там последния 
мач паднахме. това е юни 1972 
г., последният мач в Ямбол.

- някои казват, че и в това 
зло имало нещичко добро – 
футболистите не загубили пре-
миите.

- знаеше се, че футболисти-
те нямаха вина за изпадане от 
групата и ни оставиха на офи-
циални премии на „а” група. от 
тази гледна точка ни направиха 
добро, защото в „б” група отбо-
рът имаше само два загубени 
мача. Пак станахме първи, за-
вършихме с 8 точки разлика. 
само един сезон играхме в „б“ 
група и после отново се вър-
нахме в „а“ група.

- живот на звезди имахте 
- целият град ви познаваше, 
ухажваше, поздравяваше, по-
срещаше, радвахте се на лю-
бовта на феновете, на всички.

- Хубаво беше - непрекъсна-
то пътуваш, през седмица сме 
някъде, умора след всеки мач - 
особено през лятото. играехме 
мачове и с чуждестранни отбо-
ри - с гърци, с руснаци (Кава-
ла, ЦсКа - Москва). непрекъс-
нато имаше мачове, ходехме в 
чужбина на подготовка.

Между българия и Гърция 
тогава нямаше спогодба, ние, 
габровци, първи пробихме. 1973 
година отидохме на първа под-
готовка в Гърция. и там ни по-
срещнаха  страхотно. този, кой-
то ни водеше в Кавала, беше 
казал в киното: „тези, когато 
ги видите, няма да им вземате 
пари“. спомням си, че всички 
говореха български в Кавала.

Вярно е, че хората ни 
уважаваха, радваха ни се – 
чувствахме го на стадиона, по 
улиците. Промениха се мно-
го нещата сега, отдръпна се 
публиката. ако няма толкова 
спорт в телевизионните про-
грами, щеше да е по-различно. 
Естествено е да предпочетеш 
един добър английски мач пред 
екрана, отколкото да отидеш 
на стадион „Христо ботев“. Ще 
отидеш един път, втори... и ко-

гато за пореден път останеш 
разочарован, предпочиташ да 
останеш пред телевизора.

 - И в Англия имат телеви-
зори, но стадионите са пълни.

разбира се, че трябва да 
има за какво да отидеш на ста-
диона. В ония години, след поч-
ти половин век, които сега на-
ричаме „златни” за габровския 
футбол, се предлагаше футбол 
от много високо качество. съ-
блекалните на стадион „Христо 
ботев” бяха долу, преди стъл-

бичките. и когато тръгнехме да 
излизаме по стълбичките, пуб-
ликата вече ревеше от възторг. 
После идваха, стояха, докато 
минем. знаеха кой как излиза 
на стадиона, с кой крак, от 
коя страна минаваме. за всеки 
всичко се знаеше. Хората ни 
спираха и искаха да ни пипнат, 
говорехме си. Познаваха ни в 
целия град. непрекъснато ни 
спираха и по улиците. аз по-
знавах половината град, всеки 
намираше начин да дойде да 
разговаря с мене, да установи 
контакт, да се интересува.

- много ли деца идваха да 
ритат на стадиона?

- Много, всички възрасто-
ви групи, но нямаше къде да 
тренират децата. за да ста-
не едно дете добър футболист, 
първо трябва да му се подси-
гури всичко - от терена до 
екипировката и треньора. сега, 
гледам, децата тренират на из-
куствен терен. да, те са със 
специални обувки, обаче им 
заминават глезените, петите им 
се подбиват и са готови за 
контузии. не е добре деца да 
започват да се обучават на 
изкуствен терен. нещо не е 
наред на този изкуствен терен 
на стадион „Христо ботев“, не 

мога да разбера каква е при-
чината – по-малко гранули ли 
има, неравномерно ли са раз-
пределени, не знам, но там има 
проблем.

- Ходите ли сега на мачо-
ве?

- Когато играят на „апри-
лов“, ходя да гледам. Последно 
гледах мача на юношите на 
„Янтра“ със „славия“ - може ли 
да няма пари, да не се полее 
този стадион?! Като направиш 
един шпагат, какво става на 

такъв терен?! децата вместо да 
играят и да се раздават, трябва 
да се пазят.

- Има един въпрос, който 
на толкова много нива и тол-
кова дълго се обсъжда, сякаш 
липсва воля да се вземе ре-
шение - бъдещето на габров-
ския футбол. трябва ли да се 
върви към обединяване?

- разбира се. Хубаво е да 
има повече клубове за малки-
те, но когато пораснат, трябва 
да има представителен отбор. 
Може да се намеси общината. 
доколкото знам, в „а“ група 
общински отбори почти няма 
отбор, защото финансовият ан-
гажимент е огромен за такъв 
вид дейност.

няма много хора, които мо-
гат и искат да издържат фут-
бол. трябват пари за футбо-
ла, да се купуват футболисти, 
да се привличат първокласни  
треньори, за обезпечаване на 
целогодишния тренировъчен и 
състезателен процес...

Едно време имаше един 
лаф - „Война и футбол без пари 
не стават“. да, иска се финан-
сиране. някой трябва да даде. 
ние се помъчихме в самото 
начало нещо да направим, но 
не се получи...

- Докога играхте активно 
футбол?

- до 28 години играх в 
Габрово, но продължих и след 
това - играх още 4 години в 
Павликени. и след като свър-
ших с Павликени, играех към 
Гъбене   - просто за удоволст-
вие. на 31 години всъщност 
приключих с професионалния 
футбол. 

Когато дойде нов треньор, 
идва с нови идеи. и когато дой-
де Петър Гердемски за треньор 
в Габрово, реши да прави млад 
отбор. нас, старите – руси, 
тачо, мен -  не ни искаше.

- на 28 години минавахте 
за стари?!

- така решава новият тре-
ньор, така прави. Много труд-
но се прави отбор. отборът е 
като една лека кола, като един 
двигател – махни му една част, 
сложи му друга и няма да рабо-
ти, както трябва. Всичко трябва 
да е много напаснато и това 
много зависи от треньора.

- Изпълнявахте ли стрикт-
но указанията на треньора?

- ами как! има треньори, 
които биеха даже. Всички фут-
болисти слушат и изпълняват. 
треньорът е закон, но... някой 
път е, докато свирне съдията 
– всичко се обърква вътре на 
терена. например аз съм играл 
или либеро, или стопер. стопе-
рът е човек, който пази център-
нападателя - най-добрият. имал 
съм нападатели, с които съм 
срещал големи трудности. има-
ло е и по-елементарни... най-
трудно ми е било срещу динко 
дерменджиев. 

продължава на стр. 4

Венциñлав Петров: „Изáрах 
Гаáрово и ñъм щаñтлив тук”

Венци Петров в двубой за висока топка

Момент от срещата „Янтра” - „Доростол” (Силистра)
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продължава от стр. 3
добър играч, цялото  напа-

дение на „ботев” беше много 
добро. те играеха модерен фут-
бол – с едно докосване. бяха 
едни от първите в българия, 
които играеха модерен футбол 
– много бързи, с едно докос-
ване. но и срещу тях сме се 
представяли много добре

- кой мач беше най-голя-
мото изпитание, срещу кого?

- с „чардафон” ли? имаше 
много отговорни мачове, били 
сме отбор, който винаги е бил 
мотивиран да се бори. Все 
трябваха точки. 

Помня първия си мач в 
„академик“ (софия). сложиха 
ме десен бек, необичаен пост 
за мен. играх срещу един мно-
го бърз футболист – Младен 
Василев, дясно крило, участвал 
е в националния отбор на бъл-
гария срещу бразилия. Получих 
жълт картон, но се справих и 
завършихме равен. 

тичането е огромно. Който 
не е тренирал, той не знае 
какво е. сега има някои нови 
футболисти, които се скатават. 
Гледам мачовете на стадионите 
по света, на всеки футболист 
му измерват километрите, пул-
са, специална система измерва 
всяко действие по време на 
тренировка, мач. 

Когато играех в „чардафон”, 
лекарите също непрекъснато се 
грижеха за нас. Вземахме ви-
тамини, хапчета за черен дроб, 
абсолютно всичко. без тези 
неща не можеш да издържиш.

- Допинг ли?
то нямаше тогава. тук за 

допинг чух от колоездачите в 
Габрово, които по това време 
бяха национални състезатели и 
участваха в „Пробега на мира“. 
нашите хапчета ги продаваха 
по аптеките, енергийни, за въз-
становяване.

най-важното за футбола е 
възстановяването, да се въз-
становиш след мача. не се 
ли възстановиш както трябва, 
не е добре. най-правилно е 
както работят на запад - при-
бират ги след мач. толкова си 
уморен след мача, не можеш 
да заспиш – два, три, четири 
часа... гледаш към тавана и не 
заспиваш. 

и на другия ден отиваш на 
възстановителна тренировка, 
имахме масажист - едно момче 
от сливен. Мачът ако е от 18 
часа, той започва от 14 часа 
масажи в  хотела - минава 
по стаите. някои не искаха. 
отиваш един час на стадиона 
преди началото, там с разни 
препарати те дооформят, загря-
ваш и чак тогава си готов.

- Всъщност сте единстве-
ният софиянец от ония славни 
години, който остана в Габро-
во.

- не, и руси Пенчев, бог да 
го прости, остана. Кирил Же-
ков не остана тук, но се ожени 
за габровка.

 - самият град хареса ли 
Ви, когато дойдохте от софия, 
на 20 години?

 - да! Градът беше страхо-

тен, хората – добри, отзивчиви, 
уважават те. Климатът идеа-
лен. аз съм щастлив в Габрово. 
спортът ме е научил на ред и 
дисциплина и в този спокоен 
град се чувствам добре. 

