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Габрово 
066/800 810  
0884 800 810
Севлиево 
0675/35 566
0884 119 155

нЕДВиЖиМи иМоти

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

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
Враòаряò Йовко Топалов - Окаòа: 
„По време на мача окоòо òряáва 
да áъде в òопкаòа и в иãрача”
 на 21 септември Габрово ще 
отбележи 100 години организиран 
футбол. „100 вести“ се присъединява 
към юбилея със специална рубрика, 
в която всеки понеделник представя 
легендите на габровския футбол. до-
сега гости в рубриката бяха футболи-

стите Веско Ганчев, Венци Петров и 
Михал Михалев - Матето. днешната 
среща е с вратаря Йовко топалов - 
оката, неразривно свързан с габров-
ския футбол, с отборите на „торпе-
до“, „сърп и чук“, „динамо“, „балкан“, 
„орловец“, „чардафон“  стр. 3-4

Окръжнаòа прокураòура оòáеляза 60 ãодини, 
подари Паиñиеваòа иñòория на Соòир Öацаров

Яна ЕнчЕва

 двама изявени творци от едно 
поколение – скулпторът Красимир 
Яков от Плевен и габровският ху-
дожник Валентин атанасов, за пръв 
показват съвместна изложба под 
интригуващото заглавие „бяло, злат-
но, черно”. 
 Експозицията от 160 рисунки на 
атанасов, над 20 малки пластики и 
50 плакета на Яков ще бъде открита 
на 2 април от 18 часа в художестве-
на галерия „Христо Цокев” в Габро-
во.
 общият проект на различните 
като личности и светоусещане ху-
дожници разкрива не само тяхната 
ярка индивидуалност и характер, но 
и умението им да разбиват клиши-
раните представи за жанр и многоо-

бразие в изкуството. 
 Публиката отлично познава ле-
котата, с която това го може и пра-
ви Валентин атанасов - за него няма 
област в изобразителното изкуство, 
в която да не се е намесил забеле-
жимо. атанасов, познат и под артис-
тичното име Валат, има създадени 
стотици декоративно-монументални 
творби, хиляди живописни платна и 
рисунки, графики, запазени знаци и 
приложни проекти. дори успява да 
превърне докосването до любимото 
си хоби – музиката, в запомнящо се 
събитие. 
 Габровци добре помнят впечат-
ляващото съчетаване на живопис и 
авторска симфонична музика в про-
екта „раждане на светлината“, реа-
лизиран от атанасов преди няколко 
години.                          стр. 8

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.

Вòорник, 18:00 Краñимир Яков и Валенòин Аòанаñов 
оòкриваò оáща изложáа в ãалерия „Õриñòо Öокев”

"Левски", Красимир Яков

РУЖа ЛЮБЕнОва

 точно на днешната 
дата, 1 април, окръжна-
та прокуратура в Габро-
во навършва 60 години. 
за създаването й четем 
в историческа справка на 
държавния архив в Габро-
во: „с Указ на народното 
събрание, обнародван в 
„известие“, бр. 7/22.01.1959 
г. за новото администра-
тивно деление на страната 
от 1.04.1959 г. се създа-
ва окръжна прокуратура 
Габрово.“
 Юбилеят стана повод в 
петък, в стилно подредено-
то фоайе на библиотеката 
на техническия универси-
тет в Габрово да се съ-
берат бивши и настоящи 
прокурори, следователи 
и служители от окръж-
на прокуратура - Габро-

во, както и техни колеги 
юристи от цялата страна. 
Уважение към празника 
на габровското обвинение 
засвидетелстваха румяна 
арнаудова - завеждаща 
отдел „специализиран“ 
във Върховната Касацион-
на прокуратура и „глас“ на 
главния прокурор сотир 
Цацаров, както и Валери 
Първанов - завеждащ от-
дел „досъдебен“ към ВКП. 
Присъстваха изпълняваща-
та длъжността апелативен 
прокурор във В. търново 
таня недкова, колежка-
та й антоанета чакърова, 
окръжните прокурори на 
Плевен Ваня савова, на В. 
търново - Емил денев, на 
Ловеч - Валентин Вълков. 
 Приятно впечатление 
направи присъствието на 
бившите окръжни проку-
рори симеон Генчев и Ко-

льо Колев, бившият пред-
седател на окръжен съд 
Габрово Минко Минков.
Поканени бяха и бивши 
служители на прокуратура-
та в Габрово.  
 със специално внима-
ние удостоиха празника на 
прокуратурата областният 
управител невена Петко-
ва, кметът на Габрово таня 
Христова, и. ф. Председа-
тел на окръжен съд-Габро-
во Веселина топалова, 
шефката на адвокатската 
колегия иванка баева, за-
местник-директорът на об-
ластната дирекция на МВр 
в Габрово комисар Цветан 
Петков и др. 
 Цветя, подаръци, ус-
мивки и много пожелания 
получи административният 
ръководител на окръжна 
прокуратура Габрово и ок-
ръжен прокурор надежда 

Желева. бронзова моне-
та, изобразяваща вечната 
борба между доброто и 
злото й поднесе областни-
ят управител невена Пе-
ткова. а кметът таня Хри-
стова дари красива карти-
на на Габрово.
 румяна арнаудова обя-
ви, че окръжна Проку-
ратура-Габрово получава 
специален награден знак 
от името на главния про-
курор сотир Цацаров за 
проявен висок професио-
нализъм, а представлява-
щия Висшия съдебен съвет 
боян Магдалинчев бе из-
пратил приветствен адрес.
 В словото си окръж-
ният прокурор на Габрово 
надежда Желева поднесе 
искрена благодарност за 
професионализма на се-
гашния екип. 

продължава на стр. 2

ЦвЕтОмиРа иванОва

 Пълно съгласие за състава на 
районната избирателна комисия в 
Габрово, но след дълги дебати, по-
стигнаха на 29 март представители-
те на парламентарно представените 
партии и коалиции и партиите и 
коалициите, които имат избрани с 
техни кандидатски листи членове 
на Европейския парламент от рб, 
но не са парламентарно представе-
ни. решението взеха по време на 
консултациите в петък при област-
ния управител на невена Петкова. 
отново дебатът беше за секретар-
ското място, после се прехвърли на 
заместник-председателското, стигна 
се почти до това консултациите да 
приключат без съгласие и ЦиК да 
определи риК-Габрово.    стр. 2

Съãлаñие за ñъñòав 
на РИК, но ñлед 
дълãи деáаòи

стЕФКа БУРмОва

 днес започват Евро-
пейските дни на художест-
вените занаяти (ЕдХз), 
които се провеждат за 
пети път в градовете от 
рсо „Централна стара 
планина“ - Габрово, севли-
ево, дряново, Елена, ан-
тоново, тетевен, които ще 
продължат до 10 април. 
тази година ЕдХз се про-
веждат под мотото “Мест-
ни занаяти“ и въввсяка от 

общините по подходящ на-
чин ще бъде организирано 
представянето им.
 на 4 и 5 април в ЕМо 
„Етъра“ край Габрово ще 
бъдат изнесени безплат-
ни тематични беседи за 
занаяти – дървостругар-
ство, мелничарство, гай-
танжийство, в които се из-
ползват съоръжения, зад-
вижвани с вода.  стр. 8

Днеñ започваò Европейñкиòе 
дни на художеñòвениòе занаяòи

 национален парк „Цен-
трален балкан“ получи 
сертификат за обект на 
световното наследство 
на ЮнЕсКо за съхраня-
ването на непокътнати 
букови гори на неговата 
територия. сертификатът 
беше връчен на директо-
ра на парка Генчо илиев 
от зам.-министъра на Ми-
нистерството на околната 
среда и водите Красимир 
Живков.

продължава на стр. 2

„Öенòрален Балкан" ñъñ 
ñерòификаò на ЮНЕСКО 
за áуковиòе ãори

Радоñлав Първанов: „Снимал ñъм 122 
момичеòа на 27 меñòа в Бълãария”4
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Работим за вас!

ЯРЪМОВ АЦ • ООД

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

КОЛИЧЕСТВА - В НАЛИЧНОСТ

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

808-854, 808-545

РАДИАТОРИ ПАНЕЛНИ 
АЛУМИНИЕВИ MAKET СТРОИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ

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

БОРСА
ЯРЪМОВ АЦ • ООД

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

�    

066/810-410, 0887611753

всеки ден в ново издание

Оòопление 
на пелеòи

преДстАВИтел нА 
GOLDEN FIRE

инж. ИВАн ГоспоДИноВ, 
консУлтИрА, ДостАВя, 

монтИрА, пУскА, 
поДДържА

справки на 0887 611 
753, 066 810 410. 

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

066 (80 69 62 
    www.metalsod.com

метал секюрити груп

силните избират 
силни партньори!

angel estate
www.angel-estate.com

агенция 
за недвижими имоти

0877 735 356
*angel_estate@abv.bg

Вашият партньор в 
недвижимото имущество!

f

продаВа Машини
плЕТачна Машина 
„Textima“, домашна, се 
продава на тел. 0887/57-
90-36. [20, 9]

продаВа МаТЕриали
каМЕнни плочи - 8 лв./
кв., и дялан камък - 35 
лв., се продават на тел. 
0895/752-838.
сТари цигли - севли-
евски, цена: 0.20 лв./бр., 
около 800 броя, се прода-
ват на тел. 0898/987-960. 

цигли, дВуканални, 
1500 броя, по 20 ст./брой-
ката, запазени, се прода-
ват на тел. 0885/788-569

продаВа обзаВЕжданЕ
коТЕл „голдън файър“ 
- котел 35 кВт, бункер, 
горелка „Голдън файър“ 
VIP858, шнек, стаен тер-
мостат, В ГАРАНЦИЯ, цена 
по договаряне, продава по 
спешност тел. 0878/884-
241 [33, 11]
изгодно! дВЕ ъглови 
легла-ракли, две секции + 
гардероб, холова масичка 
цвят орех се продават на 
тел. 0888/949-217. [11, 5]
диВан-спалня В отлично 
състояние се продава на 
тел. 0896/25-15-49. [5, 2]
сЕкция, диВан-спалня, 
4 шкафа - бели, кухненски, 
шевна машина „Лучник“ - 

крачна, елипсовидна маса 
- разтегателна, се продават 
на тел. 0899/517-039. 

продаВа разни
казани за ракия и пи-
лета се продават на тел. 
0886/928-101. [15, 9]
ярМоМЕлка, цисТЕрна 
за нафта се продават на 
тел. 0890/214-128. [3, 3]
каМина с водна риза + 
оригинална датска помпа 
продава тел. 0887/57-90-
36. [20, 9]
ТрифазЕн Ел. мотор се 
продава на тел. 0898/760-
616. [3, 1]
оборудВанЕ за храните-
лен магазин се продава на 
тел. 0888/668-511. [5, 1]

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

сТари чЕрВЕни броеници 
и гердани, саби, ятагани, 
царски кортици, щитове, 
старинни пушки и револве-
ри купува тел. 0888/147-
085. [24, 12]
книги - художествена 
литература (криминални, 
любовни, класика, истори-
чески и др.), купува тел. 
0889/885-944. [24, 12]
ВсякакъВ Вид желязо, 
печки, хладилници, перал-
ни и други се изкупуват на 
тел. 0894/921-663. [24, 4]

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

под наЕМ
гъбарници сЕ дават под 
наем на тел. 0884/553-
369. [6, 4]

 ВодораВно: Карабина. Клари-
нет. Зоб. Декар. Тоника. Манит. Ва-
лоа. Бокал. Линоса. Ибери. ЕМИ. 
Канела. „Атала”. Ален (Марку). Тахан. 
Тимар. Иск. Раман (Чандра-секхара). 
Таратор. Кел. Родина. Арана. Фатима. 
Ола. Адам. Тема. Клисар. „Тико”. Ла-
нитал. Нипел. Нат. Тиран. Пенелопа. 
Тал (Михаил). Номад. Лама. Реле. 
„Елиза”. Арина. Типи. Ирида. Инин. 
Цитат. Молар. Нари. Мадарас (Емил). 
Накат. Нин (Хоакин). Окалина. Ани-
мато. Фас. Гина. Ирири. Нино Киров. 
Талара. Барон. Гараж. Нилис (Люк). 
Мериме (Проспер). „Аналитика”. Ба-
нат. Рисак. Нокар (Едмон). 
 оТВЕсно: „Казаларската цари-
ца”. Анама. Ронин. Кетен. Лепидоси-
рен. Кабинет. Лимит. Литак. „Нора”. 
Толар. Матине. Арагонит. Гид. Сахара. 
„АРО”. Италик (Силий). Нева „АМО”. 
Кламер. Синигер. Кака. Анадол. На-
лим. Нара. Алит. Нилин (Павел). Ди-
дона. „Орас”. Акробат. Насип. Зала. 
Ивана. „Аелита”. Апела. Акар (Йо-
жен). Жак. Ват. Рама. Арена. Иранит. 
„Роби”. Арад. Леман (Йенс). „Тира-
нин”. Вино. „Арарат”. Ларин (Борис). 
Милито (Диего). Никел. Тамино. Ина-
на. Алик. „Декамерон”. Капан. Ри-
торика. Талин. Работа. Али-но. Асар 
(Ян). 