- някои от стария отбор 
казват: „Ако не бяха дошли со-
фиянци, никога нямаше да се 
научим да играем футбол...”.

- да, повечето бяхме от-
вън. аз, руси Пенчев бяхме от 
софия, Михалев - Матето е от 
трявна. Георги Павлов не е от 
Габрово... има нещо такова, за 
да станеш футболист, не трябва 
само да тренираш и да тичаш, 
ами трябва и да гледаш, и да 
мислиш. В софия като дойдат 
чужди отбори -  отиваш и гле-
даш. трябва да  видиш с очите 
си как стават нещата.

- чувстваше ли се различ-
ната подготовка, когато дойдо-
хте от софия?

- разбира се, това беше  
съвсем друга школа. Щом съм 
започнал веднага да играя. ни-
кой не те чака. Влизаш и иг-
раеш - трябва да се докажеш. 
Едно време като млад футбо-
лист ти се даваха една или 
най-много две възможности. 
Пускат те за по 10-15 минути 
и не се ли докажеш - край. не 
те ли забележат, че можеш, 
нямаш повече шанс. никой не 
те чака, отборът е от 25 души 
- или излизаш и играеш, или те 
няма. и не само тичаш, но и 
мислиш. освен това трябва да 
си и много подготвен. защото 
като се умориш, спираш да 

мислиш. 
Виждали сте големите отбо-

ри. Както едно време „Манчес-
тър юнайтед”. Печелеха мачо-
вете в продължението. защото 
по-неподготвените се изморя-
ват и бъркат. 

Плюс това трябва много 
правилно да играеш. непре-
къснато трябва да мислиш как 
играеш, как посрещаш топката. 
трябва да си минал през мно-
го треньори и от всеки да си 
попил по нещо. Един иска да 
се разиграва повече, друг иска 
по-атакуващ, по-нападателен 
футбол. 

Мен треньорите са ме учи-
ли абсолютно никога да не се 
обръщам с гръб към топката. 
топката, когато идва към теб  
и те удари в тила, може да 
те убие. ако те удари отпред, 
може само да ти потече кръв 
от носа.

ако малко се вгледате, моят 
нос, например, е крив. на една 
висока топка, спомням си в 
Пловдив, юноши бяхме, един 
лакът ми посрещна носа и усе-
тих как се премести от другата 
страна на лицето, счупи се. 
само ми сложиха един тампон 
и продължих да играя. на полу-
времето д-р Гевренов - лекарят 
на Цдна, само ме хвана, нати-
снаха ме другите и изправиха  
носа. то за секунди става, но 
си е голяма болка. 

Едно време и топките бяха 
по-тежки, особено като се на-
мокреха. сега тези топки са 
леки, летят. Гледам, че играч 

бие с вътрешен и топката лети 
като куршум. Едно време беше 
много трудно да я удариш по 
този начин. 

Като ги гледам сега мом-
четата, бих казал, че здраво 
се играе. Хваща ме страх - как 
влизат, как се борят, и се чудя 
как съм го правил. Как съм се 
хвърлял на шпагатите. не бях 
от бързите, но пък шпагатът 
ми беше чист. сега играят на 
по-висока скорост. топката е 
по-бърза и футболът е на по-
висока скорост. Много са по-
подготвени, по-едри са сега, 
по-здрави. а то няма начин да 
си силен, ако не се подготвиш.

- В какво беше Вашата 
сила?

- Позиционирането, мисле-
нето... Мога да кажа, че топка-
та много рядко съм я бъркал. 
още преди да дойде топката, 
трябва да си наясно на кого 
и къде да я подадеш, не да я 
избиеш панически, където не 
трябва. трябва да я подадеш на 
точния играч, за да продължи 
качествено играта. 

Едно от основните качест-
ва е да умееш да играеш за 
висока топка, да знаеш как да 
скачаш. на последния мач, кой-
то гледах преди дни, юношите, 
играчът скачаше с двата крака. 
не може така да отскочи, тряб-
ва да скачаш с единия крак, да 
отскочиш, да натиснеш против-
ника, съдията нищо не може да 
ти свири. Все пак отскачаш с 
10 сантиметра повече. Всичко 
това се тренира. особено за 

скорост и издръжливост, удари, 
дузпи.

- сега изкушавате ли се да 
поритате?

- Вече не. Последно играх 
на малки вратички в залата, 
мисля, че в чест на руси Пен-
чев. бяха трявна, „Етър”, тогава 
играхме и ни биха момичета-
та, габровските. биха ни дуз-
пи. сега само ходя, не тичам. 
Гледам спорт, филми. Като в 
повечето къщи имаме във вся-
ка стая телевизор – жена ми 
гледа новини и политика, аз 
- спорт.

- кой Ви е идолът, приме-
рът във футбола?

- за висока топка да играя 
например, ме е учил Паро ни-
кодимов. работата е къде да 
застанеш, да има преценка, да 
гледаш и да скочиш една десе-
та от секундата преди него,  да 
вземеш място горе. Едно време 
имаше много високи юноши. 
от „ботев” (Пловдив) имаше 
едно момче два метра и нещо. 
Във всеки отбор имаше високи 
момчета.

Много са ме учили вра-
тарите на ЦсКа. Понеже от 
Цдна 10 души са в национал-
ния отбор и примерно се играе 
някаква контролна среща или 
мач за някаква купа, вземат от 
юношите 4-5 души и ни включ-
ват да играем. отзад са врата-
рите - стоян Йорданов, данчо 
Филипов, аз, без да мисля, 
играя, каквото той ми каже. 
но той не спира, не спира да 
говори. той знае, може да ти 

подскаже къде да отидеш, той 
вижда  всичко отзад. трябва да 
има от кого да видиш играта. и 
Йорданов, и Филипов бяха аб-
солютни професионалисти, от 
които можеш да научиш много. 
затова казвам, не става само с 
тренировки, трябва да се гледа, 

да има от кого да научиш.
- А от габровските?  
- Всички ми бяха близ-

ки в отбора, нямаше кой да 
не ми е близък. Гошо Павлов 
разправяше на жена си, че е 
спал повече с мен, отколко-
то с нея. В една стая бяхме 
с него непрекъснато на лаге-
ри, на режими, на подготовки.  
 бяхме приятели с всички 
- и Матето, и тачо, всичките. 
събирахме се непрекъснато, 
живеехме заедно.

- разкажете някоя случка, 
нещо весело?  

- имаше много весели случ-
ки. спомням си една такава, 
на подготовка. В дава часа 
следобед трябваше да сме по 
стаите, в леглата. спиш - не 
спиш, трябва да си в хоризон-
тално положение, задължител-
но. тачо и Матето играят табла. 
Хвърлят зара, става вече два 
часа и една-две минути, а се 
играе на живот и смърт. аз спя 
с Матето и Гошо Павлов в една 
стая, тримата. Влиза Матето, 
носи таблата и я слага на един 
стол. обаче на него - дрехи, и 
той я слага върху тях. и ляга. 
тя, таблата, тръгва, той става, 
взема я, удря я в стола и я 
изхвърля. а той, тачо, го бие. 
играта е така, че Матето хвър-
лял пет пъти по ред 2,1 - всичко 
друго да хвърли, ще го победи. 

имаше и други весели случки. 
Помня Главана яде жива риба 
за 2 лева, ей-така обзалагахме 
се на весели неща. бяхме на 
дряновския манастир на ре-
жим и вървим по реката, кой 
го подхвърли, не знам, но за 2 
лева я изяде. 

разправяли са ми и стари 
случки, не съм бил още в от-
бора. играли във Видин и там, 
пак за някакви пари, Главана 
се хвърлил в дунав. обаче оти-
ват на другата година и точно 
там, където се е хвърлил, на 
метър-два от него, имало един 

железен пилон... луда работа.
но и много тренирахме в 

същото време. имахме една 
много хубава тренировка - иг-
раехме шестима. четирима 
души в квадрат, а двама вътре 
се опитват да вземат топката 
с едно-две докосвания, играеш 
до изтощение.

- освен във футбола, в 
Габрово направихте име и в 
бизнеса. може ли да разка-
жете с какво се занимавахте 
след приключване на активна-
та спортна кариера?

- след футбола започнах 
в „търговия на едро“, такава 
структура имаше. там се спра-
вих отлично. и Горния мал-
ко ми помогна, защото Георги 
славчев ми беше началник. той 
беше на „домашни потреби“, аз 
бях на „Мебели“  (първо на „Ел. 
материали”). 

аз извадих късмет. дото-
гава всичко живо се обзавеж-
даше с тъмни мебели и тогава 
точно дойде модата на светли-
те. бях накарал да ме абонират 
за едни немски списания за 
мебели, за да си сверявам ча-
совника. 

Много познати имах, мно-
го приятели в Габрово, всеки 
започна да се обажда да иска 
светла гарнитура - старо злато, 
оранжева, и аз започнах да 
търся, да създавам контакти. 

не беше много лесно, но ми 
харесваше. свързвах се с про-
изводители, разпределях дос-
тавките за целия окръг, не само 
за Габрово.  няма кой да 
не си е купил секция от мен. 

Шегуваха се приятели, че 
като вляза в един блок, няма 

да изляза цял месец, защото 
всеки има за какво да почерпи. 
Всички бяха обзаведени и то 
не как да е, а с каквото тряб-
ва. без да се хваля, доставях 
най-хубавите мебели, които се 
произвеждаха в българия. и 
във футбола, и в търговията 

иска доказване - как беше - 
„посрещат те по дрехите, но те 
изпращат по акъла”.

- помагало Ви е името и от 
футбола, вероятно?