отговори на сканди от
бр. 61, петък

Електроразпределение 
север ад, разпределителен обслуж-
ващ център габрово и г. оряховица 

УВеДомяВА сВоИте клИентИ, че:

  В периода 22.04.2019 - 25.04.2019 г. от 
09:00 до 16:00 ч. поради извършване на неот-
ложни ремонтни дейности на съоръженията за 
доставка на електроенергия ще бъде прекъснато 
електрозахранването в района на Габрово, улица 
„божур“, „бузлуджа“, „Крайречна“, „слава“, „сто-
мана“, „негенска пътека“, булевард „столетов“ № 
104 – 164, № 159 – 221 и село тодоровци. 
 В периода 15.04.2019 - 19.04.2019 г. от 09:00 
до 16:00 ч. поради извършване на неотложни ре-
монтни дейности на съоръженията за доставка на 
електроенергия ще бъде прекъснато електрозах-
ранването в района на Габрово, улица „божур“, 
„бузлуджа“, „Крайречна“, „слава“, „стомана“, „не-
генска пътека“, булевард „столетов“ № 104 – 164, 
№ 159 – 221 и село тодоровци.
 В периода 08.04.2019 - 12.04.2019 г. от 09:00 
до 16:00 ч. поради извършване на неотложни ре-
монтни дейности на съоръженията за доставка на 
електроенергия ще бъде прекъснато електрозах-
ранването в района на Габрово, улица „божур“, 
„бузлуджа“, „Крайречна“, „слава“, „стомана“, „не-
генска пътека“, булевард „столетов“ № 104 – 164, 
№ 159 – 221 и село тодоровци.   
	 Електроразпределение	 Север	 АД,	 Разпреде-
лителен	 обслужващ	 център	 -	 Габрово	 и	 Горна	
Оряховица	се	извинява	на	своите	клиенти	за	въз-
никналото	неудобство	и	се	надява	на	разбиране.	
Допълнителна	информация	можете	да	получите	на	
тел.	0700	1	61	61.

Електроразпределение 
север ад, разпределителен обслуж-
ващ център габрово и г. оряховица 

УВеДомяВА сВоИте клИентИ, че:

  на 16.04.2019 г. от 08:30 до 09:00 ч. и от 16:00 
до 16:30 ч. поради извършване на оперативни 
превключвания на съоръженията за доставка на 
електроенергия са възможни смущения на елек-
трозахранването в района на град Габрово, ул. 
„александър стамболийски” - участъка до Колелото, 
ул. „Христо Конкилев” № 44÷26, ул. „Патриарх Ев-
тимий”, ул. „сан стефано”, ул. „Шейново”, ул. „Вит”, 
ул. „Преслав”, ул. „аврам Гачев” № 33÷35, ул. „Ва-
сил Левски” № 3÷21, ул. „тотьо бенев”, ул. „Христо 
смирненски” (в участъка около битовия комбинат), 
бензиностанция „ромпетрол”, фирма Мони, авто-
салон „Киа”, „Габрово Милк” оод, „озекс”, фирма 
„Фулмакс” на ул. „александър стамболийски”, ма-
газин „Хриси”, фирма „Меркурий” на ул. „Христо 
Конкилев”, дом на хумора и сатирата.   
	 Електроразпределение	Север	АД,	Разпределите-
лен	обслужващ	център	-	Габрово	и	Горна	Оряховица	
се	 извинява	 на	 своите	 клиенти	 за	 възникналото	
неудобство	и	се	надява	на	разбиране.	
 Допълнителна	информация	можете	да	получите	
на	тел.	0700	1	61	61.

аВТоМобили продаВа
WV пасаТ - дизел, 1.9 
куб., 110 к. с., 1998 г., 
с регистрация, се прода-
ва на тел. 0877/440-100. 
[11, 6]
голф III - 1997 г., се 
продава. За повече ин-
формация: тел. 0898/33-
14-91. [11, 8]
пЕжо 807, с АГУ, Ситроен 
С-3 - дизел, Ситроен С-3 
- бензин, се продават на 
тел. 0897/647-711. [5, 2]

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

гуМи
лЕТи джанТи - 14-ки, 
Опел, за 160 лв. се про-
дават на тел. 0896/24-24-
68. [11, 6]

аВТоуслуги
кърпЕж на автомобили - 
0882/407-493. [13, 6]

аВТоМорги
ника ауТо изкупува вся-
какъв вид МПС на най-
добри цени. Предлага 
сервизна дейност и дено-
нощна пътна помощ. Тел. 

066/886-677, 0899/886-
424

аВТоМобили под
наЕМ

„VAIKAR RENTACAR“ 
аВТоМобили под 
наЕМ, ул. „Еману-
ил Манолов“ 28, тел. 
0999/009-008.

скрап, сТари
аВТоМобили
изкупуВаМ ВсякакВи 
автомобили на изгодни 
цени - тел. 0883/354-280. 
[27, 14]
коли за скрап на добри 
цени се изкупуват на тел 
.0899/810-766. [15, 12]
коли за скрап от мяс-
то се изкупуват на тел. 
0899/092-510. [22, 6]

продължава от стр. 1
но не пропусна да отдаде 
признателност и почит към 
бившите си вече колеги. 
„Гордеем се с това, което 
ни оставиха, надявам се 
да не предадем тяхното 
доверие. дано сме достой-
ни, та и след нас младите 
колеги да ни изкажат съ-
щата искрена благодар-
ност“. 
 стилното тържество 
продължи със приятни 
срещу между колегията 
и гостите, като една от 
тях, например, събуди нос-
талгични спомени по ви-
пуск 1978 на Юридическия 
факултет към софийския 
университет. Валери Пър-
ванов от ВКП, окръжният 
прокурор на Плевен Ваня 
савова и бившият пред-
седател на окръжния съд 
в Габрово Минко Минков 
се оказаха състуденти от 
този „много силен випуск“ 

по думите им. а Валери 
Първанов кавалерски при-
зна, че Ваня е била отли-
чникът сред тях.
 на тръгване румяна 
арнаудова получи от га-
бровската прокуратура из-
ненадващ дар за Върховна 
Касационна прокуратура 
и главния прокурор со-
тир Цацаров – специално 
изработено копие на Па-
исиевата история. Книгата 
е дело на тревненски май-
стор, с изящно направени 
дървени корици - арт-изда-
ние с уникална полиграфи-
ческа изработка.  
 днес, в деня на юби-
лея си, окръжна проку-
ратура отваря врати за 
габровци и гости. 
Всички посетители, проя-
вяващи интерес, ще могат 
да се запознаят с орга-
низацията на работа и да 
получат информация за 
създаването й.

продължава от стр. 1
българските букови гори в 
парка са част от серийния 
европейски обект на све-
товното наследство „ста-
рите и първични букови 
гори на Карпатите и други 
региона в Европа“. „той 
включва 78 компонента, 
разположени на терито-
рията на 12 европейски 
държави – уточниха от 
нП „Централен балкан“ в 
Габрово. - това са австрия, 
албания, белгия, българия, 
румъния, словения, испа-
ния, италия, Хърватска, 
Германия, Украйна и сло-
вакия“. българските букови 
гори са разположени в 
9 резервата на  на „Цен-
трален балкан“ – „боатин“, 
„Царичина“, „Козя стена“, 
„стенето“, „соколна“, „Пе-
ещи скали“, „стара река“, 

„джендема“ и „северен 
джендем“. те aзаемат поч-
ти 11 хил. хектара, което е 
около 55% от резерватна-
та площ и над 15% от об-
щата паркова територия. 
 Включването им в спи-
съка на световното на-
следство е признание за 
уникалността на българ-
ската природа и традици-
ите в нейното опазване. 
то е и висока оценка за 
съхранената дива приро-
да в  „Централен балкан“ 
като национално богатство 
и възможност за регио-
нално устойчиво развитие. 
сертификатът за принад-
лежност към разширения 
обект е издаден от секре-
тариата на ЮнЕсКо и се 
предоставя на всяка от 
12-те страни, на чиято те-
ритория се намира обекта. 

„Öенòрален Балкан" ñъñ 
ñерòификаò на ЮНЕСКО ...

Окръжнаòа прокураòура оòáеляза 60 
ãодини, подари Паиñиеваòа иñòория...

продължава от стр. 1
В крайна сметка диало-
гът, аргументите и разумът 
победиха и дадоха резул-
тат. ръководният състав на 
комисията се е доказал 
вече многократно, члено-
вете й работят добре, това 
си пожелаха и за предсто-
ящите избори участниците 
в дебата – спорна работа 
и успехи. следва област-
ният управител да изпра-
ти своето предложение в 
ЦиК за назначаване на 
районна избирателна ко-
мисия – Габрово. съставът 
на риК отново ще е с общ 
брой 15 члена, включител-
но председател, 2 замест-
ник-председатели и секре-
тар, като съотношението 
между партиите и коали-
циите от партии е, както 
следва: ПП ГЕрб - 5, Ко-

алиция „бсП за българия” 
– 4, ПП дПс – 1, Коалиция 
„обединени патриоти“ – 2, 
ПП „Воля“ - 1, Коалиция 
„реформаторски блок“ – 1, 
Коалиция „българия без 
цензура“, ВМро-бнд, зе-
меделски народен съюз, 
движение „Гергьовден“ – 1. 
ръководството, което ще 
бъде предложено в ЦиК, е: 
председател - Мария неде-
ва, излъчен от ГЕрб, двама 
зам.-председатели - Евгени 
Попов и Цветан Цонев – от 
дПс и „Воля“, и секретар 
иванка баева – от „бсП за 
българия”.  „Малко са об-
ластите, които единодушно 
излъчват риК към момен-
та, затова ви поздравявам 
и Ви благодаря" - заяви в 
края на консултациите об-
ластният управител невена 
Петкова.

Съãлаñие за ñъñòав на РИК, 
но ñлед дълãи деáаòи

РУЖа ЛЮБЕнОва

 споразумение с проку-
ратурата в севлиево, одо-
брено от съда, облекчи 
положението на 30-годи-
шен мъж от с. ряховците, 
задържан с голямо коли-
чество марихуана. наказа-
ха го с единайсет месеца 
затвор – условно, с три 
години изпитателен срок. 
а това означава, че ако 
в следващите три годи-
ни сгафи със закона, ще 
лежи в затвора хем ново-
то наказание, хем и тези 

единайсет месеца.
 Преди малко повече 
от година – на 15 февру-
ари 2018 г., от районното 
полицейско управление в 
севлиево съобщиха: “По-
лицията иззе марихуана 
от частен дом в с. ря-
ховците. Вчера севлиевски 
криминалисти извършили 
проверка в жилището на 
29-годишен мъж от с. ря-
ховците. В една от стаи-
те е намерен полиетиле-
нов плик със суха листна 
маса, която при полевия 
наркотест реагирала на 

марихуана...“
 сега, в съда , стана 
ясно, че точното количе-
ство на иззетия наркотик 
е 664,79 грама,   на стой-
ност 3988,74 лева.
 „Подсъдимият и. с. а. 
... се признава за виновен, 
че на при форма на вина 
пряк умисъл, на 14 февру-
ари 2018 година... държал 
без надлежно разрешител-
но по закона за нарко-
тичните вещества и пре-
курсорите високорискови 
наркотични вещества – ко-
ноп (марихуана), с нетно 

тегло 664,79 грама и акти-
вен наркотично действащ 
компонент тетрахидро-
канабинол  3%, на стой-
ност 3988,74 лв., с което е 
извършил престъпление...“, 
записа в протокола си се-
влиевският районен съд.
 Марихуана се отнема 
в полза на държавата и 
трябва да бъде унищоже-
но, добави съдът. осъдени-
ят ще внимава в бъдеще, 
за да не влезе в затвора 
и за това прегрешение, 
а отделно ще заплати по 
сметка на од на МВр – 

Габрово, направените в 
хода на досъдебното про-
изводство разноски в раз-
мер на 98,66 лева.
 съдът постанови да 
бъде отменена мярката 
му за отклонение „подпи-
ска“, която е била взета в 
хода на досъдебното про-
изводство. наказателното 
производство приключи и 
случаят остава в архивите 
– страните са сключили 
споразумение и по закон 
никоя от тях няма право 
на обжалвания или про-
тест. Присъдата е в сила!

Марихуанаòа оò Ряховциòе  - наказана уñловно



31 април 2019 г. 100 години футбол в Габрово

 - Господин топалов, фе-
новете на футбола Ви помнят 
и до днес, но сигурно има и 
неизвестни факти от Вашия 
живот, бихте ли разказали по-
вече за него?
 - роден съм в центъра на 
Габрово, в Шести участък. Като 
ден днешен помня, когато се 
преместихме в новата къща, 
близо до гарата. бях на пет го-
дини. родителите ми бяха мно-
го бедни и седем-осем години 
ме изпращаха на почивка във 
Варна в станцията на Популяр-
на банка. 
 след като завърших про-
гимназията (учих в Първа про-
гимназия) баща ми и майка 
ми изпратиха сестра ми да ме 
запише в априловска гимназия, 
за да продължа образованието 
си там. завърших първата годи-
на, а втората ме взеха във физ-
културен клуб „орловец“, който 
беше финансиран от местни бо-
гаташи – фабриканти, доктори и 
адвокати. Един ден дойдоха на 
голямата поляна, където сега е 
даП-а, д-р Гъдев, д-р Гатев, бай 
Георги ботев, счетоводителят, 
които ми обърнаха голямо вни-
мание. Поканиха ме във фабри-
кантската кантора и започнаха 
да ме разпитват от какво имам 
нужда. „искам да се прехвърля 
да уча в техникума“ - казах. те 
се учудиха от моето искане, 
но без да се замислят дори 
заявиха, че ще уредят това 
мое желание. и го направиха. 
след това повикаха една жена 

и й заръчаха да отреже плат за 
мен и за сестра ми за по едно 
костюмче. дадоха ми плата за 
костюмите на мен и на сестра 
ми. около моста „игото“ имаше 
доста шивашки работилници, 
заведоха ме там, взеха ми мяр-
ка и ми заръчаха като стане 
облеклото ми готово, да отивам 
на стадион „априлов“, където 
ще ме запознаят с хората, с 
бъдещите ми другари, с които 
ще ритам.
 Минаха се една-две сед-
мици или може и месец да е 
било, дойдоха у дома. но преди 
това един файтон хора прис-
тигнаха на голямата поляна да 
ме гледат как играя. оглеждаха 
ме как ритам, как се държа на 
терена. дойде един от мъжете 
във файтона и ме покани да 
отида при тях. „Ела – рече – да 
видим кой ще те издържа зана-
пред“. а аз – лапетия, въобще 
не мислех за тези работи. та, 
този мъж ми заръча на другия 
ден да се явя отново на стади-
она, но с костюмчето. и между 
другото ми даде ученическа 

чанта, пакет бельо и ризки. за-
ръча всеки ден да се обличам 
прилично и да бъда готов за 
преобличане за тренировки и 
за след това, за да играя на 
стадиона с  големите батковци. 
 на другия ден отидох. беше 
голяма радост! батковците ме 
приеха много добре. бях на 9 
години. и започна моята пър-
ва тренировка, по време на 
която ми обясниха, че трябва 
да слушам внимателно всичко, 
което се обяснява на игрището 
и да го изпълнявам точно, за 
да не допускам грешки. и че 
всеки ден ще ми се казва при 
кой батко ще ритам. заведо-
ха ме на игрището, започнах-
ме упражненията за загрявка. 
Правех всичко, което ми каз-
ваха. По късно дойдоха някои 
и други големци. след час-два 
събраха целия отбор вътре в 
съблекалнята. Говориха различ-
ни неща на големите батковци 
– че трябва да подхождат към 
мен с обич, че е важно да ми 
показват всичко, което самите 
те знаят и то така, че да го 
разбирам и да го изпълнявам 
както трябва, за да се науча.
 Мина месец, мина втори, 
всичко тръгна много добре. 
дойде и есента, а с нея и пър-
вият ми мач – в търново. тре-
нировъчен. изиграхме го и за 
първи път ме пуснаха да играя. 
беше много кално, теренът те-
жък, поиграх първото полувре-
ме, ама за второто нямам сили. 
Притесних се, но се оказа, че 

причината е, че все още нямам 
достатъчен тренинг.
 Върнахме се в Габрово. Мо-
ите приятели ме питат дали 
съм играл, казах им, че съм 
бил на терена едно полувреме. 
Преди следващия мач - помня 
беше 4 април 1947 г., нямах още 
17 години, ме заведоха да ми 
извадят ново кръщелно свиде-
телство, според което бях с две 
години по-голям. и едва тогава 
изиграх своя първи истински 
мач.
 - с какво го запомнихте?
 - Вълненията, които ме об-
зеха, не могат да се опишат. 
но, в това време пуснаха в 
дебют още едно момче – Кирил 
ракаров, който дълги години 
игра в националния отбор и 
в ЦсКа. той почина, лека му 
пръст! заедно с него започнах-
ме и дълги години общувахме. 
аз ходех да го видя в софия, 
той пристигаше тук, поддържа-
хме нашето приятелство. той 
отиде да учи в спортната ака-
демия в софия, но въпреки 
това се виждахме. двамата с 

него бяхме малки тогава и мно-
го се вълнувахме. и играхме 
дълги години.
 - А приятелството Ви про-
дължи през целия живот?
 - докрай. 

 - какво е приятелството в 
човешкия живот?
 - то е голямо уважение. 
Голяма обич. Много е важно 
приятелството в човешкия жи-
вот. Като се съберем и се пре-
гърнем, то приказките се леят 
една след друга, не се свърш-
ват.
 той е обиколил целия свят 
със ЦсКа-то. и двамата влязо-
хме в казармата през 1951-ва 
година. него го взеха да играе 
за ЦсКа, а аз първоначално 
останах в Габрово. след това 
ме вземаха в Пловдив в ка-
зармата, но там не можах да 
играя. бях в друга армия - в 
Първа армия. а Пловдив бяха 
във Втора армия.
 и дълги, ама дълги години, 
докато Кирчо ходеше в софия 
да играе, се виждахме по-ряд-
ко. след това той стана препо-
давател в спортната академия 
в софия. днес има две висши 
образования. самият аз нямах 
търпения да тръгна за софия, 
за да се видим и да разказва-
ме кой какво е постигнал.

 - В кои отбори сте играл?
 - В „орловец“, в „чардафон“, 
в „априлов“, в „балкан“, “бъ-
дъщност“ и други - това бяха 
все отбори в Габрово! Всяко 
предприятие имаше футболен 
отбор. Провеждаха се градски 
и окръжни първенства. има-
ше възможност да се прави 
сериозна селекция за участие 
в представителните отбори на 
града. бях в отбора, когато 
„балкан“ застана начело в пър-
венството на северозападната 
зона и влязохме в „б“ републи-
канска футболна група. и то 
след победа над най-големия 
ни съперник за челното място  
- видинския „бдин“! тогава като 
награда ни дадоха право да иг-
раем мачове в румъния с техни 
отбори.   
 - през цялата си кариера 
на футболист сте бил вратар – 
пост, от който често зависи ка-
къв ще бъде изходът на мача. 
Допускал ли сте грешки?
 - Всички позиции на тере-
на са важни и от всеки един 
състезател зависи крайния ре-
зултат. но когато има оспорва-
на битка за надмощие, ролята 
на вратаря е от изключително 
значение. Миг невнимание от 
негова страна, може да доведе 
до фатални последици. Лич-
но мен ме обхващаше чувство 
на голямо задоволство, когато 
успявах да излъжа противнико-

вия играч. Когато се насочвах 
с поглед и с цялото си тяло 
към единия край на вратата, а 
всъщност цялото ми внимание 
е концентрирано към обратна-
та посока. и футболистите от 
другия отбор се насочват в уж 
освободената от мен част на 
мрежата, ритат с голяма сила 
топката, а аз моментално реа-
гирам и разбира се, спасявам 
гола.
 - Допускал ли сте грешки?
 - Грешки не се получават 
най-вече в случаите, когато съм 
бил абсолютно сигурен, че ус-
пешно покривам цялата врата 
и никой не би могъл да вкара 
топката в нея. но, съм допус-
кал и грешки – от самонадея-
ност, която е пагубна не само 
за всеки футболист или спор-
тист, но и за всеки човек. така 
се случи и по време на сре-
щата ни със силния отбор на 
„спартак“ - софия. резултатът 
беше 4:0 за тях. топката вече е 
при мен, а аз от келешлък ли, 
от какво ли - и до ден днешен 
не мога да си отговоря какво 
ме предизвика, започнах да 
си играя демонстративно с нея 
извън пенала. да, ама против-
никът не спи, с неочакван финт 
един от софиянците ми я отне 
и докато успея да се препо-
зиционирам – топката влезе в 
моята врата. а резултатът скочи 
на 5:0. този случай оттогава 
беше като обеца на моето ухо. 
никога повече не допусках да 
се разсея и за стотна от секун-
дата.
 - Влизал ли сте в конфликт 
със своите съотборници?
 - имах случай с един от 
футболистите от нашия отбор, 
който непрекъснато всяваше 
раздор. дори го хванах как 
краде от парите на колегите. и 
му казах, че в отбора подобно 
поведение е недопустимо. Един 
път открадна цялата заплата на 
наш колега! тогава категорично 
му заявих, че бих могъл да 
направя така, че да бъде от-
странен не престане ли с това 
си поведение. договорих се и 
с треньора, че каквото кажа 
по време на тренировката да 
ми се изпълнява. и ако някой 
трябва да спре и да остане на 
пейката - трябва да го направи. 
 имах един случай в истанб-
ул, бяхме настанени в най-хуба-
вия хотел там. бях тръгнал по 
стаите да събирам момчетата, 
влизам в една от стаите и 
гледам Кольо с различни дре-
хи, тъкмо ги сортира. Викам: 
„Какво е туй бе, Кольо?“, а той 
обяснява, че купил за прияте-
ли това онова и го прибира. 
Влизам и в стаята на друг 
колега, той се оплаква, че му 
няма новите дрехи. Върнах се 
пак при Кольо, накарах го да 
извади всички дрехи и да ми ги 
даде. тури ги той в един сак и 
ги върна на колегата, от когото 
ги беше откраднал. и му казах: 
„това, което стана сега, остава 
тук. а дали ще е така – от теб 
зависи. но, като се върнем, 
прекратяваш с тренировките 
и напускаш отбора“. ако се 

разчуе – ще означава, че той 
се е разприказвал, а тогава и 
аз ще си отворя устата. така 
стана. никой друг от отбора 
не разбра какво се е случило, 
освен нас тримата. на първата 
тренировка след като се вър-
нахме Кольо ме чака и пита 
ще започваме ли тренировката. 
Попитах го не помни ли какво 
сме се разбрали и че трябва да 
си вземе нещата, да не стъпва 
повече на стадиона. така и 
стана. днес за първи път раз-
казвам тази история. 
 - Бил сте много деликатен 
човек?
 - Всеки човек трябва да 
бъде такъв. а с Кольо до ден 
днешен като се видим, си го-
ворим, споделяме си за мина-
лите събития и се уважаваме. 
скоро не съм го виждал, дано 
да е по-добре от мен. но той 
е малък. на мен годините ми 
дойдоха много. Ето, сега на 10 
февруари направих 88 години.
 - Има още живот във Вас?
 - стига ми толкова вече. 
Майка ми счупи крак, влезе в 
болницата, оперираха я и след 
известно време си замина. та, 
да се върна на Кольо. той не 
беше от онези деца, които са 
нямали. баща му навремето 
държеше кръчма и бяха много 
богати. ама самият той много 
лъжеше. друг такъв човек в 
живота си не съм виждал. ако 
дойде тук да седне, за три ми-
нути ще те излъже 10 пъти.
 - И това е талант, не всеки 
може да лъже?
 - талант е. иска се подход, 
въображение. Много работи 
иска.
 - нима честните хора са 
без въображение?
 - те имат въображение да 
бъдат честни, а не да лъжат. 
на честния човек дори не му 
идва на акъла, че е възможно 
да излъже. но, това е животът.  
 навремето баща ми ме уче-
ше като тръгна по пътя и видя 
възрастен човек, да си сваля 
шапката и да му кажа „добър 
ден!“ сто пъти ми е повтарял 
това. така съм закърмен. Ува-
жението е едно от важните 
неща в живота
 някой път моята жена, бог 
да я прости, ми казваше: „абе, 
човек, ти не можеш ли да псу-
ваш? напсувай поне един път, 
да те чуя“. и се смееше.
 - кои качества са важни за 
спортиста?
 - не се различават от ка-
чествата, които трябва да се 
възпитат от най-ранна детска 
възраст у всички хора. и това 
са уважение към работата, коя-
то вършиш, и към хората около 
теб. Упоритост, стремеж към 
познание, към непрекъснато 
обогатяване и усъвършенства-
не. Постоянство. и много, мно-
го труд. без труд – нищо не се 
постига! Както и без стремеж 
към повече знания, защото 
мъдрите хора казват, че човек 
трябва да знае за всичко, дори 
и по-малко да е, но за едно 
нещо – всичко!
   продължава на стр. 4

Враòаряò Йовко Топалов: „По време на мача 
окоòо òряáва да áъде в òопкаòа и в иãрача”