- Е, да, но трябва да се 
доказваш, да работиш. с Веско 
Пешев например сме от 1996 
година заедно. започнахме в 
Мебелната къща. Всъщност 
съвместявах две длъжности - 
ръководител филиал и управи-
тел на магазин „аско деница”. 
най-красивият магазин беше! 
Правеха съревнование между 
магазините, все го печелех-
ме ние, особено по Коледа. и 
класацията се определяше от 
собствениците на компанията, 
а не както сега, със съмнител-
ни интернет гласувания. абсо-
лютно модерен магазин. някои 
неща за пръв път се продаваха 
в Габрово в този магазин. на-
шият магазин беше първият, а 
едва в следващите години се 
появиха такива магазини и в 
други градове. 

- Унаследи ли се любовта 
към футбола? 

- имам две дъщери, три 
внучки, двете софиянки се за-
нимават със спорт, тренират 
волейбол. сега са в четвърти 
и шести клас. и плуване тре-
нират. Любовта към спорта се 
унаследи. Както вече казах – 
спортът е много добър за де-
цата. има дисциплина, труд и 

създава добри навици.
Поздравявам всички фут-

болни дейци със 100-годишни-
ната на футбола в нашия град, 
желая им здраве, щастие и 
дълголетие.

Снимки: Личен архив на 
 Венцислав Петров

Венциñлав Петров: „Изáрах Гаáрово и ñъм щаñтлив тук”

Среща „Янтра“ - „Локомотив“ (Пловдив). Христо Бонев - капитан на пловдивчани (дългогодишен капитан 
на националния отбор на България и участник в световни първенства). От отбора на „Янтра“ - Кирил Жеков 
- капитан, до него -  Христо Главанов (вратар), Венци Петров и Руси Пенчев

Младежкият национален отбор на България на стадион „Васил Левски“, Венци Петров - най-вляво (прави)

Тимът на „Янтра“, Венцислав Петров - първият отляво (прави)
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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 - двустаен, тристаен
Гарсониера - Младост, център
Двустаен, тристаен в идеален център 

НОВИ ОФЕРТИ:
Тлъчници, 60м2, ет. 3, ново стр. 50 000 лв
Шиваров мост, 60м2, ет. 2, ново стр. 43 000 лв
Идеален център, 50м2 50 000 лв
Център, 80м2, ет. 3, тухла 56 000 лв
Eса, двустаен, панел 35 000 лв
Идеален център, 90м2, ет. 1 65 000 лв

ИЗГОДНИ ОФЕРТИ:
Център, магазин, 84м2 68 000 лв
Център, 144 м2, ет. 2 45 000 лв
Център, луксозен офис, 125м2 50 000 €
Идеален център, магазин, 40м2 48 000 лв
ПРОДАВА НОВО СТРОИТЕЛСТВО:
Радичевец, къща,130м2, до ключ обз.70 000 €
Идеален център, 100м2, ет. 2 60 000 €

Идеален център, Младост - 2-стайни, 3-стайни 
ГАРСОНИЕРИ: 

Бичкиня, панел, ет. 3 28 000 лв
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:
Трендафил, PVC, ет. 4, 75м2 45 000 лв
Идеален център, 140м2, ет. 4 52 000  €
Младост, 116м2, монолит 60 000 лв
Шиваров мост, 65м2, ет. 2 42 000 лв
Идеален център, 100 м2, ет. 2, PVC 75 000 лв
Идеален център, 95 м2, ет. 2 65 000 лв

ГРАД С КИ КЪ ЩИ И ЕТАЖИ:
Камъка, 140м2, двор 80 000 лв
Хаджицонев мост, 2 етажа, 220м2, гараж, двор, 
PVC 45 500 лв
Недевци, къща, 130м2, 480м2 двор 26 000 лв
Шиваров мост, 80м2, ПВЦ 55 000 лв
Хаджицонев мост, етаж, 90м2, двор 20 000 лв
Голо бърдо, къща, 75 м2, гараж 65 000 лв

Баждар, къща, 80 м2, 480 м2 двор 65 000 лв
ПАР ЦЕ ЛИ:

Лоза, 1.6 дка 10 000 лв
Изход Севлиево, 3 дка 22 000 лв
Ясени, 400м2, УПИ 3 000 лв
Хаджицонев мост, УПИ, 1 дка 8 000 лв
Киевци, 1200м2 36 000 лв
Пройновци, 1200м2, УПИ 12 000 лв
Сирмани, 1050м2, УПИ 15 000 лв
Индустриална зона, 500м2 15 000 лв
Широк център, Младежки дом, 1 дка 11 000 eu
ул. „Свищовска“, 450 м2 25 000 лв
Лъката, 480 м2 УПИ 15 000 лв
Стефановци, 796 м2, УПИ 8 500 лв
Гарата, 2700 м2, 600 м2 дог
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:
Източник, 150м2, 600 м2 двор 65 000 лв
Орловци, 2 етажа, 100м2 РЗП 17 000 лв
Цвятковци, двуетажна, 1.2 дка двор 16 000 лв
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
Златевци, къща, 900 м2 двор 27 000 лв

ДАВА ПОД НАЕМ:
Идеален център, лукс студио, обзаведено 400 лв
Голо бърдо, двустаен 200 лв

ОЩЕ АКТУАЛНИ ОФЕРТИ - В ОФИСА
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МОНОЛИТ25
години
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уют  •  спокойствие  •  сигурност
“Скобелевска” 32, ет. 1 (срещу Театъра)

тел.: 066/80 85 74,  0885 118 119

иМоТи продаВа

ТЕрЕн с упи 2 дка, 
с дВуЕТажна по-
сТроЙка с рзп 350 
кВ. М В широк цЕн-
ТЪр, с ВЪзМожносТ 
за жиВЕЕнЕ или 
рЕсТоранТ, се прода-
ва на тел. 0888/637-
017. [15, 4]

гаражи - ново строител-
ство, в центъра се прода-
ват на тел. 0897/87-18-
22. [24, 14]
апарТаМЕнТи В цен-
търа, ново строител-
ство, се продават на тел. 
0887/803-414. [24, 14]
кЪЩа В кв. Шумели се 
продава на тел. 0887/60-
77-61. [22, 17]
апарТаМЕнТ - 130 кв. 
м, в идеален център се 
продава на тел. 0888/813-
710. [12, 11]
парцЕл В регулация в 
Гостилица се продава на 
тел. 0897/799-072. [11, 5]

апарТаМЕнТ на бул. 
„Могильов“ 71, вх. А, ет. 
3, ап. 9, се продава на 
тел. 0895/360-196. [22, 
13]
сТара кЪЩа в село Кме-
товци се продава на тел. 
0884/848-323. [11, 7]
апарТаМЕнТи и други - 
ново строителство, в иде-
ален център, по себестой-
ност и договаряне се про-
дават на тел. 0888/447-
096. [20, 9]
ТрисТаЕн апарТаМЕнТ в 
кв. Дядо Дянко се прода-
ва на тел. 0899/841-480. 
[14, 8]
МногосТаЕн апарТа-
МЕнТ в блок „Здравец“ 
- 100 кв. м, се продава на 
тел. 066/800-170. [33, 6]
ТухлЕн апарТаМЕнТ се 
продава на тел. 0887/621-
225. [10, 6]
апарТаМЕнТ - 120 кв. 
м, в Габрово, ул. „Гради-
ще“, се продава на тел. 
0896/05 -11-52. [8, 6]
упи - 665 кв. м, в кв. 
Стефановци, до второсте-
пенен път, на тихо и спо-
койно място, цена: 15 000 
лв., се продава на тел. 
0896/651-920. [11, 6]

ВилЕн иМоТ в село Зла-
тевци се продава на тел. 
0899/943-105 [20, 5]
парцЕл В регулация - 
1200 кв. м, в центъра на 
село Гергини, за 15 000 
лева се продава на тел. 
0896/330-963. Моля, без 
обаждания от агенции. [6, 
5]
кЪЩа В село Ангелово, 
до Донино, се продава на 
тел. 0897/569-027 [11, 7]
иМоТ оТ 2 къщи, два де-
кара, на 5 км от центъра 
- 0897/569-027 [11, 7]
парцЕл В село Чавеи - 
1945 кв. м, се продава на 
тел. 0896/641-053. [11, 3]
парцЕл В Етъра се прода-
ва на тел. 0896/613-456. 
[5, 5]
ТухлЕн апарТаМЕнТ - 
76 кв. м, в кв. Палаузово 
за 42 000 лева се продава 
на тел. 0897/616-970. [11, 
3]
Мансарда - 57 кв. м, 
широк център, тухла, от-
лично състояние, цена: 33 
000 лв., се продава на 
тел. 0877/800-313. [5, 5]
гараж - бетонна клетка, в 
отлично състояние, за 980 
лева се продава на тел. 
0888/31-45-63. [5, 5]

апарТаМЕнТ сЕ продава 
на тел. 0894/232-425. [3, 
3]
кЪЩа В село Костен-
ковци се продава на тел. 
0878/863-875. [10, 4]
парцЕл - 3 дка, до „Тех-
номаркет“ се продава на 
тел. 0892/484-602. [16, 2]
гарсониЕра В кв. Трен-
дафил-2 се продава на 
тел. 0898/760-835. [11, 2]
апарТаМЕнТ - тухлен, 
четиристаен, три тераси, 
обзаведен, трети етаж, по 
договаряне се продава на 
тел. 0899/154-177. [3, 2]
парцЕл В квартал Кука-
та- Поповци - 1240 кв. 
м, цена: 10 лв./кв. м, се 
продава на тел. 0896/65-
19-20. [11, 2]
парцЕл В село Донино 
от 3 300 кв. м за 15 000 
лв. се продава на тел. 
0897/44-95-95. [2, 1]
кЪЩа - 70 кв. м, с двор 
1 дка в село Армените, 
цена по споразумение, се 
продава на тел. 0888/515-
797. [6, 1]