стЕФКа БУРмОвA

 Йовко Топалов е роден на 10 февруари 1931 г. в Габрово. 
Завършва Първо основно училище „Ран Босилек“, след което 
и ТМЕТ „Д-р Никола Василиади“. Работил е в обувния завод 
„Сърп и чук“ и успоредно с това е бил активен футболен със-
тезател.
 Името на вратаря Йовко Топалов е неразривно свързано 
с габровския футбол, с отборите на „Торпедо“, „Сърп и чук“, 
„Динамо“, „Балкан“, „Орловец“, „Чардафон“ 
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 за втора поредна го-
дина Габрово е част от 
градовете, в които се ор-
ганизират национални дни 
на кариерата. над 45 000 
млади специалисти са се 
реализирали през години-
те благодарение на фору-
ма
 „национални дни на 
кариерата – добра Кари-
ера, добър Живот“ ще се 
проведе в  Габрово на 3 
април в технически уни-
верситет, библиотека, от 
10 до 15 часа.  
 Главната цел на фору-
ма е работодателите да 
се срещнат със своите 
потенциални служители, 
а студентите и младите 
специалисти да открият 
възможности за професио-
нална реализация. През 
изминалите 18 години „на-
ционални дни на кариера-
та“ се доказа не само като 
най-мащабното кариерно 
изложение в страната, но 
и като място, откъдето са 

започнали много кариер-
ни пътища. статистиката 
показва, че на национално 
ниво от форума са запо-
чнали кариерите на над 
45 000 млади хора.
 обиколката на най-го-
лямото събитие за работа 
и стаж в българия - „на-
ционални дни на карие-
рата – добра Кариера, 
добър Живот“, продължа-
ва. Габрово е следващият 
град, в който форумът ще 
запознае младите специа-
листи с възможностите за 
кариерна реализация - на 
3 април в технически уни-
верситет.
 Габровското изда -
ние на форума се орга-
низира от компанията 
за комплексни HR услу-
ги JobTiger, съвместно с 
технически университет - 
Габрово. 
 Една от уникалните ха-
рактеристики на форума 
е, че по време на него се 
предлагат работни места 

не само в най-големите 
икономически центрове, 
но и в по-малки населени 
места, покривайки доста 
от българските региони. 
това е и едно от големи-
те постижения на JobTiger 
като организатор и израз 
на политиката на компа-
нията да помага за разви-
тието на пазара на труда в 
страната.
 нестле българия след-
ва неотлъчно своята по-
литика за корпоративно-
социална отговорност, на-
сочена към насърчаване 
на младежката заетост 
и устойчиво развитие на 
бизнеса. именно затова 
компанията е основен 
партньор на форума вече 
за 16-та поредна година.
 „национални дни на 
кариерата“ се организира 
за 18-та поредна година, 
като форумът се провежда 
в осем академични града 
– софия, Варна, бургас, 
русе, свищов, Велико тър-

ново, Габрово и Пловдив. 
 Във форума ще се 
включат над 180 компании 
в цялата страна, които ще 
представят свободните си 
стажантски и работни по-
зиции в различни бизнес 
сектори. 

Програма на форума
 Велико търново – 1 
април - Великотърновски 
университет, 10:00-15:00 ч. 
 Габрово – 3 април - 
технически университет, 
10:00-15:00 ч. 
 пловдив – 8 април - 
Пловдивски панаир, Кон-
гресен център, 10:00-16:00 
 * * *
 за допълнителна ин-
формация, можете да 
се свържете с екипа на 
JobTiger: https://www.
jobtiger.net/bg, E: office@
jobtiger.bg, 02 49 180 10.

За органиЗаторите 
 JobTiger стартира като 
първия кариерен сайт в 

българия, създаден през 
2000 г.  след близо 18 го-
дини работа компанията 
се разви като първата в 
българия, предлагаща ком-
плексно HR обслужване 
на клиентите си с между-
народни опит и ноу-хау. 
ние имаме над 30 000 кли-
енти и работим с пове-
че от 325 000 кандидати 
за работа. През години-
те развихме дейността си 
в посока изграждане на 
утвърдена HR агенция с 
иновативен и икономиче-
ски ефективен подход. ос-
вен с портала за работа 
JobTiger.bg, пълен набор 
от услуги по подбор на 
персонал и отдаването на 
хора на временна работа, 
екипът ни се гордее и с 
това, че е най-големият 
организатор на събития в 
страната, сред които най-
мащабният кариерен фо-
рум в българия – „нацио-
нални дни на кариерата”, 
и първият изцяло онлайн 
форум „Виртуални дни на 

кариерата“. специалистите 
в JobTiger провеждат и 
редица обучения, HR кон-
ференции, а през послед-
ните години кампанията 
предлага пълен набор от 
Employer Branding актив-
ности на своите клиенти. 
сред успешните проекти 
на JobTiger е и Audit Advice 
Associates (AAA) - първата 
компания в българия, спе-
циализирана в HR одит. 
Пълния набор от услуги, 
които JobTiger предла-
га, можете да видите на 
JobTiger.net.

 За дългогодишния 
Партньор нестле 
България

 нестле българия е ос-
новен партньор на „нацио-
нални дни на кариерата 
– добра кариера, добър 
живот“ за 16-та поредна 
година. Компанията вече 
25 години е стратегиче-
ски инвеститор и помага 
на младите специалисти в 

страната да открият своя 
кариерен път и да се раз-
виват в желаната профе-
сионална сфера. нестле 
българия развива своите 
стажантски и практикант-
ски програми вече повече 
от 20 години. Като част от 
инициативата „нестле се 
нуждае от младите хора“ 
за периода 2014 – 2018 г. 
компанията осигури въз-
можност за работа, стаж 
или практика на над 550 
млади хора до 30-годиш-
на възраст и организира 
над 300 събития, насочени 
към подобряване на готов-
ността на младите хора 
в техните първи кариер-
ни стъпки. и тази година 
на щанда на нестле бъл-
гария всички посетители 
на кариерния форум ще 
имат възможността да се 
срещнат с мениджъри на 
ръководни позиции в ком-
панията и да чуят каква е 
формулата на успеха от 
първо лице. 

      -  как премина пре-
миерата на проекта „Аз 
съм българка - продъл-
жението“ в националната 
библиотека?
     - Много съм доволен! 
Получи се едно силно, 
въздействащо събитие и 
доста посещавано. Мно-
го медии, включително и 
национални телевизии, го 
отразиха. Получи се мал-
ко по-различно от преди. 
темата е същата, но си 
личи, че трудът е повече, 
по-специфичен, картини-
те все по-въздействащи. 

Фотосите са с по-различ-
на технология. Подборът 
бе на снимки с повече 
природа. Преди се комен-
тираше повече идеята, а 
сега изпълнението, самите 
момичета, местата, къде-
то са снимани, те не са 
обичайните Етъра, Шипка, 
Царевец. снимани са 122 
момичета на 27 места в 
българия.
     - А филмът, който 
представихте на излож-
бата?
      - заедно със снимките 
заснех и видеоматериал, 

който използвах за още 
един начин да разкажа за 
хората, за местата и за 
носиите. Филмът е с дъл-
жина 20 минути, разказва 
за хронологията на сним-
ките, включени са фрази 
на момичетата, снимано е 
с и дрон. Филмът е приви-
легия само за посетители-
те на изложбата.
   - Всъщност, завърши ли 
проектът, след като пред-
ставихте и продължение-
то?
 - идеята да направя 
снимки на места от цяла 
българия все още не е 
изпълнена. така че имам 
още да снимам. Вероятно 
догодина ще снимам още. 
Ще има продължение на 
продължението. тази годи-
на всеки месец изложбата 
е ангажирана, ще се зани-

мавам с организационна 
дейност и подготовка за 
нов снимачен процес.
 - къде предстои да 
представите изложбата?
 - на 18 май на Етъра 
ще бъде показана първата 
част на проекта, снимано 
е в музея.
 По повод празника на 
Плевен и Европейската 
нощ на музеите 11 май из-
ложбата ще бъде предста-
вена в панорамата „Пле-
венска епопея.“ на 24 юни 
ще я представя в истори-
ческия музей в батак, там 
ще остане до началото на 
септември. 
 на 6 септември тя ще 
бъде в двореца в бал-
чик, а през октомври - в 
севлиево. По повод деня 
на будителите изложбата 
ще бъде експонирана в 

народното събрание. През 
декември изложбата ще 
бъде в трявна. 
 - В продължението на 
проекта къде сте снима-
ли?
 - Първите снимки са 
снимани през януари ми-
налата година в боженци, 
после в Ловеч, сливен, 
батак. снимахме на дя-
волския мост в ардино, 
розобера и брането на ла-
вандула в Казанлък, Кар-
лово, стара загора. Маги-
ята на Еньовден снимахме 
на Узана, после - на асе-
новата крепост, созопол и 
стария несебър, в чирпан 
- в родния дом на Яворов. 
 има един много инте-
ресен сюжет „Хармония“, 
в него показвам отноше-
нието между българката и 
коня. Показахме и злат-
на добруджа, добрич и 
околностите, паметника на 
хан аспарух, паметника на 
ген. иван Колев,старите 
български столици Плиска, 
Преслав, а също и Мада-
ра. бяхме в русе, бело-
градчишките скали, пра-

вихме снимки на гроздо-
бер край дунав, моста на 
Кольо Фичето край бяла. 
снимахме на седемте 
рилски езера, етнограф-
ски комплекс „Кулата“ в 
Казанлък, Мъглиж. бяхме 
на златните мостове на 
Витоша.
 снимахме и 200-годиш-
ния сокай в даскаловата 
къща в трявна. Последни-
ят сюжет е от севлиево. 
Както вече, казах снимани 
са 27 сюжета със 122 мо-
мичета.
 - Имате ли нови идеи, 
интересни като „Аз съм 
българка“?
   - имам нова идея. тя 
се казва „Мисия бълга-
рия“. тя цели да покаже 
всичко онова българско, 
като занаяти, традиции и 
да събере на едно място 
всички видове сценични 
изкуства, които стъпват на 
българския фолклор. „Ми-
сия българия“ ще може да 
помага на всеки млад чо-
век, като мен, който има 
идея, и да не му бъде тол-
кова трудно, като на мен.

 скоро ще започна 
снимки с деца „аз съм 
българче“ и „ние сме бъл-
гари“ - семейства. Вярвам, 
че ще се получи и те ще 
докоснат сърцата на хора-
та, така както стана с „аз 
съм българка“.
    надявам се изложбата 
на „Етър“-а да бъде едно 
хубаво начало за показ-
ване на моите работи в 
Габрово. тук имам само 
едно събитие с изложбата, 
а ми се иска да покажа 
повече в моя роден град. 
тази година се навършват 
10 години, откакто запо-
чнах да снимам и се на-
дявам догодина да напра-
вя една експозиция със 
снимки на най-доброто 
през тези 10 години. Пър-
вото показване ще бъде в 
Габрово. 
 идеята, която все още 
не съм осъществил, е ре-
ализиране на фотосерия 
„аз съм българка, аз съм 
от Габрово“, само с на-
шите забележителности. 
тази изложба ще подаря 
на Габрово.

продължава от стр. 3
та да завърша с Кольо. 
спря да играе. и съм мно-
го доволен, но и аз оста-
нах верен. на никого до 
ден днешен не към казал. 
а на иванчо с откраднати-
те дрехи рекох, че ако чуя 
кой му е откраднал неща-
та, ще знам, че се е раз-
приказвал и ще го лиша 
от своето приятелство. с 
Кольо е имало и много 
други случаи. Хващал съм 
го да взема заплатата на 
съиграча си. тъкмо са ни 
платили и го вижгдам как 
бърка в джоба на човека и 
му взема парите. Предста-
вяте ли си какво е да си 
отидеш в къщи без пари?! 
 - клептоманията е бо-
лестно състояние.
 - Познавам го от 1948 
годино, още от малък. не 
беше такова момче. Къде 
ходеше, къде играеха - не 
знам, но явно тогава се е 
научил да попипва.
 - какво изгражда ха-
рактера на човека – труд-
ностите или нещо друга. 
Вас кой Ви е изградил. 
Да, родителите Ви са Ви 
научили на основните 

житейски правила, а ос-
таналото?
 - научиха ме на тру-
долюбие и да обичам хо-
рата. а обичаш ли хората, 
нямаш право да ги накър-
няваш, нямаш право да 
казваш лоша дума. Какво 
ти е направил, че да го на-
кърняваш. да го засягаш.
 - За да бъде силен 
един отбор, независимо 
футболен, баскетболен 
или хандбален, какво е 
най-важното?
 - В отбора са 11 души 
с различни характери и 
за да бъде силен отборът, 
трябва треньорът така да 
ни окомплектова, че всяко 
едно действие на някой 
от играчите да предизвика 
ответна реакция и у други-
те.
 - Всеки трябва да сле-
ди внимателно играта, 
движенията на съотбор-
ниците си, така ли?
 - не може другояче. 
Във футбола не те ли сле-
дя – нищо не мога да на-
правя. аз ако не бях до-
волен от себе си, нямаше 
да бъда толкова години 
вратар на  един отбор. 

това са много години! за-
почнеш ли да играеш, око-
то ти не може да отиде 
на друго място, освен в 
топката и играча. оттам 
тръгва цялата работа.
 - кои бяха Вашите 
треньори?
 - Много са. имаше 
един Кирил чипев, софи-
янец. от него бях най-до-
волен. беше с 2-3 висши 
образования, доктор и 
всякакъв друг. По теле-
визията има един Филип 
чипев – той е негов син. 
имаше четири деца и ги 
изучи. а беше сиромах. 
някои треньори вземаха 
много пари, а той – къщо-
вник човек. Как се гледат 
четири деца?!
 сред другите ми тре-
ньори беше Манол Мано-
лов николов, софиянец. 
той се ожени за дарина 
Попето.
 навремето жена ми 
никога не ми разреша-
ваше да ходя как да е. 
Винаги бях костюмиран. 
Е, вратовръзки не слагах, 
но като отидем да играем 
някъде, особено в чужби-
на, всички ме мислеха, 

че съм президент на клу-
ба. 
 - коя година преуста-
новихте своята футболна 
кариера?
 - През 1966 година.
 - не Ви ли липсваше 
през тези години футбо-
ла?
 - навремето много 
четях, особено по авто-
мобилите. и много бързо 
навлязох в техните компю-
търни системи. започнах 
да се занимавам с ремон-
ти на автомобили, на вело-
сипеди. не съм оставал и 
ден без  работа! 
 - проклятие или дар е 
човешката памет?
 - Ще го обясня про-
стичко. защото много хора 
казват, че са забравили. 
не са! те не са го сложили 
на място. за да не го сло-
жи човек на точното място 
значи, че дадено изказва-
не не го е грабнало. ако то 
те е впечатлило, не можеш 
да го забравиш. Ето, са-
мият аз мога да Ви кажа, 
случки от времето, когато 
съм бил на 5 години. 
 - най-красивият Ви 
спомен?

 - Когато се ожених. бе-
дно момиче, беден човек – 
какво да делим. Много се 
разбирахме със съпругата 
ми. Щастлив бях с нея. 
тя беше добра къщовни-
ца, обичаше да шие, аз 
също съм работлив. за-
почнах да оправям коли 
и по-късно позабогатях. 
но не станах по-различен. 
18 години работех към ав-
тосервиз Велико търново 
с договор. тогава натру-
пах пари. Когато започ-
нах да работя към тър-
новския сервиз, директор 
беше едно младо момче, 
женен за търновка, той 
също търновец. а тогава 
директор на „Мототехника“ 
във Велико търново знаете 
ли кой ставаше - от един 
голям лъв, още по-голям 
лъв. бай Кольо от русе 
например е още по-голям 
директор на сервиз. той 
дирижира цяла северна 
българия. но, думата ми 
беше, че младото момче 
като станало директор се 
оказа, че не познава раз-
личните марки леки коли. 
и викам тоз човек закъде 
е тръгнал? но го направи-

ли директор. идва той със 
своята свита, изгонил вече 
всички стари служители, 
назначил свои хора и се 
големее. Пък аз му казвам 
да не ме жали. „ако тряб-
ва – викам - ще съборя 
къщата си и ще направя 
по-голяма“. но го казвам 
след като вече знам как 
да постъпя, как съм напра-
вил всяко нещо. По-късно 
станахме приятели с него 
и полека лека и той започ-
на да се допитва до мен. 
Майка му - учителка, баща 
му - счетоводител на „Път-

ни строежи“ - умни хора, 
значи потеклото му е до-
бро. а след като е от сой, 
значи може да се намери 
общ език с него.
 - след активния спор-
тен живот, сега чувствате 
ли се самотен?
 - не. Моите приятели 
не ме забравят. Всеки ден 
има някой от тях при мен. 
Грижат се за мен, хортува-
ме си, спомняме си мина-
лите години. Присядваме 
си тук, на тераската, рад-
ваме се на живота и се 
чувстваме заедно добре.

Враòаряò Йовко Топалов: „По време на мача 
окоòо òряáва да áъде в òопкаòа и в иãрача”

Радоñлав Първанов: „Снимал ñъм 122 
момичеòа на 27 меñòа в Бълãария”

ЖЕнина дЕнчЕва

 За представяне на проекта „Аз съм българка - 
Продължението“ в Националната библиотека, за 
продължение на продължението, за гостуването 
на изложбата в различни градове на страната, за 
новите си идеи и инициативи разказва габровският 
фотограф Радослав Първанов:

32 компании предлаãаò раáоòа и ñòаж за младежи и ñòуденòи в Гаáрово на 3 април



51 април 2019 г. имоти - продава, купува, под наем, заменя; гори; земи; нощувки; аренда

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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 0889 507112, 0885 812240

28/01/19

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

Габрово, ул. “Първи май” №1, вх. В, етаж 1 
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СПЕШНО КУПУВА - ПЛАЩА ВЕДНАГА:
Панелен апартамент - двустаен, тристаен
Гарсониера - Младост, център
Двустаен, тристаен в идеален център 

НОВИ ОФЕРТИ:
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

27/02

МОНОЛИТ25
години

www.monolit-bg.com

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

тел.: 066/80 85 74,  0885 118 119

иМоТи продаВа
гаражи - ново строителство, 
в центъра се продават на тел. 
0897/87-18-22. [24, 18]
апарТаМЕнТи В центъра, 
ново строителство, се про-
дават на тел. 0887/803-414. 
[24, 18]
парцЕл В регулация в Гос-
тилица се продава на тел. 
0897/799-072. [11, 7]
апарТаМЕнТ на бул. „Моги-
льов“ 71, вх. А, ет. 3, ап. 9, 
се продава на тел. 0895/360-
196. [22, 19]
сТара къща в село Кме-
товци се продава на тел. 
0884/848-323. [11, 11]
апарТаМЕнТи и други - 
ново строителство, в идеален 
център, по себестойност и 
договаряне се продават на 
тел. 0888/447-096. [20, 19]
ТрисТаЕн апарТаМЕнТ в 
кв. Дядо Дянко се продава на 
тел. 0899/841-480. [14, 14]

ТЕрЕн с упи 2 дка, с 
дВуЕТажна посТройка с 
рзп 350 кВ. М В широк 
цЕнТър, с ВъзМожносТ 
за жиВЕЕнЕ или рЕсТо-
ранТ, се продава на тел. 
0888/637-017. [15, 8]

МногосТаЕн апарТаМЕнТ 
в блок „Здравец“ - 100 кв. м, 
продава тел. 066/800-170. 
ВилЕн иМоТ в село Зла-
тевци се продава на тел. 
0899/943-105 [20, 11]
парцЕл В село Чавеи - 1945 
кв. м, се продава на тел. 
0896/641-053. [11, 9]
парцЕл - 3 дка, до „Техно-
маркет“ се продава на тел. 
0892/484-602. [16, 8]
гарсониЕра В кв. Тренда-
фил-2 се продава на тел. 
0898/760-835. [11, 8]
къща близо до града се 
продава на тел. 0890/138-
303. [11, 6]
рЕгулиран парцЕл без по-
средник се продава на тел. 
0887/57-90-36. Строителство 
около 420 кв. м РЗП с три 
надземни етажи, отлични ко-
муникации. [33, 9]
къща с голям двор в село 
Стоевци се продава на тел. 
0899/563-006. [12, 9]

ТухлЕн апарТаМЕнТ - 76 
кв. м, в кв. Палаузово за 42 
000 лева се продава на тел. 
0897/616-970. [11, 9]
поМЕщЕниЕ, подходящо 
за автосервиз, склад и малко 
производство, се продава на 
тел. 0888/234-179. [15, 5]
иМоТ оТ 2 къщи, два декара, 
на 5 км от центъра се про-
дава на тел. 0897/569-027 
[11, 6]
къща В село Ангелово, до 
Донино, се продава на тел. 
0897/569-027 [11, 6]
ТрисТаЕн апарТаМЕнТ се 
продава на тел. 0878/86-77-
41. [6, 5]
къща с 1.240 дка в Зла-
тевци се продава на тел. 
0898/365-143. [11, 3]
къща В Недевци изгодно се 
продава на тел. 0877/67-97-
02. [11, 3]
парцЕл В Тлъчници се про-
дава на тел. 0887/954-989. 
[3, 3]
спЕшно! ТухлЕн апарта-
мент в кв. Дядо Дянко се 
продава на тел. 0887/954-
989. [5, 3]
къща В кв. Шумели се про-
дава на тел. 0887/60-77-61. 
[22, 1]

апарТаМЕнТ - 130 кв. м, в 
центъра се продава на тел. 
0888/813-710. [11, 2]
къща В село Яворец се про-
дава на тел. 0884/919-670. 
[2, 2]
Мансарда - 57 кв. м, тухла, 
център, изгодно, след осно-
вен ремонт, необзаведен, от 
собственика, се продава на 
тел. 0888/217-053. [11, 1]

иМоТи даВа под наЕМ
обзаВЕдЕни ноВи и ре-
новирани офиси в сградата 
на ОББ отдава под наем тел. 
0888/907-666. [32, 13]
дВусТаЕн апарТаМЕнТ на 
Еса се дава под наем на тел. 
0899/070-304. [11, 10]
поМЕщЕниЕ В ИЦ, сивата 
къща, се дава под наем на 
тел. 0888/871-687. [12, 10]
поМЕщЕниЕ - 100 кв. м, в 
кв. Младост се дава под наем 
на тел. 0888/619-617. [11, 6]
заВЕдЕниЕ под наем в кв. 
Палаузово - тел. 0898/43-10-
16. [22, 10]
апарТаМЕнТи В Трявна, 
Габрово се отдават под наем 
на тел. 0897/556-676. [11, 6]
Топ цЕнТър - 50 кв. м, за 
магазин, офис под наем - 
тел. 0878/370-640. [25, 3]

ЕТаж оТ къща дава под наем 
тел. 0890/525-319. [3, 1]
Магазин-офис сЕ дава под 
наем на тел. 0888/668-511. 
[5, 1]

гараж В цЕнТъра изгод-
но сЕ даВа под наЕМ. 
МожЕ и дългосрочно. 
Тел. 0879/568-331. [5, 1]

кВарТира за сама жена 
- 100 лева, дава тел. 
0877/443-134. [3, 1]

иМоТи заМЕня
къща В Габрово - Русевци, 
с екстри, заменя за жилище 
в гр. София. Справки на тел. 
0888/310-981. [17, 7]

иМоТи Търси под наЕМ
сТая Търси тел. 0884/606-
356. [11, 2]

иМоТи купуВа
ЕВТина къща, може и полу-
съборена, се купува на тел. 
0895/752-838.
сТара къща, може и полу-
съборена, в Габровско се ку-
пува на тел. 0877/34-34-26. 

бЕз пари за обрабоТка
градина за обработка дава 
без пари бай Кольо Чешитя, 

Ябълка 59, тел. 0877/76-80-
09. [5, 5]

гори купуВа
„Мг-лЕс“ изкупуВа гори 
- 0887/547-499, 0878/513-
655.
гори, пасища до 900 лв./
дка, плащане веднага, се из-
купуват 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, 7]
зЕМЕдЕлски зЕМи и гори 
се купуват на тел. 0894/23-
24-25. [11, 6]

унаслЕдяВанЕ
Търся жЕна от 65 до 70 
години, която да се грижи 
за мен срещу унаследяване - 
066/86-75-92. [3, 1]

нощуВки
саМосТояТЕлни нощуВки 
в топ център - 0876/731-419. 
[22, 10]

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	рамкуа,	
• 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.	