иМоТи даВа под наЕМ
Магазин срЕЩу „Шел“ 
се дава под наем на тел. 
0877/633-064. [11, 7]

обзаВЕдЕни ноВи и ре-
новирани офиси в сграда-
та на ОББ отдава под наем 
тел. 0888/907-666. [32, 7]
сТаЯ - цена: 55 лв. на ме-
сец, се дава под наем на 
тел. 0884/510-589. [8, 8]
дВусТаЕн апарТаМЕнТ 
се дава под наем на тел. 
0898/931-914 [10, 5]
дВусТаЕн апарТаМЕнТ 
на Еса дава под наем тел. 
0899/070-304. [11, 4]
поМЕЩЕниЕ В ИЦ, си-
вата къща, дава под наем  
тел. 0888/871-687. [12, 4]
апарТаМЕнТ, обзаВЕ-
дЕн, на ул. „Свищовска“ 
се дава под наем на тел. 
0898/419-342. [11, 5]
апарТаМЕнТ В кв. Сир-
мани се дава под наем на 
тел. 0988/815-666. [4, 4]
кВарТира даВа под наем 
тел. 066/86-82-44. [4, 2]
кВарТири даВа тел. 
0889/363-365. [4, 2]
Магазин В центъра се 
дава под наем на тел. 
0878/929-080. [11, 2]

иМоТи заМЕнЯ
апарТаМЕнТ - 120 кв. м, 
заменя за гарсониера в 
кв. Младост. Договаряне. 
Тел. 0899/154-177. [3, 2]

кЪЩа В Габрово - Ру-
севци, с екстри, заменя 
за жилище в гр. София. 
Справки на тел. 0888/310-
981. [7, 1]

ТЪрси под наЕМ
сТаЯ ТЪрси тел . 
0884/606-356. [10, 10]
боксониЕра или гарсо-
ниера с асансьор изгод-
но търси под наем тел. 
0879/894-929. [6, 6]

иМоТи купуВа
ЕВТина кЪЩа, може и 
полусъборена, се купува 
на тел. 0895/752-838.
гарсониЕра сЕ купува на 
тел. 0888/101-427. [12, 
11]
гараж сЕ купува на тел. 
0894/232-425. [3, 3]
сТара кЪЩа, може и по-
лусъборена, в Габровско 
се купува на тел. 0877/34-
34-26. [24, 3]
кЪЩа В града се купува 
на тел. 0885/200-058. [4, 
1]

гори купуВа
„Мг-лЕс“ изкупуВа 
гори - справки на тел. 
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.
зЕМЕдЕлска зЕМЯ в 
страната се купува на тел. 
0887/760-790. [11, 5]
зЕМЕдЕлски зЕМи и 
гори се купуват на тел. 
0894/23-24-25. [11, 11]
наЕМаМ или купувам 
земя в Горнова могила, 
Смирненски, Донино, Ле-
сичарка, Поповци и др. - 
тел. 0888/21-21-22. [3, 2]

ноЩуВки
ноЩуВки, цЕнТЪр - 
0878/515-080. [24, 15]

Оáяви и реклама в “100 веñти”

ПРОДАВА АПАРТАМЕНТИ:  
Варовник, двустаен, тухла, ет. 2                    23 000 eu
Младост, гарсониера, тухла, ет. 3, южна, блиндирана 
врата                                                 договаряне
Дядо Дянко, тристаен, тухла                        16 000 eu
Център, 74м2                                          23 000 eu
Бичкиня, 80м2, тухла, таванска стая             договаряне
Голо бърдо, двустаен, монолит                     16 000 eu

КЪЩИ:  
Гарата                                                договаряне
Иванковци, след ремонт                               4 000 eu
Драгановци                                             4 000 eu

МАГАЗИНИ:
Колелото                                             договаряне

ПАРЦЕЛИ, ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ И ГОРИ:  
Гачевци, гора, 13.400 дка                          договаряне
Габрово, земеделска земя                          договаряне
Русевци, парцел, път, ток, вода                   договаряне
КУПУВА ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ И ГОРИ - НАЙ-ДОБРИ ЦЕНИ

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

Агенция за 
недвижими имоти

01/03

СМЕНЯ ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕТО НА ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ
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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

ГАРАЖ, РУСЕВЦИ, масивен, 18 м2   
   5 000 €

АПАРТАМЕНТИ:
Бичкиня, 74м2, саниран 42 000 лв
Център, многостаен + гараж 80 000 лв
Еса, гарсониера, партер 26 000 лв
Бичкиня, 76 м2, панел 34 000 лв

До зала „Орловец“, двустаен 44 000 лв
Дядо Дянко, 2-стаен, 2 ет.  17 500 €

КЪЩИ:
Поповци, ново стр., 70 м2, 560 м2 двор, 
гараж  73 000 лв
Червена локва,96м2,500м2 двор 38 000 лв
Ц. ливада, 176м2, 580м2 двор 24 000 лв
Влайчовци, 153м2, 1 дка, гараж 33 000 лв
Поповци, 130 м2, 1100 м2 двор 29 999 лв
Поповци, 500м2 + бунгало 7 500 €

ПАРЦЕЛИ:

Думници, УПИ, 950 м2  10 500 €
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
Войново, 536м2 + проект 10 000 лв

ДАВА ПОД НАЕМ:
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)

11/03

КУПУВА ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ И ГОРИ

тел. 0675/32 824,
моб. 0885/666 636

имоти; работа предлага/търси; автопазар; превози; продава-купува

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

рабоТа прЕдлага
шиВашка ФирМа за 
спортни панталони търси 
да назначи ОТК и про-
фесионални шивачки на 
прав шев. Справки на тел. 
0887/623-490. [23, 16]
хигиЕнисТка сЕ търси 
на тел. 0887/396-371. [11, 
8]
Cafe bar „Fashion“ тър-
си да назначи сервитьо-
ри/ки и готвачи/ки. За 
повече информация: тел. 
0897/802-908. [14, 14]
„ЕМбос“оод - Габрово 
търси да назначи работник 
за лакозаливно - ВИСО-
КО ЗАПЛАЩАНЕ. Фирма-
та търси и работници за 
сглобяване и монтаж на 
мебели. Справки на тел. 
0887/64-00-71, 0885/599-
599. [12, 11]

рабоТник за автоморга 
се търси на тел. 0883/354-
280. [27, 8]
гоТВаЧ за работа от 10 
до 14 часа, владеещ ита-
лиански или английски 
език, се търси на тел. 
0898/76-98-49. [10, 7]
ТЕспоМ ад - гр. Габрово, 
ул. „Бодра смяна“ 1 (до 
КАТ), търси да назначи: 
СТРУГАРИ, ШЛОСЕР-МОН-
ТЬОРИ, ОПЕРАТОРИ и НА-
СТРОЙЧИЦИ на ЦПУ; РАЗ-
КРОЙЧИК (газов разкрой); 
РАЗКРОЙЧИК лазерно 
рязане; ФРЕЗИСТИ, БОЯ-
ДЖИИ, ТЕРМИСТ, ТЕХНО-
ЛОГ, ДОКЕР-МОТОКАРИСТ. 
[11, 10]
каМЕриЕрка (пЪлЕн ра-
ботен ден) се търси на тел. 
0899/815-408. [6, 6]
МЕхана „ФЕнЕриТЕ“ тър-
си да назначи готвач то-
пла кухня. Справки на тел. 
0896/606-870. [13, 10]
сТроиТЕлни рабоТни-
ци се набират на тел. 
0895/424-308. [16, 6]
рабоТник В склад за зър-
но, шофьор кат. „В“ търси 
тел. 0878/240-506. [11, 9]

сТроиТЕлна ФирМа 
ТЪрси багЕрисТ и 
арМаТурисТ. Справки 
на тел. 0887/870-088. 
[6, 4]

ТЪрсиМ рабоТници кра-
вари - справки на тел. 
0896/690-300 [10, 8]
гоТВаЧ или помощник-
готвач със собствен ав-
томобил се търси на тел. 
0877/225-322. [6, 5]
ФирМа „Йоана-89“ ООД 
търси да назначи служи-
тел, обслужващ бензи-
ностанция. За връзка: тел. 
0886/010-003, 0877/347-
907. [11, 5]
добри гоТВаЧи/ки, сер-
витьори/ки срещу отлично 
заплащане се търсят на 
тел. 0899/957-006. [22, 3]
рабоТници с ТЕЛК ре-
шение се търсят на тел. 
0898/801-009. [4, 4]
ФирМа „хлЕбозаВод“ 
търси да назначи месач 
на хляб. Справки на тел. 
0878/535-094. [6, 5]
сТроиТЕлни рабоТ-
ници се търсят на тел. 
0896/799-364. [11, 6]

пицариЯ „ТЕМпо“ търси 
сервитьор/ка. Справки на 
тел. 0879/988-010. [11, 5]
ЧисТаЧка за вход се тър-
си на тел. 0886/705-761. 
[5, 5]
жЕна за гледане на стари 
хора срещу унаследяване 
се търси на тел. 066/992-
244. [5, 5]
ФирМа ТЪрси работници 
за бластавтомати и шпри-
цавтомати. Справки след 
15 часа на тел. 0887/364-
140. [3, 3]
сТолЪТ под Общи-
на Габрово търси готвач. 
Справки на тел. 0894/632-
367. [5, 5]
сЕрВиТьор сЕ търси на 
тел. 0878/966-222. [11, 4]
„подЕМ габроВо“ ЕООД 
търси стругар. Справки на 
тел. 0884/854-354. [5, 4]
храниТЕлЕн Магазин в 
кв. Дядо Дянко търси про-
давачки. Справки на тел. 
0887/825-534. [17, 3]
грил-паВилион прЕд 
магазин „Кауфланд“ търси 
да назначи продавач-кон-
султант. Справки на тел. 
0887/90-70-32. [17, 4]