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



066/810-410, 0887611753

всеки ден в ново издание
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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; уроци/курсове; здраве

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

бинго зала 
„габроВо“ 

Търси 
крупиЕТа

0896 604 999 

МожЕ и сТудЕнТи 
задочници

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, 
22]
рабоТник за авто-
морга се търси на тел. 
0883/354-280. [27, 14]
сТроиТЕлни рабоТни-
ци се набират на тел. 
0895/424-308. [16, 12]
фирМа „йоана-89“ 
ООД търси да назначи 
служител, обслужващ 
бензиностанция. За връз-
ка: тел. 0886/010-003, 
0877/347-907. [11, 11]
добри гоТВачи/ки, 
сервитьори/ки срещу от-
лично заплащане се тър-
сят на тел. 0899/957-
006. [22, 13]
храниТЕлЕн Магазин 
в кв. Дядо Дянко търси 
продавачки. Справки на 
тел. 0887/825-534. [17, 
9]
грил-паВилион прЕд 
магазин „Кауфланд“ тър-
си да назначи продавач-
консултант. Справки на 
тел. 0887/90-70-32. [17, 
14]
фирМа Търси багерист 
на редовен трудов до-
говор. Може и пенсио-
нер. Справки на тел. 
0887/646-330 [8, 8]
пЕрсонал за механа в 
Слънчев бряг - може и 
целогодишно, се търси на 
тел. 0899/957-006. [22, 
13]
аВТосЕрВиз на Търгов-
ска база търси монтьор. 
Справки на тел. 0895/62-
94-10. [11, 8]
МЕхана набира готвачи 
топла и студена кухня, 
барбекюристи. Справки 
на тел. 0895/629-036. 
[17, 8]
“Мак-В“Еоод Тър-
си крояч текстил с 
опит. Стартова заплата 
750 лв. Справки на тел. 
0885/385-838. Имейл ад-
рес: market@mak.bg. [12, 
8]

„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, 8]

пасТир за крави в село 
Гергини се търси на тел. 
0890/214-128. [3, 3]
фирМа Търси шофьо-
ри за разносна търговия. 
Заплащане до 1000 лв. 
Справки на тел. 0887/87-
56-52. [11, 8]
фирМа Търси счетово-
дител на редовен трудов 
договор. Справки на тел. 
0887/646-330. [7, 7]
поМощник-гоТВач/
ка за битово заведение 
- стартова заплата 800-
1000 лв., се търси на тел. 
0887/002-030. [11, 11]
МЕхана „фЕнЕри-
ТЕ“ търси сервитьор/
ка. Справки на тел. 
0896/606-870. [13, 11]
рЕсТоранТ „киТайски 
кът“ търси хигиенистка за 
кухня. Три дни в седми-
цата от 16.00 часа - 20 
лв./ден. Справки на мяс-
то: Габрово, ул. „Осми 
март“ 19. [12, 11]
пицария „Мания“ 
търси сервитьори, гот-
вачи. Справки на тел. 
0899/133-262. [11, 10]
шофьор сЕ търси на 
тел. 0879/826-181. [11, 
10]
пицар сЕ търси на тел. 
0879/826-181. [11, 10]
шофьор с категория 
„С+Е“ за работа с гондо-
ла в България се търси на 
тел. 0889/501-631. [11, 
10]
Малка краВЕфЕрМа 
търси работник - тел. 
0876/415-480. [24, 10]
Магазин за хранител-
ни стоки търси прода-
вачка. Справки на тел. 
0895/521-858. [29, 10]
заВЕдЕниЕ за хране-
не търси ПРОДАВАЧКИ 
на топли закуски, кафе 
и безалкохолно - тел. 
0897/889-001. [22, 10]
гоТВач и помощник-кух-
ня в град Дряново търси 
тел. 0887/247-895. [24, 
9]

хоТЕлски коМплЕкс в 
Еленския балкан набира 
персонал: мъж с техниче-
ски умения (поддръжка) 
и жена за  камериер-
ка, може и семейство. 
Осигурен е пълен пан-
сион. Справки на тел. 
0897/863-027. [11, 8]
хоТЕлски коМплЕкс в 
Еленския балкан набира 
сервитьори, може и без 
опит. Осигурен е пълен 
пансион. Справки на тел. 
0897/863-027. [11, 8]

„диМас“ ад Търси 
да назначи хора за 
слЕдниТЕ позиции: 
1. МашинисТи на 
псМ; 2. шофьори на 
ТоВарЕн аВТоМобил; 
3. аВТоМонТьори, 
МЕханик - заВар-
чик; 4. чисТач/ка-
хигиЕнисТ/ка. Трудо-
во възнаграждение от 
600 лв. до 1200 лв. 
Фирмата предлага от-
лични условия и посто-
янна трудова заетост. 
Приема работници и 
от Дряново. За пове-
че информация: тел. 
0885/803-330. [11, 7]

пицария „гладници“ 
търси пицари, готвачи, 
сервитьори. Справки на 
тел. 0899/319-114. [11, 
7]
„булчикън“ ад - Се-
влиево търси да назна-
чи механик промишлено 
оборудване за поддръж-
ка на наличните произ-
водствени машини със 
средно техническо обра-
зование. Справки на тел. 
0899/876-595. [14, 7]
бЕнзиносТанция Тър-
си оператор за зарежда-
не на гориво. Справки на 
тел. 0898/881-515. [3, 3]

фирМа „алфри -
да Пеев“ търси двама 
строителни работника 
за правене на кофраж. 
Заплащане по споразу-
мение. Справки на тел. 
0887/654-320. [11, 7]
сТроиТЕлна фирМа 
„Мегастрой 2014“ търси 
да назначи кофражисти, 
арматуристи, монтажни-
ци на метална конструк-
ция, заварчици с опит. 
За повече информация: 
0885/082-253. [6, 4]
шофьор с ка т . 
„С+Е+ADR“ за работа в 
EU - 2100-2170 евро на 
месец (70 евро/ден), се 
търси на тел. 0897/525-
181. [10, 4]
фирМа Търси прода-
вач/ка за магазинче за 
плодове и зеленчуци. 
Справки на тел. 0899/89-
17-16. [6, 6]
ТаксиМЕТроВ шо-
фьор се търси на тел. 
0896/644-577. [11, 5]
Магазин „билла“ в 
червения мол търси слу-
жители в отдел „Сървис“. 
Справки на тел. 0887/95-
00-88. [6, 5]
фирМа Търси машин-
ни оператори - жени, за 
производство на опа-
ковки. Справки на тел. 
0888/31-45-63. [11, 5]
ноВооТкриВащо за-
ВЕдЕниЕ набира серви-
тьори/ки, чистачки, ми-
ячки. Телефон за връзка: 
0895/62-90-36. [7, 5]
фирМа Търси да назна-
чи хигиенист. Двусменен 
режим на работа. Справ-
ки на тел.  0885/627-
510. [5, 4]
гоТВач на 5-дневна ра-
ботна седмица, владеещ 
италиански или английски 
език, се търси на тел. 
0898/76-98-49. [5, 3]

фирМа Търси шивач-
ки прав шев и оверлог. 
Работно време: 8.00 - 
16.40 часа, бул. „Трети 
март“ 87, тел. 0889/506-
941. [11, 4]
пицар сЕ търси на тел. 
0879/828-181. [11, 4]
шофьор сЕ търси на 
тел. 0879/828-181. 
заВЕдЕниЕ Търси да 
назначи хигиенистка по-
часово. Справки на тел. 
0896/400-669. [12, 4]
заВЕдЕниЕ Търси 
да назначи бармани и 
сервитьори, може и без 
опит. Справки на тел. 
0896/400-669. [12, 4]
„подЕМ габроВо“ ЕООД 
търси стругар. Справки на 
тел. 0884/854-354. [5, 3]
пасТир за крави търси 
тел. 0894/78-24-40. [5, 3]
„бодилукс“ спЕшно 
търси мебелист. Справ-
ки на тел. 0898/574-848. 
[10, 3]
„ЕлВи“ оод - село Вел-
ковци търси работници за 
ферма. Справки на тел. 
0893/308-416. [6, 2]
рЕсТоранТ В центъра 
търси сервитьори/ки и 
шофьор за доставка на 
храна. Справки на тел. 
0883/501-986. [5, 1]
продаВач-консулТанТ 
- жена, за 4-часов рабо-
тен ден, се търси на тел. 
0889/01-32-89. [3, 2]
жЕна за гледане на ста-
ри хора срещу унасле-
дяване се търси на тел. 
066/99-22-44. [6, 1]
жЕна за направа на за-
куски се търси на тел. 
0888/202-343. [5, 1]

рабоТа Търси
надоМна рабоТа търси 
тел. 0894/486-199. [12, 3]
глЕдаМ дЕца от 0 годи-
ни, с опит и препоръки - 
0889/024-471. [2, 1]

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

Водеща търговска фирма ТЪРСИ

знаещ, можещ и амбициозен

ОПЕРАТИВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ

- като счетоводителПрофесионален опит

минимум години5

- Познаване и прилагане на счетоводното

законодателство и счетоводни стандарт

ФИРМАТА ПРЕДЛАГА:

- Работа в утвърдена българска компания;

- Възможност за професионално развитие;

- ;Много добро възнаграждение

За контакти: Надя Колева,
тел. 0899/960 581; e-mail: sales@marina.bg

уроци, курсоВЕ
цЕнТър за ПРОФЕ-
СИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ 
- ГАБРОВО, организира 
лицензирани курсове 
за: огняр, кранист,  
мотокарист, машинист 
на пътно-строителни 
машини, готвач, бар-

ман-сервитьор, козме-
тик, фризьор, лечебен 
масаж, маникюр, пе-
дикюр, ноктопластика. 
Издава се държавен 
документ за правос-
пособност. Обучение 
с ваучер за безра-
ботни и работещи. 
Тел. 066/80-85-92, от 
10.30 до 12.30 часа, 
0887/361-876. 
спорТЕн клуб „Ал-
фа-Метал“ провежда 
курсове за безопас-
но боравене с огне-
стрелно оръжие. Тел. 
066/80-69-62.

лЕкари
д-р гЕорги ТАБАКОВ - 
очен кабинет - ул. „Тотю 
Иванов“ 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 НЕ-
ВРОЛОГ. Д-р Три-
фонов, Габрово, ул. 
„Емануил Манолов“ 
№ 12-А, 066/804-549, 
0885/251-655. ИЗДАВА 
ПСИХИАТРИЧНИ УДОС-
ТОВЕРЕНИЯ.

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

       Äèàìàíò
Габрово, „Могильов“ 47, 0888/765-290, bankov.stefan@abv.bg

                                      АГЕНЦИЯ ЗА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ

Помещение, идеален център, 25м2     14 000 лв
ПРОДАВА АПАРТАМЕНТИ:  

Колелото, 65м2, тухла 32 000 лв
Колелото, 61м2, тухла 40 000 лв
Дядо Дянко, двустаен, тухла        договаряне 
Борово, 2-стаен, лукс + изба  60 000 лв 

КЪЩИ В ГРАДА:  
Широк център, тухла, 70м2, двор 500м2 37 000 лв
Шивара, 75м2, тухла, двор 500 м2  70 000 лв
Бичкиня, 62 м2 РЗП, масивна, отлична     50 000 лв
Шивара, 100 м2 + гараж, двор 500м2      30 000 лв
Беленци, двуетажна, 70 м2, двор 300м2     31 000 лв

КЪЩИ, ВИЛИ ИЗВЪН ГРАДА:  
Вила, масив, 45м2, двор 800м2 10 000 лв
Тодоровци, вила, 36м2, тухла,двор 600м2 17 000 лв
Богданчовци,къща,РЗП 100м2, двор 1 дка 35 000 лв
Борики, къща, 100м2, лукс, гараж        40 000 лв

ПАРЦЕЛИ:  
Широк център, УПИ, 700м2 14 300 лв
ПРОДАВА/ПОД НАЕМ АПАРТАМЕНТИ В СОФИЯ

01/04

козМЕТика, Масаж
профЕсионални МасажисТки - 0876/735-596. 
[22, 10]
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оТоплЕниЕ
дърВа за огрев се про-
дават на тел. 066/823-
712, 0887/620-535, 
0876/162-172.
дърВа за печки, котли, 
камини се продават на 
тел. 0879/988-131.

дърВа за огрев - мет-
рови, нарязани, нацепе-
ни, се продават на тел. 
0879/972-114.
пЕлЕТи - продаж-
ба и доставка от 290 
до 640 лв. за тон - 
тел. 0894/216-336, 
0885/958-700.
нацЕпЕни дърВа - 80 
лв. Безплатен транспорт. 
Незабавна доставка. Тел. 
0895/252-686.
нацЕпЕни, нарязани 
дърва - 80 лева, неза-
бавна доставка, се про-
дават на тел. 0884/709-
093

дъбоВи за огрев - на-
цепени, 80 лв., с без-
платен транспорт, про-
дава тел. 0877/471-466.
дърВа В чували - 5 лв., 
и РАЗПАЛКИ, с безплат-
на доставка, се продават 
на тел. 0876/583-472.
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.
продаВаМ дърВа - 
0878/943-895.

разпалки и дърва 
в чували, с безплатен 
транспорт, се продават 
на тел. 0877/108-825.
сухи дърВа в чува-
ли и разпалки - 5 лв. 
Безплатна доставка. Тел. 
0876/839-779.
„Мг-лЕс“ продаВа 
дърва за огрев - справки 
на тел. 0887/547-499, 
0878/513-655.
сухи и сурови наце-
пени дърва - 80 лв., 
се продават на тел. 
0895/752-838.
рЕжа дърВа на 7 лв. - 
тел. 0899/050-080. [11, 9]

МЕТроВи - 75 лв./
куб., нарязани - 85 лв./
куб., се продават на тел. 
0988/816-628.
нацЕпЕни дърВа - 
80 лв., незабавна дос-
тавка. Справки на тел. 
0886/652-152.
гоТоВи дърВа и метро-
ви - тел. 0893/390-253. 
[11, 8]
дърВа за огрев - мет-
рови, нарязани и наце-
пени, сухи дърва в чу-
вали - 4 лв./бр., се про-
дават на тел. 0896/807-
688. [13, 6]

нарязани, нацЕпЕни 
дърва - 85 лв. - тел. 
0893/511-154. [22, 2]
дърВа - нацепени и мет-
рови - тел. 0894/399-
931. [11, 1]

коМини
профЕсионално по-
чисТВанЕ на коми-
ни - отгоре и отдолу. 
ПО ВСЯКО ВРЕМЕ. Тел. 
0897/704-502.
коМиночисТач - 30 
лв. - тел. 0894/52-52-
58.
коМиночисТач - тел. 
0889/177-737.
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Всички права запазени. Позоваването на “100 вести” е задължително!

Всекидневник за общините Габрово, Севлиево, Трявна, Дряново

Издание на ИК “Колонел” ООД, първият брой на “100 вести” излиза на 7.01.1992 г.