„ЕВрохиМ груп“ оод 
набира рабоТници 
за пЕралноТо си 
сТопансТВо, ТЕх-
ник с опиТ за под-
дрЪжка на Маши-
ниТЕ. Справки на тел. 
0892/24-67-67. [10, 2]

жЕна за обгрижване на 
болна жена и помощ в 
домакинството в комплекс 
„Христо Ботев“ се търси на 
тел. 0879/854-247. [3, 3]
„бодилукс“ спЕш-
но търси мебелист - тел. 
0898/574-848. [5, 4]
ФирМа ТЪрси багерист 
на редовен трудов дого-
вор. Може и пенсионер. 
Справки на тел. 0887/646-
330 [8, 2]
продаВаЧ-консулТанТи 
на пълно и почасово ра-
ботно време се търсят на 
тел. 0889/384-319. [6, 2]
пЕрсонал за механа в 
Слънчев бряг - може и 
целогодишно, се търси на 
тел. 0899/957-006. [22, 3]
шоФьор за битаци се 
търси на тел. 0889/284-
456. [4, 2]

аВТосЕрВиз на Търгов-
ска база търси монтьор. 
Справки на тел. 0895/62-
94-10. [11, 2]
МЕхана набира готва-
чи топла и студена кухня, 
барбекюристи. Справки на 
тел. 0895/629-036. [17, 2]
“Мак-В“ Еоод търси кро-
яч текстил с опит. Старто-
ва заплата 750 лв. Справ-
ки на тел. 0885/385-838. 
Имейл адрес: market@mak.
bg. [12, 2]
ФирМа ТЪрси шофьо-
ри за разносна търговия. 
Заплащане до 1000 лв. 
Справки на тел. 0887/87-
56-52. [11, 2]
на 19 март (вторник) от 
10.00 до 12.00 часа фир-
ма „ИЛЕКС“ ООД ще про-
веде интервю с желаещите 
да кандидатстват за длъж-
ността ОПЕРАТОР НА МА-
ШИНИ ЗА КАРТОНЕНИ ИЗ-
ДЕЛИЯ. Във фирмата няма 
обявени места за трудоус-
троени. Адрес на фирма-
та: Северна индустриална 
зона, ул. „Бойката“ 4 (зад 
Пътното). [2, 2]

ФирМа ТЪрси счетово-
дител на редовен трудов 
договор. Справки на тел. 
0887/646-330. [7, 1]
поМоЩник- гоТВаЧ/
ка за битово заведение 
- стартова заплата 800-
1000 лв., се търси на тел. 
0887/002-030. [11, 1]
МЕхана „ФЕнЕриТЕ“ тър-
си сервитьор/ка. Справки 
на тел. 0896/606-870. [13, 
1]
рЕсТоранТ „киТаЙски 
кът“ търси хигиенистка за 
кухня. Три дни в седмицата 
от 16.00 часа - 20 лв./ден. 
Справки на място: Габро-
во, ул. „Осми март“ 19. 
[12, 1]

рабоТа ТЪрси
поЧасоВа или на-
домна работа търси тел. 
0894/277-849. [11, 3]
пазаЧ (нЕВЪорЪжЕна 
охрана) с опит - 0888/33-
81-85. [12, 3]

грижа за ВЪзрасТни
грижи за възрастни по-
часово - тел. 0879/689-
667. [5, 5]

аВТоМобили продаВа
опЕл асТра - хечбек, 
1993 г., бензин, 60 к.с., 
132 114 км, 800 лв., се 
продава на тел. 0889/437-
938 - Димитър. [11, 7]
ТоЙоТа аЙго - всичко 
платено, се продава на 
тел. 0888/585-799. [3, 2]
ТоЙоТа сТарлЕТ, с газ, 
за 850 лв. се продава на 
тел. 0899/585-566. [3, 3]
оТлиЧни оТ Германия: 
Мерцедес Вито-110 - кли-
ма, Опел Комбо - пикап, 
Рено Туинго, Опел Агила 
1.2 - тел. 0898/878-548. 
[5, 2]

WV пасаТ - дизел, 1.9 
куб., 110 к. с., 1998 г., 
с регистрация, се прода-
ва на тел. 0877/440-100. 
[11, 2]
голФ III - 1997 г., се 
продава. За повече ин-
формация: тел. 0898/33-
14-91. [11, 2]
рЕно клио 1.4, бензин, 
изрядно техническо със-
тояние, годишна винетка, 
цена: 500 лв., се продава 
на тел. 0879/377-566. [4, 
2]
ФолксВагЕн поло 1.9, 
дизел, за 1200 лева се 
продава на тел. 0898/761-
381. [6, 1]

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.

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, 7]

скрап, сТари
аВТоМобили
коли за скрап от мяс-
то се изкупуват на тел. 
0899/092-510. [22, 21]
изкупуВаМ ВсЯкакВи 
автомобили на изгодни 
цени - тел. 0883/354-280. 
[27, 8]
коли за скрап на добри 
цени се изкупуват на тел. 
0899/810-766. [15, 6]

продаВа Машини
ЕлЕкТрожЕн bUDGeT 
BWT 1504, на практи-
ка нов  - не повече от 
5-6 часа работа, заваря 
с електроди до 2.5 мм, 
маска, продава за 100 
лева. Електрожен Сварка - 
руски, заваря с електроди 
до 4 мм - цена 100 лева. 
Елекрожените не са ин-
верторни. 0887/611-753 
[10, 1]
рЕзаЧка за дърва „Хукс-
варна 440“ се продава на 
тел. 0899/901-844. [5, 1]

продаВа обзаВЕжданЕ
казани за ракия се про-
дават на тел. 0886/928-
101. [15, 3]

обзаВЕжданЕ за спал-
ня на цена по споразу-
мение се продава на тел. 
0887/308-280. [2, 2]
коТЕл „голдЪн файър“ 
- котел 35 кВт, бункер, 
горелка „Голдън файър“ 
VIP858, шнек, стаен тер-
мостат, В ГАРАНЦИЯ, цена 
по договаряне, продава по 
спешност 0878/884-241 
[33, 1]
пЕлЕТна горЕлка „Гол-
дън файър“ 858 VIP, само-
почистваща, в гаранция, 
много изгодно продава 
0888/922-878 [10, 1]

продаВа разни
продаВаМ оборудВанЕ 
за магазин. Телефон за 
връзка: 0888/422-668. 
орЕхи по 2.30 лв. 
се продават на тел. 
0876/402-653. [6, 6]
пЕлЕТна каМина „Гол-
дън файър“, гаранционна, 
24 кВт, спешно продава 
за 1500 лева: 0894/424-
366 [15, 6]
пласТМасоВи цисТЕр-
ни - 1 тон, се продават 
на тел. 0888/942-095. 

пЕЧка-каМина, Трикри-
лЕн гардероб и селско-
стопански принадлежности 
на изгодни цени се прода-
ват на тел. 0882/051-526. 
[5, 2]

жиВоТни продаВа
прасЕТа - малки, се про-
дават на тел. 0876/402-
653. [6, 6]
кози сЕ продават на тел. 
0898/267-194. [11, 5]
Малки ТЕлЕТа се прода-
ват на тел. 0876/415-480. 
[12, 1]

храна за жиВоТни
царЕВица, пшЕница, 
ечемик се продават на 
тел. 0886/640-101. [10, 3]
бали лЮцЕрна се про-
дават на тел. 0888/85-34-
22. [6, 2]

сЕлскосТопанска
продукциЯ
био Тор от калифорний-
ски червеи за градини, 
овошки и оранжерии се 
продава на 0898/630-249. 
[20, 16]

зЕлЕнЧукоВ разсад 
(домати и краставици) за 
ранно производство се 
продава в село Чавеи, тел. 
0897/809-990. [11, 5]
оборски Тор в чували - 
3 лв./брой, с транспорт. 
Тел. 0878/650-456. [24, 
1]

купуВа разни
сТара наФТа се купува 
на тел. 0895/752-838.
ВсЯкакЪВ Вид желязо, 
печки, хладилници, перал-
ни и др. изкупува тел. 
0894/921-663. [22, 21]
сТари ЧЕрВЕни бро-
еници и гердани, саби, 
ятагани, царски кортици, 
щитове, старинни пушки 
и револвери купува тел. 
0888/147-085. [24, 2]
книги - художествена 
литература (криминални, 
любовни, класика, исто-
рически и др.), купува тел. 
0889/885-944. [24, 2]

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

прЕВози
ТранспорТ - 2.5 тона, 16 
куб. м  - 0899/377-924
ТранспорТни услуги с 
товарен автомобил до 1.5 
тона - 0898/630-249 [20, 
16]

ТранспорТ с бус - тел. 
0878/625-469. [24, 13]
ТранспорТ с бус - 
0879/080-862 [11, 3]
ТранспорТ  - 0.45 лв./
км - тел. 0878/650-456. 
[24, 1]
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оТоплЕниЕ
дЪрВа за огрев се прода-
ват на тел. 066/823-712, 
0887/620-535, 0876/162-
172.
продаВаМ дЪрВа - 
0878/943-895.

„Мг-лЕс“ продаВа дърва 
за огрев - 0887/547-499, 
0878/513-655.
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
дЪбоВи за огрев - наце-
пени, 80 лв., с безплатен 
транспорт, се продават на 
тел. 0877/471-466.
дЪрВа В чували - 5 лв., 
и РАЗПАЛКИ, с безплатна 
доставка, се продават на 
тел. 0876/583-472.
дЪрВа за печки, котли, 
камини се продават на 
тел. 0879/988-131.
сухи и сурови нацепени 
дърва - 80 лв., се прода-
ват на тел. 0895/752-838.

сухи дЪрВа в чували 
и разпалки - 5 лв. Не-
забавна доставка. Тел. 
0877/191-102.
дЪрВа за огрев в чу-
вали и разпалки - 5 лв. 
Доставка на място. Тел. 
0876/437-140.
дЪрВа за огрев - метро-
ви, нарязани и нацепени, 
85 лв. реални кубици, 80 
лв. нереални, дърва в чу-
вали - 4 лв., сухи. Тел. 
0896/80-76-88. [15, 15]
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.
дЪрВа за огрев - мет-
рови, нарязани, нацепе-
ни, се продават на тел. 
0879/972-114.
МЕТроВи - 75 лв./
куб., нарязани - 85 лв./
куб., се продават на тел. 
0988/816-628.
дЪрВа за огрев: салкъм 
- 65 лв., метрови - 75 
лв., нарязани, с включен 
транспорт, се продават на 
тел. 0896/74-17-63. [11, 10]

донбаски ВЪглиЩа, 
брикети и екобрикети, 
пелети от широколистна 
дървесина - 066/801-501. 
[12, 7]
рЕжа дЪрВа на 7 лв. - 
справки на тел. 0899/050-
080. [11, 3]
дЪрВа В чували - 4.00 
лева - тел. 0894/399-931. 
[12, 9]
дЪрВа - нацепени и мет-
рови - тел. 0894/399-931. 
[12, 9]
сухи дЪрВа в чували - 5 
лв. - тел. 0894/644-560. 
[12, 5]

даВа заЕМ
крЕдиТи -  тел . 
0897/219-833. [22, 18]

ЕроТика
МоМиЧЕ за забавление 
- тел. 0884/495-210. [10, 
5]
ЕроТиЧни Масажи - 

тел. 0894/277-849. [11, 
3]
МоМиЧЕ прЕдлага секс 
- тел. 0876/249-511. [6, 
3]

билЕТи, пЪТуВаниЯ
аВТобусни, са-
МолЕТни БИЛЕ-
ТИ се предлагат на 
тел. 066/80-49-48, 
0887/83-61-73.
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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 
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ЕКСКУРЗИИ С АВТОБУС ОТ ГАБРОВО
ОДРИН ЗА 1 ДЕН - 23.03./20.04/25.05., 40 лв.
ОДРИН С 1 НОЩУВКА - 19-20.04., 90 лв.
ИСТАНБУЛ - ФЕСТИВАЛ НА ЛАЛЕТО - 25.04/                                                       
03.05./09.05/23.05., от 164 лв.       
БУКУРЕЩ - 08.06./14.09., 40 лв.
СЛЪНИК-БРАН-БРАШОВ - 07.06., 2 нощ., 195 лв.
СИНАЯ-БРАН-БРАШОВ - 1 нощ.,23.03/25.05,                                                                  
125 лв., с 2 нощувки, 30.03./27.04./04.05, 149 лв.
БИГОРСКИ МАНАСТИР-ОХРИД-СКОПИЕ -09.05.,185 лв.
ОХРИД-АЛБАНИЯ - 17.04.,3нощ.,3зак.,2 веч., 275 лв.     
КАВАЛА-ХАЛКИДИКИ-АТОН - 16.05., 2 нощ.,199 лв.
БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА - 04.05., 3 нощ.,295 лв.
БЕЛГРАД-НОВИ САД-НИШ - 10.05., 2 нощ., 249 лв.
БУДАПЕЩА - 29.03.,2 нощ.,279лв от С-во/В.Т-во
БАНСКО-ЛЕЩЕН-КОВАЧЕВИЦА - 04.05.,2нощ.,150лв
БЕЛОГРАДЧИК-СКАЛНА ПРИКАЗКА - 20.04,108лв, от С-во
ВЕНЕЦИЯ-ФЛОРЕНЦИЯ -17.07.,3нощ.,499лв., от С-во
ВЕЛИКДЕН ОТ ГАБРОВО
СОЛУН-МЕТЕОРА - 27.04., 2 нощ., 235 лв. 

ВЕЛИКДЕН НА ХАЛКИДИКИ - 26.04.,3нощ.,от 349 лв.
БУКУРЕЩ-СИНАЯ-БРАШОВ - 27-29.04.,2нощ.,169 лв.
КОРФУ - 25-30.04.,3 нощ.,зак,вечери,336лв от С-во
ВИЕНА-БУДАПЕЩА - 25-29.04.,3нощ.,435лв от Т-во
АДРИАТИКА - 27.04.- 04.05.,6нощ.,715лв от В.Т-во
ОХРИД С РИЛСКИ МАНАСТИР И РУПИТЕ - 26.04., 3 
нощувки, 290 лв.
РИЛСКИ МАНАСТИР-БАНСКО-РОЖЕНСКИ МАНА-
СТИР-РУПИТЕ - 27.04., 200 лв.
ВЕЛИКДЕН УИКЕНДИ СЪС САМОЛЕТ 
ПРАГА - 720 лв.,ВИЕНА - 770 лв., ПАРИЖ - 933 лв., 
ДУБРОВНИК - 723 лв., БАВАРСКИ ЗАМЪЦИ - 783 лв., 
О. САНТОРИНИ - 624 лв., О. КИПЪР - 895 лв./ 5 
нощ./, КОСТА ДЕЛ СОЛ - 995 лв./7 нощ./, ЕГИПЕТ - 
1108 лв./7 нощ./,МАРОКО - 1467 лв.,ИЗРАЕЛ -1348лв
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

 
        

Вашата обява ще бъде отпечатана още на 
следващия ден, ако бъде подадена в редакцията 

на „100 вести“ о 16.30 часа. 
 

ЦеНата 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.	

Специални	отстъпки	за	годишни	обяви,	
ако	вашата	обява	излиза	през	цялата	година.	При	

текущите	обяви	всяка	11-та	е	безплатна.	

сЧЕТоВодсТВо
сЧЕТоВодна канТора 
„КОНТО-ЕКСПЕРТ“ - сче-
товодни услуги, годишно 
приключване, данъчни 
декларации - 066/804-
066
сЧЕТоВодсТВо - тел. 
0877/633-064. [11, 7]

 ВодораВно: Кока-Кола. Аперитив. Либия. Майол (Аристид). 
Роми. Хирошима. Елегия. Гота. Артроза. Гау (Владимир). Елва. Ар-
дон. Алианс. Мрежа. „Орор“. Стоки. Килим. Шалче. Боле. „Челси“. 
Наиб. Размяна. Текст. Ене. Поа. Едикт. Лоар. Бор. Лоара. Паритет. 
Уилма. Сенко. Сладки. Колоди. Ска. Варта. Рени. Паун. „Заира“. 
Труд. Якутск. ПАН. Пророк. Ихъ. Колибри. Обрив. Рев. Кребс (Ханс 
Адолф). Еозин. БТС. Едуард. Илот. „Ота“. Етра. Карго. Плевел. 
Атом. Аерон. „Окен“. „ИФА“. Еверест. Квартал. Йотов (Велко). 
Наа.   
 оТВЕсно: Полиглот. „Апоел“. Апостолов (Георги). Киров (Ата-
нас). Обзор. Авиал. Стека. Работа. Кома. Ударник. Авер. Киша. 
Миля. Ликра. Бре (Антоан). Ент (Бас). Бояи (Янош). Ар. Енеолит. 
Предел. „Марек“. Адам. Атрибут. „Ил“. Самарджич (Любиша). 
Ирак. Ро. Сараф. Тоалетка. Оруро. Ратай. „Байерн“. Илет. Сле-
добед. Поло. Омск. Пеон. Кро (Шарл). Кмет. Железар. Исландия. 
Изба. Во. Галош. Торки. Киви. Раев (Илия). Дири. Иран. „А и О“. 
Пух. Нигер. Тояга. Лаерт. Сатър. Лорен (София). Дим. Анучин 
(Дмитрий). Ескус. Ехо. Оса. Вирус. Еберт (Фридрих). Анков (Ва-
сил). Тента.  

отговори на сканди от бр. 51, петък

сТроиТЕлсТВо
кЪрТи и пробива - 
0897/832-363
сЪбарЯМ и почиствам от 
А до Я. Извършвам строи-
телни работи. Чистя дворо-
ве, мази - 0899/601-444.
ФирМа сЪбарЯ, почиства 
за сметка на материалите - 
тел. 0896/183-637.
кЪрТи, зида, ВиК, ел., 
фаянс  - 0878/943-895.
зиданЕ на каменни дува-
ри - 0876/790-953.
услуги с багер и самос-
вал - 0888/564-431.
изВЪршВанЕ на груб 
строеж, довършителни 
работи, сухо строител-
ство, боядисване - тел. 
0899/154-546. [11, 11]
подпорни сТЕни, дре-
наж и други СМР - тел. 
0897/390-194. [25, 18]
напраВа и ремонт на 
покриви, хидроизолация, 
саниране, дренажи - тел. 
0888/020-187. [25, 18]
рЕМонТ на покриви, хи-
дро- и топлоизолации, те-
некеджийски и бояджий-
ски услуги и др. - тел. 
0895/295-654. [18, 8]