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 - 06.04./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.,3 зак.,2 веч., 275лв.     
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.,150 лв.
БЕЛОГРАДЧИК-СКАЛНА ПРИКАЗКА - 20.04, 108 лв. 
от Севлиево
ВЕНЕЦИЯ-ФЛОРЕНЦИЯ - 17.07.,3 нощ., 499 лв. 
от Севлиево

ВЕЛИКДЕН ОТ ГАБРОВО
Солун-Метеора - 27.04., 2 нощ., 235 лв. 
ВЕЛИКДЕН В ХАЛКИДИКИ - 26.04.,3нощ., от 349 лв.
БУКУРЕЩ-СИНАЯ-БРАШОВ - 27-29.04.,2нощ.,169 лв.
ВИЕНА-БУДАПЕЩА - 25-29.04.,3нощ.,435 лв. от Т-во
АДРИАТИКА - 27.04.- 04.05.,6нощ.,715 лв. от В.Т-во
ОХРИД С РИЛСКИ МАНАСТИР И РУПИТЕ - 26.04., 
3 нощ., 290 лв.
РИЛСКИ МАНАСТИР-БАНСКО-РОЖЕНСКИ МАНА-
СТИР-РУПИТЕ - 27.04., 200 лв.
ВЕЛИКДЕН В ГЪРЦИЯ СОБСТВЕН ТРАНСПОРТ
ХАЛКИДИКИ от 295 лв., КАВАЛА от 248 лв., ТАСОС 
от 276 лв. за 3 нощувки със закуски и вечери     
МИНИ ПОЧИВКА В СОЗОПОЛ  - 28.07./11.08./                                 
25.08./01.09./08.09.,265 лв. - 5 нощувки, закуски и 
вечери с транспорт от Габрово  
АВТОБУСНИ И САМОЛЕТНИ БИЛЕТИ НА WIZZ AIR И RYANAIR

sviat@mail.bg

 
        

счЕТоВодсТВо
счЕТоВодна канТо-
ра „КОНТО-ЕКСПЕРТ“ 
- счетоводни услуги, 
годишно приключване, 
данъчни декларации - 
телефон 066/804-066

рЕгисТрация на 
фирМи и счЕТо-
Водно обслужВа-
нЕ - 0898/480-821.

сТроиТЕлсТВо
кърТи и пробива - 
0897/832-363

груб сТроЕж, рЕ-
МонТ на покриВи 
- 0889/129-755 [33, 
5]

събаряМ и почист-
вам от А до Я. Извърш-
вам строителни работи. 
Чистя дворове, мази - 
0899/601-444.
фирМа събаря, по-
чиства за сметка на 
материалите - тел. 
0896/183-637.
кърТи, зида, ВиК, ел., 
фаянс  - 0878/943-895.
зиданЕ на каменни ду-
вари - 0876/790-953.
услуги с багер и са-
мосвал - 0888/564-431.
„ В Ел Е В - с Т рой - р Е -
МонТ“ прЕдлага 
Всички ВидоВЕ сТро-
иТЕлни МаТЕриали. 
Склад - бул. „Трети 
март“ 87, и магазин на 
ул. „Капитан Дядо Нико-
ла“ 65, без почивен ден 
от 7.30 до 19 часа, тел. 
066/801-501.
рЕМонТ на покриви, 
измазване на капаци - 
справки на тел. 0895/82-
44-54. [11, 10]

рЕМонТ на покриви, хи-
дро- и топлоизолации, 
тенекеджийски и боя-
джийски услуги и др. - 
тел. 0895/295-654. [18, 
18]
изхВърлянЕ на стро-
ителни отпадъци, изко-
реняване на дървета, 
подравняване на тере-
ни, оране, фрезоване - 
0888/359-442 [24, 11]
рЕМонТ на покриви, 
обшивки на комини, по-
ставяне на улуци и др. - 
тел. 0895/370-021. [22, 
9]
подоВи заМазки, бе-
тон, зидарии, изолации, 
довършителни работи - 
тел. 0898/672-883. [6, 
2]

ВъТрЕшЕн рЕМонТ
паркЕТ, дЮшЕМЕ - 
редене, БЕЗПРАХОВО 
циклене, фино шлай-
фане, лакиране - мон-
таж на ламиниран пар-
кет - 066/86-61-43, 
0889/286-025.
бЕзпрашно циклЕнЕ - 
0887/040-471.
паркЕТ, дЮшЕМЕ, ла-
минат - циклене, монтаж, 
лакиране - 0886/249-
906
бояджийски услуги - 
тел. 0899/050-080. [14, 
9]
гипсокарТон, шпак-
лоВка, боядисване, ре-
монтно-довършителни 
работи - тел. 0898/209-
771. [8, 5]

Вик, фаянс, теракота, 
ламинат, окачени тава-
ни - тел. 0898/209-771. 
[8, 5]
МонТаж гипсокарТон, 
шпакловки и боя - теле-
фон 0895/72-86-68. [13, 
6]
Вик, фаянс, теракота - 
тел. 0884/228-253. [22, 
9]
ВъТрЕшни рЕМонТи - 
тел. 0897/85-97-33. [11, 
5]
боядисВанЕ, шпак-
лоВка, фаянс, теракота, 
камък, изолации - тел. 
0899/97-07-57. [5, 5]

изолации
алпинисТи - тел. 
0899/321-190
изолации, скЕлЕ - 
0878/943-895.
алпинисТи - тел. 
0887/131-381. [22, 10]

израбоТВа
израбоТка на метални 
конструкции, гаражни и 
други врати, огради, па-

рапети - 0885/943-808, 
066/870-546.

оградна МрЕ-
жа произВЕжда, 
гВоздЕи и ТЕлоВЕ 
на заВодски цЕни 
се предлагат на тел. 
066/80-85-39. 

Ел. инсТалации, 
рЕМонТи
Ел. рЕМонТи и инстала-
ции - тел. 0899/359-114. 
[16, 13]
дрЕбни ЕлЕкТроуслу-
ги по домовете - тел. 
0899/145-802. [33, 18]

Вик
Вик МонТаж и под-
дръжка - 0887/680-034.
оТпушВа канали - тел. 
0889/177-737.
Вик рЕМонТи - тел. 
0894/220-509. [22, 19]
Вик рЕМонТи и инста-
лации - тел. 0899/359-
114. [16, 13]
Вик МонТаж - тел. 
0882/407-493. [13, 6]

попраВка и монтаж на 
ВиК - тел. 0894/220-509. 
[33, 7]
Вик и ел. инсталации, 
ремонт и поддръж-
ка по домовете - тел. 
0876/000-084. [11, 4]

ТЕнЕкЕджийсТВо
ВодосТочни Тръби, 
обшивки - 0899/321-190

дограМа
ЕТ „алЕксандър ЙОР-
ДАНОВ“ - АЛУМИНИЕВА и 
PVC дограма - 0896/741-
415.
AL и PVC дограма и 
щори. Изгодни цени! 
Тел. 0878/676-161, 
0878/709-855. [33, 18]

н и ко консТрук-
ции оод произ-
ВЕжда и МонТи-
ра прозорЕчни 
сисТЕМи REHAU 
- 0888/001-588, e-
mail: nikopvc@abv.bg. 
[20, 4]

рЕМонТ на ЕлЕкТроурЕди 
и ЕлЕкТроника
рЕМонТ на всички мар-
ки автоматични перал-
ни - тел. 0888/294-214. 
[23, 20]
рЕМонТ на телевизо-
ри по домовете - тел. 
0888/279-846. [22, 13]
рЕМонТ на всички мар-
ки автоматични перал-
ни - тел. 0888/294-214. 
[23, 7]
попраВяМ Ел. уреди - 

тел. 0894/220-509.[33, 7]
рЕМонТ на перални, съ-
домиялни, печки, бойле-
ри - тел. 0988/815-645, 
0884/155-075. [3, 3]

градини, басЕйни

ландшафТЕн ди-
зайн, оформление 
и изпълнение на 
дворни места, озе-
леняване, водопа-
дни и езерни фор-
ми, скални кътове, 
барбекюта.  Тел. 
0888/942-335.

почисТВанЕ
ЕТ „алЕксандър ЙОР-
ДАНОВ“ - пране на ки-
лими - 0896/741-416, 
0896/741-415.
почисТВанЕ - тел. 
0889/177-737.
почисТВанЕ на имо-
ти - тел. 0893/390-253. 
[11, 8]
профЕсионално по-
чисТВанЕ на дивани, 
мокети и автотапицерии 
- тел. 0893/834-708. 
[22, 5]
почисТВанЕ на апарта-
менти, тавани и мазета, 
гаражи, магазини, скла-
дове със собствен пре-
воз, на добра цена. Тел. 
0877/77-19-03. [12, 5]
собсТВЕн прЕВоз, из-
чистване на апартамен-
ти, къщи, мазета, гара-
жи - тел. 0894/921-663. 
[24, 4]

пранЕ с Rainbow в дома 
и офиса - 0877/555-708. 
[28, 2]
чисТЕнЕ на къщи 
и апартаменти - тел. 
0878/555-841. [5, 1]

услуги
рязанЕ, касТрЕнЕ на 
опасни дървета (АЛПИ-
НИСТ) - www.arborist-bg.
com, тел. 0884/942-942.
рЕМонТ на казани за 
ракия и изработка на 
нови - 0899/688-841, 
0888/280-357. [30, 9]
рабоТници за всич-
ко, извършват събаряне, 
почистване на мази и 
тавани, изкопни работи, 
строително-ремонтни ус-
луги. Хамалски работи, 
пренасяне на багаж. Тел. 
0892/326-344. [11, 11]
Всичко, нЕобходиМо 
за Вас, е при нас - съ-
баряне на постройки, по-
чистване на тавани, мази 
и дворове, изкопни ра-
боти, строително-ремонт-
ни услуги, пренасяне на 
багаж. Тел. 0876/90-33-
92. [11, 6]
рязанЕ, касТрЕнЕ на 
опасни дървета - тел. 
0894/602-701. [16, 6]
събарянЕ на труднодо-
стъпни и опасни дърве-
та - тел. 0899/950-430, 
0879/853-095. [12, 4]
заВаръчни услуги - 
тел. 0885/72-46-71. [11, 2]
почисТВаМ храсТи, 
кося - 0884/836-582 [3, 
2]

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

прЕВози
ТранспорТ - 2.5 тона, 16 
куб. м  - 0899/377-924
прЕВоз с бус - 0877/555-
708.
ТранспорТ с бус - тел. 
0878/625-469. [24, 23]
ТранспорТ  - 0.45 лв./
км - тел. 0878/650-456. 
[24, 7]
услуги с бус, комбиниран 
багер и самосвал - тел. 
0893/511-154. [22, 2]
с бус до 5 тона правя 
превози из цяла България!  
Тел: 0899 818454 [4, 1]

жиВоТни продаВа
Малки ТЕлЕТа се про-
дават на тел. 0876/415-
480. [12, 7]
краВи - 4 бр., заплоде-

ни, се продават на тел. 
0890/214-128. [3, 2]

жиВоТни купуВа
ТЕлЕТа сЕ купуват на 
тел. 0888/850-734. [11, 
6]

храна за жиВоТни
царЕВица, пшЕница, 
ечемик се продават на 
тел. 0886/640-101. [10, 
9]
сВинско МЕсо - бут, 
врат, гърди, 1 лв./кг, 

подходящо за кучета, се 
продава на тел. 0897/90-
90-90. [11, 3]

пчЕли продаВа
кошЕри с пчелни се-

мейства - 3 бр., се про-
дават на тел. 066/85-31-
75. [5, 3]

продаВа Тор
оборски Тор в чували - 
3 лв./брой, с транспорт. 
Тел. 0878/650-456. [24, 
11]
био Тор от калифорний-
ски червеи за градини, 
овошки и оранжерии се 
продава на 0898/630-
249. [22, 3]
угнил оборски тор 

се продава. Собствен 
транспорт със самосвал. 
Тел. 0899/414-153. [12, 
3]

продаВа разсад
разсад касис - 2 
лв., се продава на тел. 
0898/787-018/Борики 
[33, 9]
зЕлЕнчукоВ разсад 
(домати и краставици) за 
ранно производство се 
продава в село Чавеи, 
тел. 0897/809-990. [11, 
11]

косЕнЕ
косЕнЕ ,  касТрЕ -
нЕ и почистване - тел. 