„ВЕлЕВ-сТроЙ-рЕМонТ“ 
прЕдлага всички видо-
ве строителни материали. 
Склад - бул. „Трети март“ 
87, и магазин на ул. „Ка-
питан Дядо Никола“ 65, 
без почивен ден от 7.30 до 
19 часа, тел. 066/801-501. 
кЪрТЯ бЕТон, камък - тел. 
0888/544-438. [11, 6]
изхВЪрлЯнЕ на строи-
телни отпадъци, изкореня-
ване на дървета, подрав-
няване на терени, оране, 
фрезоване - 0888/359-442 
[24, 5]
сТроиТЕлни дЕЙносТи - 
тел. 0897/765-110. [5, 4]
разбиВанЕ каМЪк и бе-
тон - тел. 0888/556-931. 
[5, 3]
рЕМонТ на покриви, об-
шивки на комини, поста-
вяне на улуци и др. - тел. 
0895/370-021. [22, 3]
подпорни сТЕни, дрена-
жи, покриви - 0886/76-24-
34. [10, 2]

ВЪТрЕшЕн рЕМонТ
паркЕТ, дЮшЕМЕ - реде-
не, БЕЗПРАХОВО циклене, 
фино шлайфане, лакиране 
- монтаж на ламиниран 
паркет - 066/86-61-43, 
0889/286-025.
бЕзпрашно циклЕнЕ - 
0887/040-471.
паркЕТ, дЮшЕМЕ, лами-
нат - циклене, монтаж, ла-
киране - 0886/249-906

Вик, ФаЯнс, теракота - 
тел. 0884/228-253. [22, 
19]
иззижданЕ на тераси, 
къртене на панел, топло-
изолации от алпинисти - 
тел. 0897/931-088. [22, 
19]
МонТаж гипсокарТон, 
шпакловки и боя - тел. 
0895/728-668. [12, 9]
ВЪТрЕшни рЕМонТи, 
шпакловки, боядисване - 
тел. 0898/569-486. [22, 
14]
шпаклоВанЕ, боЯдис-
ВанЕ, фаянс, теракота, 
изолация, камък - тел. 
0899/970-757. [5, 5]
оФЕрТа!!! рЕМонТ на 
БАНЯ за 8 ДЕНА!!!! Кър-
тене, ВиК, гипсокартон, 
фаянс и теракота, таван, 
зареждане на аксесоари. 
ВИСОКО КАЧЕСТВО! Справ-
ки на тел. 0876/771-305. 
[5, 3]

оФЕрТа!!! ВЪТрЕшни и 
външни ремонти. бани и 
кухни оТ а до Я. Бър-
зо, качествено, достъпни 
цени! Тел. 0876/771-305, 
0876/771-337. [5, 3]
боЯджиЙски услуги - 
справки на тел. 0899/050-
080. [14, 3]
гипсокарТон, шпак-
лоВка, боядисване, ре-
монтно-довършителни ра-
боти - тел. 0898/209-771. 
[8, 1]
Вик, ФаЯнс, теракота, 
ламинат, окачени тавани - 
тел. 0898/209-771. [8, 1]

под наЕМ
ноВо Фасадно скеле 
се дава под наем на тел. 
0888/982-294. [22, 15]

аВТоВишка
услуги с автовишка - 
справки на тел. 0889/909-
727. [22, 20]

изолации
алпинисТи - тел. 
0899/321-190
изолации, скЕлЕ - 
0878/943-895.
алпинисТи - тел. 
0887/131-381. [22, 4]

израбоТВа
израбоТка на метални 
конструкции, гаражни и 
други врати, огради, па-
рапети - 0885/943-808, 
066/870-546. [0, 0]
израбоТка на метал-
ни конструкции - тел. 
0885/72-46-71. [11, 7]

Ел. инсТалации, 
рЕМонТи
Ел. рЕМонТи и инстала-
ции - тел. 0899/359-114. 
[16, 7]
дрЕбни ЕлЕкТроус-
луги по домовете - тел. 
0899/145-802. [33, 8]

коМини
проФЕсионално по-
ЧисТВанЕ на комини - 
отгоре и отдолу. ПО ВСЯКО 
ВРЕМЕ. Тел. 0897/704-
502.
коМиноЧисТаЧ - 30 лв. - 
тел. 0894/52-52-58.
коМиноЧисТаЧ - тел. 
0889/177-737.

Вик
Вик МонТаж и поддръжка 
- 0887/680-034.

оТпушВа канали - тел. 
0889/177-737.
Вик рЕМонТи - тел. 
0894/220-509. [22, 13]
Вик рЕМонТи и инстала-
ции - тел. 0899/359-114. 
[16, 7]

ТЕнЕкЕджиЙсТВо
ВодосТоЧни ТрЪби, об-
шивки - 0899/321-190.

дограМа
ЕТ „алЕксандЪр ЙОРДА-
НОВ“ - АЛУМИНИЕВА и PVC 
дограма - 0896/741-415.
aL и PVC дограма - изгод-
ни цени - тел. 0878/709-
855.
aL и PVC дограма и 
щори. Изгодни цени! Тел. 
0878/676-161, 0878/709-
855. [33, 8]

рЕМонТ на ЕлЕкТроурЕди 
попраВЯМ Ел. уреди - 
тел. 0894/220-509. [22, 21]
рЕМонТ на всички марки 
автоматични перални - тел. 
0888/294-214. [23, 10]
рЕМонТ на перални, съ-
домиялни, печки, бойле-
ри - тел. 0988/815-645, 
0884/155-075. [3, 3]
рЕМонТ на телевизори по 
домовете - тел. 0888/279-
846. [22, 3]

поЧисТВанЕ
поЧисТВанЕ - тел. 
0889/177-737.

собсТВЕн прЕВоз, из-
чистване на апартаменти, 
къщи, мазета, гаражи - тел. 
0894/921-663. [22, 21]

услуги

дЪрВодЕлски услу-
ги - кухни, спални 
оТ пВЧ-MDf и Ма-
сиВ. Поръчки на тел. 
0878/022-967. [8, 3]

рЯзанЕ, касТрЕнЕ на 
опасни дървета (АЛПИ-
НИСТ) - www.arborist-bg.
com, справки на тел. 
0884/942-942.
сТругарски услу-
ги се извършват на тел. 
0884/014-259. [11, 8]
рЕМонТ на стругове, фре-
зи и други се извършва на 
тел. 0898/359-222. [22, 13]
заВарЯВанЕ на цветни 
метали - тел. 0885/72-46-
71. [11, 7]
рЕМонТ на казани за ра-
кия и изработка на нови - 
0899/688-841, 0888/280-
357. [30, 5]
рабоТници за всичко, 
извършват събаряне, по-
чистване на мази и тавани, 
изкопни работи, строител-
но-ремонтни услуги. Ха-
малски работи, пренасяне 
на багаж. Тел. 0892/326-
344. [11, 5]
цЕпЯ дЪрВа, обръщам 
градини - тел. 0896/926-
407. [7, 6]

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

уроци, курсоВЕ
цЕнТЪр за ПРОФЕ-
СИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ - 
ГАБРОВО, организира 
лицЕнзирани курсоВЕ 

за: огняр, кранист,  мо-
токарист, машинист на 
пътно-строителни машини, 
готвач, барман-сервитьор, 
козметик, фризьор, ле-
чебен масаж, маникюр, 
педикюр, ноктопластика. 
Издава се държавен доку-
мент за правоспособност. 
Обучение с ваучер за 
безработни и работещи. 
066/80-85-92, от 10.30 до 
12.30 ч., тел. 0887/361-
876.

спорТЕн клуб „Алфа-
Метал“ провежда курсове 
за безопасно боравене с 
огнестрелно оръжие. Кур-
сът започва на 27 март 
2019 г. Тел. 066/80-69-
62.
„анна - Виктория спа“ 
предлага индивидуално 
обучение за масажисти - 
справки на тел. 0887/380-
156. [11, 10]

градини, басЕЙни

ландшаФТЕн ди-

заЙн, оФорМлЕниЕ 

и изпЪлнЕниЕ на 

дВорни МЕсТа, озЕ-

лЕнЯВанЕ, Водопа-

дни и ЕзЕрни Фор-

Ми, скални кЪТо-

ВЕ, барбЕкЮТа. Тел. 

0888/942-335.

лЕкари
д-р гЕорги ТАБАКОВ - очен кабинет - ул. „Тотю Ива-
нов“ 25 - прегледи на деца и възрастни, поставяне на 
меки и твърди контактни лещи - понеделник до петък 
- от 9 до 18 ч.; събота и неделя - след уговорка на 
тел. 066/80-32-37
психиаТЪр и НЕВРОЛОГ. Д-р Трифонов, Габрово, ул. 
„Емануил Манолов“ № 12-А, 066/804-549, 0885/251-
655. ИЗДАВА ПСИХИАТРИЧНИ УДОСТОВЕРЕНИЯ.

козМЕТика, Масаж
MaGIC hanDs - масажно студио - тел. 0890/326-498, 
Даниела. [12, 9]

жиВоТни  продаВа
6 броЯ женски прасета 
от 25 до 30 кг се про-
дават на тел. 0893/97-
23-71.
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 - Г-жо куюмджиян, 
за първи път габровската 
публика ще слуша изцяло 
музика от арменски ком-
позитори. 
 - наистина това е един 
много интересен момент 
за мен и оркестъра. стил-
на програма, в която мно-
го от творбите не са из-
пълнявани.
 Поздравления за дири-
гента иван стоянов, който 
е издирил много информа-
ция за авторите и техните 
произведения.
 имам удоволствието, 
представяйки тази музика, 
да се срещна за първи път 
с габровската публика.
 - Вие сте пловдивчан-
ка. как се разви усъвър-
шенстването Ви като му-
зикант?
 - завършила съм Музи-
калното училище в Плов-
див и националната му-

зикална академия „Проф. 
Панчо Владигеров” в со-
фия. Усъвършенствах свое-
то майсторство в летните 
курсове при различни пе-
дагози във Ваймар, Герма-
ния. имам една дълга спе-
циализация в Московската 
консерватория, в катедра-
та на давид ойстрах, в 
средата на 80-те години, а 
също съм завършила лет-
ните курсове по цигулка в 
Люцерн, Швейцария.
 солова, концертираща 
цигуларка съм в българия, 
а съм гастролирала в  ру-
сия, Украйна, Германия, 
италия, Швейцария, испа-
ния, Франция и др.
 - любим композитор?
 - от детството това 
е Моцарт с неговата лъ-
чезарна, светла музика. 
обичам да го свиря. имам 
и образователни концерти 
за деца и ученици с музи-
ката на Моцарт, съобразе-
но с тяхната възраст.

 В четири вечери на-
правих интегрално из-
пълнение на 19 цигулко-
ви сонати на Моцарт в 
Пловдив. свирила съм и 
съвременна, нова музика 
от Щокхаузен, Маурицио 
Кагел, алфред Шнитке и 
др.
 - кои автори влизат в 
репертоара Ви?
 - свиря предимно кла-
сика. също български ав-
тори. разбира се, „севда-
на” от Георги златев-чер-
кин.
 - последните Ви изя-
ви?
 - свирих с Пловдив-
ския камерен оркестър с 
диригент Врам чивчиян, 
който дълги години е ра-
ботил в Модена, италия. 
оркестърът се води към 
арменска фондация, която 
съществува в последните 
две години.
 Концертът беше с ар-
менска музика в армен-

ската църква.
 свирих Моцарт с Ви-
динския оркестър под ди-
ригентството на гост от 
англия.
 - как беше партньор-
ството Ви с Габровския 
камерен оркестър?
 - Прекрасни са прежи-
вяванията ми с Камерния 
оркестър и неговия сърцат 
диригент иван стоянов. 
Един много гъвкав оркес-
тър и един толкова раз-
даващ се диригент, което 
се среща толкова рядко. 
той прие с отворени обя-
тия тази нова програма. 
да изпълнят и поднесат 
само арменска музика на 
габровската публика. Един 
оркестър на ниво, който 
може да поднася шедьо-
ври на класическата музи-
ка.
 - чували ли сте за 
фестивала Дни на камер-
ната музика в Габрово?
 - да, разбира се. иван 

стоянов още по-подробно 
ме запозна с програмите. 
Похвално е, че фестивалът 
продължава да се развива 
през годините. Габрово го 
заслужава, защото тук не-
щата са на ниво. 
 Продължават да се 
поддържат високи стойно-
сти на културата и специ-
ално на музиката. 
 Пожелавам дълги годи-
ни музикантите от Камер-
ния оркестър да поднасят 
на габровската публика 
тази прекрасна духовна 
храна, от която се нуждае 
всеки човек в живота си. 
още повече, че в днешно 
време много стойности се 
принизяват по комерсиал-
ни причини.
 Хубаво е, че Габрово е 
все още „в крак”, че не се 
предавате и продължавате 
традицията с един дири-
гент, който е бил цигулар. 
а това е много, много ва-
жно. 

Нина Куюмджиян: „Похвално е, че Гаáрово 
поддържа виñоки ñтойноñти на култура”
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 интерес предизвика 
срещата с музиката на 
арменски композитори от 
последните 150 години.
 „докато средновеков-
ната българска държава 
чрез християнството се 
приобщава към цивили-
зования европейски свят, 
то арменските владетели 
предприемат тази стъпка, 
за да опазят народа и 

културата си от агресията 
на своите съседи. 
 По отношение на цър-
ковната догматика армен-
ската църква е много по-
близо до православната. 
за разлика от българска-
та, в тяхната църковна му-
зика се допуска съпровод 
на музикални инструмен-
ти. Въпреки че от 1828 г. 
армения е част от руската 
империя, професионал-
ната музикална култура, 

също като нашата, има 
своето начало от послед-
ното десетилетие на XIX 
век”, отбелязва диригентът 
иван стоянов.
 В програмата на кон-
церта прозвучаха про-
изведения на фолклор-
на основа от арменски 
композитори от XX век 
и наши съвременници: 
четиринадесетте „Пиеси 
по теми от арменски на-
родни песни” на компо-

зитора сергей асламазян 
(1897-1978), които бяха из-
пълнени в адаптация за 
струнен оркестър. също 
произведения на согомон 
согомонян - свещеник, 
по-известен с църковното 
си име Комитас, Лорис 
айзакович чекнаворян, 
арно бабаджанян, Едгар 
Хованесян - един от най-
влиятелните арменски 
композитори на XX век, 
лирикът Едвард Мирзоян, 

световноизвестният арам 
Хачатурян с ноктюрно за 
цигулка и оркестър (1941 
г.) - из музика към пиесата 
„Маскарад”  по стихове на  
Михаил Лермонтов и не-
говия поетичен шедьовър 
„ноктюрно” за цигулка и 
оркестър.
 Гост-солист беше нина 
Куюмджиян - цигулка и 
вокал от Пловдив, която 
публиката изпращаше с 
продължителни овации.

С творчеñтвото на арменñки композитори -
концерт на Гаáровñкия камерен оркеñтър

 започвам едно кратко 
интервю с анатолий антов, 
с няколко думи за себе си 
- за да поясня защо точ-
но аз искам да представя 
родолюбивата дейност на 
учителя по история и Гео-
графия.
 Казвам се Василена 
алексиева и съм в десе-
ти клас на национална-
та априловска гимназия 
с профил български език 
и литература. до седми 
клас учих в оУ „неофит 
рилски“. двете училища 
са свързани исторически. 
Гимназията е наследник 
на Габровското училище, 
а неофит рилски е бил 
първият учител в него, 
съставя първите учебници, 
автор е на първия учили-
щен правилник. историята 
винаги ми е харесвала,  
именно за това участвах в 
клуба „традиция и ценнос-

ти“, ръководен от главен 
учител анатолий антов. 
 за мен е голяма чест 
да направя интервю с него 
- моя любим учител анато-
лий антов.
 - какво Ви подтикна 
да създадете клуб „тради-
ция и ценности“?
 - Мотивацията да съз-
дам този клуб са изучава-
не на традициите и цен-
ностите на населението в 
Габровска област и попу-
ляризиране на делото на 
нашия патрон неофит рил-

ски. 
 и не на второ място - 
възпитаване на учениците 
в патриотизъм и уважение 
към културата на населе-
нието в национален и ре-
гионален мащаб. 
 - от колко време съ-
ществува клубът?
 - Клубът съществува от 
три години, вече четвърта 
по линия на различни про-
екти на Министерството 
на образованието и наука-
та - „Успех“ и „твоят час“.
 - с какво се занима-

ват членовете на „тради-
ция и ценности“?
 - издирваме историче-
ски документи. изучаваме 
интересни факти, свързани 
с историята на Габровски 
регион, изготвяме презен-
тационни материали.  
 издадохме книга за 
историята на училище „не-
офит рилски“, която пред-
ставихме пред габровска-
та общественост в края на 
септември 2014 година.
 - кой е най-големият 
успех на клуба?
 - според мен и учас-
тниците най-големият ус-
пех на клуба е издаването 
на книгата, която цитирах 
- за патрона на учили-
щето „неофит рилски“ и 
неговата  история. В моята 
над 30-годишна практика 
не знам училище, в което 
ученици да са участвали в 
написване на историята на 
своето училище. тя е плод 
на старанието да обхванат 
в едно историята и съвре-
мието. събирахме сведе-
ния от различни истори-
чески извори с помощта 
на специалисти от регио-
налния исторически музей 
- Габрово, държавен архив 
- Габрово и националния 
музей на образованието.
 - колко са участници-
те в клуба?
 - Учениците са 18, като 
на екскурзиите до различ-
ни места в Габровска об-
ласт традиционно идват по-
вече деца. Учениците са от 
VI и VII клас, които обичат 
историята и са готови да 
научат още за културата.

Анатолий Антов: "В клуá "Традиция и ценноñти" ñа деца, които 
оáичат иñторията и ñа ãотови да научат още за културата"

сВЕтЛаНа михайЛОВа

 на 23 и 24 март Музеят 
на хумора и сатирата кани 
за първи път в Габрово 
най-младото поколение 
художници на творческа 
работилница за графика - 
висок печат. 
 В основата на уъркшо-
па по висок печат, воден 
от Поли делчева, е от-
немането от формата на 
печатен блок. тази техника 
позволява на участниците 
в процеса на работа да 
развиват изображението 
и да създават отпечатъ-
ци на малки серии графи-
ки. използват се различ-
ни видове шаблони, като 
плоскостите за изрязване 
позволяват комбинации 
и експериментиране. Ма-
териалите са подходящи 
за участници на различ-
ни възрасти. занимание-
то включва историческо 
и техническо въведение. 
отпечатаните графики ос-

тават за участниците. 
 с предварително за-
писване на телефон 
0878458430 или на priаteli@
humorhouse.bg. такса за 
участие във всеки един от 
дните - 8 лева. за прите-
жатели на членска карта 
„Приятели на Хумора” - 
20% отстъпка.
 Павлина делчева е ро-
дена през 1985 г. в софия. 
завършва специалност 
„Металопластика” в сред-
но художествено училище 
за приложни изкуства „св. 
Лука” - гр. софия. Продъл-
жава образованието си в 
австрия, Виена, където за-
вършва колеж с две спе-
циалности – печатна гра-
фика и графичен дизайн. 
тя е един от основателите 
на Graphikkinder и водеща 
на работилници по печат-
на графика. работи като 
графичен дизайнер на сво-
бодна практика, а от 2018 
г. е арт директор на IGO-
Ortner Gruppe.

Ателие Графика - виñок 
печат ñ Поли Делчева