0894/602-701. [18, 6]
косЕнЕ и почистване на 
трева и храсти - тел. 
0886/308-017. [22, 8]

фрЕзоВанЕ
фрЕзоВанЕ на градини, 
места с мотофреза - те-
лефон 0898/76-06-16. 
[3, 3]
фрЕзоВаМ Малки пар-
цели с тракторче. Тел. 
0899/818-454. [10, 3]
градинарсТВо - тел. 
0897/242-516. [7, 7]

ЕроТика
МоМичЕ за забавление - 
0884/495-210. [10, 9]
услуги за мъже - тел. 
0885/885-279. [5, 4]
ЕроТичЕн Масаж - тел. 
0894/277-849. [11, 2]
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Вòорник, 18:00 Краñимир Яков и Валенòин Аòанаñов 
оòкриваò оáща изложáа в ãалерия „Õриñòо Öокев”

продължава от стр. 1
 Яков също е творец, 
който обича да предиз-
виква себе си. творчест-
вото му преминава през 
монументалната скулпту-
ра, скулптурния портрет, 
малката пластика, рисун-
ката, дори живописта. В 
Габрово ще се представи с 
малкоформатни пластики, 
оформени върху дървени 
подложки, и плакети.
 „Миниатюрата е слож-
но изкуство, казва Яков. 
за да стане един плакет 
на ниво, освен владеене-
то на скулптурния релеф 
трябва и перфектно ком-
позиране на картината, 
точен графичен детайл и 
дизайнерско оформление 
на крайния продукт”.
 скулпторът се вълнува 
от срещата с габровски-
те ценители – самият той 
пази прекрасни спомени 
от участията си в обща-
та художествена излож-
ба „човекът и труда” през 
1982 г, в международното 
биенале на хумора и сати-
рата в изкуствата. 
 „Габрово е един от 
градовете, където съм се 

представял добре и за 
мен е гордост да се срещ-
на отново с габровските 
ценители – сподели пле-
венският скулптор пред 
„100 вести”. – с Валентин 
атанасов се познаваме 
от Художествената гимна-
зия в софия, после – от 
академията. Във времето 
имаме различни пътища. 
бях 15 години в америка, с 
прекъсвания... малко поиз-
останах от моето призва-
ние. от 10 години редовно 
правя изложби. Плакетите 

се радват на успех, има 
откупки. Показвал съм в 
сградата на радио "со-
фия", в балчик, бургас, 
Поморие. Шегувам се, че 
съм „народен художник”, 
в смисъл правя неща, дос-
тъпни за народа. ако има 
спонсори, ще работя и мо-
нументално изкуство.”
 и в тези нови творби - 
плакетите, които прави от 
две години, Яков остава 
верен на своя стил – екс-
периментира с материала, 
като използва патината за 
постигане на цветови ню-
анси. това, в съчетание с 
интересните фактури на 
бронза, създава илюзия 
по-скоро за живописно 
произведение, отколко-
то за релеф. заради това 
му въздействие бронзът 
влиза в заглавието на 
изложбата като „злато”. 
а „бяло”-то и „черно”-то 
са рисунките на Валенти 
атанасов в красиви бели 
рамки, аранжирани 3 х 3 в 
карета върху белите стени 
на зала "Проф. Минчев".
 „бяло, златно, черно”  
може да бъде видяна в ХГ 
„Христо Цокев” до 3 май. Красимир Яков

Валентин Атанасов

 "смешно ли е ..." - под 
това заглавие национал-
ният музей на образова-
нието показва 40 карика-
тури на тема ученически 
хумор от 70-те години на 
миналия век. 
 Посетителите могат 
да открият десетки при-
лики между смешното в 
българското училище пре-
ди половин век и днес. 
Препълнената ученическа 
чанта, трудното учебно съ-
държание в шести клас, 
мъчителното избутване до 
спасителната "тройка", ста-
рата максима "учи, за да 
не работиш", влиятелният 
татко, списъкът със задъл-
жителни книги през вакан-
цията... - все поводи за 
усмивка и преди, и сега. 
Единственото, което не 

звучи актуално, е темата 
за външния вид и унифор-
мата. това вече не може 
да разсмее днешните уче-
ници, които не си пред-
ставят, че черната манта 
и бялата якичка, черният 
панталон и тъмните обувки 
са закон за две поколения 
назад.
 автори на забавните 
сюжети са 12 известни ка-
рикатуристи, някои от кои-
то с национално и между-
народно признание като 
радой Гердов, Любомир 
Пъловски, Коста драгости-
нов, Мирослав божков.
 "смешно ли е... " се 
открива на Първи април и 
може да бъде разгледана 
в арт коридора на нацио-
налния музей на образо-
ванието до 17 април.

Представлението е напра-
вено по „Пижама за шес-
тима“ на Марк Камолети. 
В ролите ще видим по-
знатите от телевизионния 
екран и театралните сце-
ни Милица Гладнишка и 
Милена Маркова – Маца, 
Жанет Миовска, симеон 
Владов, николай тодоров 
и божидар Минков. сце-
нографията е на Георги Ге-
оргиев, костюмите са дело 

на сърджан Кръстевски, а 
музикалната картина е от 
алексей Кожухаров.
 не пропускайте „брач-
ни безумия“ – 4 април, 
19.00 часа, сцена на дра-
матичен театър „рачо сто-
янов“ – Габрово. с любо-
вта шега не бива, но по-
някога тя си прави шеги с 
нас – влюбваш се в този, 
който не трябва, и срещаш 
другия, когато не трябва.

Ученичеñки хумор оò 70-òе ãодини на ÕÕ век 
показва Националнияò музей на оáразованиеòо

 днес и утре сдружение 
„Габровски майки даряват 
надежда“ организират бла-
готворителна акция по по-
вод 2 април, деня на дет-
ската книга. В специално 
разположена на централ-
ната улица пред бившия 
ГУМ шатра ще се продават 
книги за малки и голе-
ми, дарени от габровци. 
Успоредно с продажбата 
на събраните до момента 
книги, габровските майки 
призовават хората с ши-
роки сърца да дарят още 
книги, средствата от чиято 
разпродажба са предназ-
начени за подпомагане на 
габровска абитуриентка. В 
момента тя се подготвя да 
продължи образованието 
си във Великотърновския 
университет и се явява 
на предварителни изпи-
ти. за да има възможност 
да следва, девойката ще 
има нужда от средства за 
квартира, за  транспорт, 
за учебници и учебни по-
магала. 
 Ето защо сдружение 
„Габровски майки даря-
ватнадежда“ призовава 
габровци да се включат 
активно в организираната 
от тях благотворителна ак-
ция днес и утре.

свЕтОзаР ГатЕв

Шампионът на и но-
сител на Купа българия 
„бъки“ допусна загуба от 
„Етър 64“ в последния кръг 
от група „а“ на основната 
фаза в „а“ републиканска-
та хандбална група. 

така от лидер след ре-
довния сезон, с три загуби 
и само една победа в ос-
новната фаза габровският 
тим се смъкна до трета 
позиция и в полуфинал-
ния плейоф ще се изпра-
ви срещу вицешампиона 
за 2018-та „свиленград“. В 
плейофите ще се играе до 
две победи от три мача, 
като „свиленград“ ще има 
домакинско предимство 
ако се стигне до трета 
решаваща среща.

В двубоя, който тряб-
ваше да определи пър-
венеца след основната 
фаза, „бъки“ се представи 
слабо. „болярките“ демон-
стрираха по-голямо же-
лание за победа, водеха 
в резултата през цялото 
игрово време и заслужено 
ликуваха след финалната 
сирена. 

домакините играха 
вяло и бяха посредствени 
в защита, като този път не 

можа да ги извади и ивон 
дюлгерова, която също 
не направи добър мач на 
вратата. 

В нападение пък отно-
во повлия синдрома деси 
николова. Вратарката на 
„виолетовите“ за пореден 
път „гипсира“ габровските 
хандбалистки и повлия на 
стрелбата им. николова 
отрази три седем метро-
ви наказателни удара, а 
още три пъти състезателки 
на домакините стреляха 
покрай вратата ѝ на кон-
траатака, в ситуация 1:1. 
Всичко това натежа и до 
почивката търновки взеха 
аванс от три гола - 10:13. 

През втората част Ли-
дия Ковачева се опита 
да вдигне съотборничките 
си и сама почти успя да 
върне отбора си в игра-
та. Мари томова също се 
посъбуди и „бъки“ стопи 
пасив от 4 гола, за да 
изравни при 18:18, а след 
това още на два пъти на-
ваксва по два гола за 
20:20 и 22:22. 30 секунди 
преди края габровският 
тим беше в атака при ре-
зултат 23:23, но Маргарита 
Христова направи линия. 

В ответното нападение 
Кристияна Караманлиева 

реализира и донесе успе-
ха на „Етър 64“ с 23:24.

Караманлиева отбеля-
за общо 8 попадения за 
победата, 6 от тях от ли-
нията за изпълнение на 7 
метров наказателен удар. 
По 5 гола за „Етър 64“ до-
бавиха Мария спиридоно-
ва и соня богданова. за 
„бъки“ 9 пъти се разписа 
Лидия Ковачева, 5 - Мари 
томова.

Като първенец в Пър-
ва група отборът на „Етър 
64“ ще срещне в полуфи-
налния плейоф първия от 
Втора група на основната 
фаза „Шумен 98“, като ще 
има домакинско предим-
ство при евентуален ре-
шаващ трети мач.

* * *
„Бъки“	 игра	 в	 състав:	

Лидия Ковачева-9, Йоана 
Костова, Карина Съме-
нова, Габриела Цонева-1, 
Екатерина Стефано-
ва-2, Силвия якова-2, 
Маргарита Христова, 
Ивон Дюлгерова, Теодо-
ра якова, Мадлен Тодо-
рова-2, Рени Еремиева, 
Емилия Самуилова-2, 
Моника Христова, Мари 
Томова-5, Преслава Про-
данова, Ивета Христо-
ва.  

свЕтОзаР ГатЕв

 В читалището в с. По-
повци се изиграха три тур-
нира. При децата участва-
ха четири момичета и едно 
момче от кметството и ШК 
„орловец 1997“. Първо и 
второ място разделиха 
омая Матеева и денислав 
иванов с по 3.5 т., след-
вани от Яна блажева с 
2 т. и домакините Вален-
тина дамянова и ивета 
трифонова. При големите 
победи детелина Христова 
(Габрово) с 2.5 т., следва-
на от николай Попов (с. 
думници) с 2 т., Минко 
Минков (с. Куката) - 1.5 т. 
и Виктория Гугова (Габро-
во). При спортната табла 
първенец стана Величко 
Георгиев от с. Гледаци с 
3 победи и една загуба, 
следван от Петко ботев 
(думници) също с 3 по-
беди, но загуба в лична-
та среща, Йордан Цирков 
(сКХУ „бялата лястовица“) 
и аврам ботев (с. дивеци) 
с по 2 победи и илия Ца-
нев (Куката) с 1 победа.
 В проведените до мо-
мента 9 спортни празника 
в село Поповци шахмат са 
играли 53 мъже и 44 деца, 
а табла - над 50 човека.

продължава от стр. 1
В музея ще бъдат прожек-
тирани и филми, свърза-
ни с изчезващите зана-
яти – хлопкарство и му-
тафчийсктво на 7 април 
в интерактивния музей 
наиндустрията ще бъдат 
организирани ателиета по 
керамика и бродерия. на 
6 и 7 април в изложбената 
заа на старото школо на 
боженци ще бъде домакин 
на ателиета по калигра-
фия, мозайка и сграфито.
 базар и демонстрации 
на керамика, бродерия, 
декупаж, техники за ри-
суване и боядисване на 
яйцау изработване на би-
жута, цветя и плетива ще 
има на пл. „Възраждане“ 
в Габрово на 5 и 6 ап-
рил. регионалният истори-

чески музей и социално 
предприятие Майсторил-
ница“ от своя страна ще 
направят демонстрация на 
традиционни домашни за-
наяти и ръчна бродерия, 

плетиво на една кука, пи-
рография на 5 април.
 отново на 5 април в 
севлиево ще има ден на 
отворените врати в „дан-
долови къщи“. Ще бъдат 
организирани изложба 
„Красивите престилки на 
нашите баби“, работил-
ничка потъкане на вер-
тикален стан с деца от 
дГ „Щастливо детство“ и 
демонстрации по плетене 
на една кука,плетене на 
традиционен чорап с пет 
куки в дандоловите къщи.
 В дряново Европей-
ските дни на художестве-
ните занаяти ще се прове-
дат на 10 април на пеше-
ходната зона, където ще 
има демонстрация на жен-
ски занаяти, везбарство и 
художествено плетиво.

Днеñ започваò Европейñкиòе 
дни на художеñòвениòе занаяòи

 Младежки клубове на БЧК, ПТГ и ПМГ с ръководител 
Вера Пърличева дариха събраните средства в кампанията 
за Благовещение на ЖБД "Майчина грижа" за изграждане 
скълптурата на Александър Керков - вечния музикант. 
Дружеството благодари на доброволците и гражданите за 
съпричастността и подкрепата!

Блаãоòвориòелна акция 
на "Гаáровñки майки 
даряваò надежда"

За девеòи пъò 
ñпорòен празник 
в ñело Поповци

Заãуáа оò „Еòър 64" изпраòи „Бъки" 
на полуфинал ñрещу „Свиленãрад"

Дните имат за цел да под-
чертаят жизнеспособността 
и разнообразието на тради-
ционните за определен реги-
он занаяти, които са дълбоко 
вкоренени в бита и душев-
ността на местните хора.

Теаòър „Криле" ãоñòува на 
ãаáровñка ñцена ñ „Брачни 
áезумия"  в чеòвърòък


