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100 години футбол в Габрово
Сашо Маðинов: „Фуòáолъò ме научи 
да ñе áоðя за вñичко ценно в живоòа"
	 На	21	септември	Габрово	ще	отбе-
лежи	100	години	организиран	футбол.	
„100	вести“	се	присъединява	към	юби-
лея	 със	 специална	 рубрика,	 в	 която	
представя	 легендите	 на	 габровския	
футбол.	 Досега	 гости	 в	 рубриката	
бяха	Веско	Ганчев,	Венци	Петров,	Ми-
хал	Михалев	-	Матето,	Йовко	Топалов	

-	Оката,	Иван	Камарашев,	инж.	Петьо	
Василев,	Георги	Димитров,	Пешко	Ни-
колов,	Тодор	Цветков	и	Рачо	Бараков.	
	 Днес	 събеседник	 е	 Александър	
Маринов.	 Играл	 е	 в	 „Ангел	 Кънчев“	
в	Трявна,	 „Вечвой“	 в	 Елена,	 „Раков-
ски“	 в	Севлиево,	 в	 „Янтра“,	 Габрово.                       
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Пищна каðнавална 
фееðия заля Гаáðово

ЖЕНиНа дЕНЧЕВа

	 Пъстра,	 весела,	 пищ-
на	 карнавална	 фиеста	 се	
вихри	 в	 Габрово	 в	 събо-
та.	 Маскирани,	 празнично	
облечени	 хора	 изпълниха	

улиците	на	града,	за	всеки	
имаше	 изненади	 и	 заба-
вления.
				Акцентът	на	празника	-	
карнавалното	 шествие,	 се	
изви	от	Априловската	гим-
назия	 до	 Консултативна	

поликлиника	 под	 аплодис-
ментите	на	публиката.
	 	 	 	 Тази	 година	 темата	
на	 карнавала	 е	 „Маски	
горе”.	Идеята	е	да	се	мах-
нат	 невидимите	 маски	 на	
сериозността,	 делника	 и	

грижите	 и	 хората	 да	 се	
забавляват	искрено.
	 	 	 	 Сценарият	 е	 на	Иван	
Минчев.	Водещи	бяха	въз-
питаникът	 на	 Априловска-
та	 гимназия,	 писателят	
Ангел	 Иванов,	 автор	 на	
либретото	на	карнавала,	и	
магьосникът	 Дани	 Белев.	
Гости	 на	 карнавала	 бяха	
вицепремиерът	 Томислав	
Дончев,	 дипломати,	 пред-
ставители	 на	 партньорски	
градове.
	 В	първата	част	на	кар-
навала	по	трасето	дефили-
раха	 най-малките	 -	 учас-
тниците	 в	 детския	 мини	
карнавал,	 националния	
детски	 фестивал	 „Смехо-
ранчета”	и	детските	гради-

ни.	Шествието	 бе	 открито	
от	 кукерска	 група	 от	 Ям-
бол.	 Традиционните	 гости	
от	 побратимения	 белгий-
ски	 град	 Аалст	 и	 тяхното	
сдружение	 „Едно	 карна-
вално	 сърце	 за	 Габрово” 
отново	 предизвикаха	 ап-
лодисменти	 за	 маскарад-
ните	си	костюми.
				По	традиция	на	карна-
вала	 беше	 и	 фигурата	 на	
бащата	на	карнавала	Сла-
ви	 Бонев,	 който	 запали	
искрата	 на	 карнавалното	
веселие.
	 	 	 Нейно	 величество	 га-
бровската	котка,	тя	бе	съ-
провождана	 от	 момичета-
та	от	ансамбъл	„Габрово”.

продължава на стр. 8
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ПрЕдизборЕН щаб На 
„бсП за българия“

	 „Европейската	 левица-
та	 е	 тази,	 която	 има	 ре-
цепта	 за	 възстановяване	
на	 социална	 Европа	 	 –	
чрез	 План	 за	 младежта,	
чрез	 силна	 индустриална	
политика,	 с	 акцент	 върху	
инвестиции.	 Затова	 обаче	
имаме	нужда	и	от	 победа	
на	 европейските	 избори	
във	 всяка	 страна.	 Затова	
нека	 си	 свършим	 работа-
та	 и	 да	 се	 поздравим	 на	
26	 май”,	 заяви	 президен-
тът	 на	 ПЕС	 и	 кандидат	
за	 член	 на	 Европейския	
парламент	 Сергей	 Стани-
шев	 по	 време	 на	 своето	
гостуване	в	Севлиево.
	 Той	 обърна	 внимание	
и	 на	 основни	 проблеми	
в	 страната:	 „Има	 много	
гняв	 в	 обществото.	 Хора-
та	се	чувстват	изоставени	
от	политиците	и	омерзени.	
Нужно	 е	 обаче	 да	 кажем	
честно	на	българите,	 че	 е	
важно	 да	 спечелим	 бит-
ката	с	демографията.	А	за	
това	 ни	 трябва	 повиша-
ване	 на	 доходите.	 Иначе	
сме	 загубени.	 БСП	 има	
какво	да	даде	на	България	
–	имаме	концепция,	имаме	
Визия	за	България	с	добри	
предложения	и	механизми	
в	тази	посока“.
	 Станишев	 припомни,	
че	 лявото	 правителство	
в	 периода	 2005-2009	 г.	 е	
единственото,	 което	 подо-
бри	 социалния	 стандарт	
на	българите.

продължава на стр. 2

Сеðãей Сòанишев: „Социалиñòиòе ñме òези, коиòо имаме 
ðецепòа за възñòановявяне на ñоциална Евðопа"

ПрЕдизборЕН щаб На 
коалиция "Възход"
	 В	 град	 Севлиево	 се	
проведе	 среща	 на	 члено-
вете	 и	 симпатизанти	 на	
коалиция	„ВЪЗХОД“.	Пред-
ставена	пред	събралите	се	
граждани	беше	и	кандида-
турата	на	г-жа	Росица	Сто-
янова	 за	 български	 пред-
ставител	 в	 Европейския	
парламент.	 Сред	 темите,	
които	 предизвикаха	 най-
голям	 интерес,	 бяха	 про-
блемите	пред	дребните	зе-
меделски	производители	и	
предизвикателствата	 пред	
малкия	 и	 среден	 бизнес.	
Г-жа	 Стоянова	 увери	 при-
състващите,	 че	ще	работи	
усилено	 за	 по-справедли-
во	 разпределение	 на	 ев-

росредствата,	за	да	може	
те	 да	 достигат	 до	 всеки	
производител,	 а	 не	 само	
на	 хранениците	 на	 власт-
та.	
	 „Аз	 самата	 имам	 ма-
лък	 бизнес	 и	 знам	 колко	
е	 трудно	 да	 се	 справям	
с	 разностранните	 неща,	
които	трябва	да	върша,	за	
да	 съм	 успешна.	Но	 няма	
богата	 и	 успешна	 държа-
ва,	 в	 основата	 на	 чиято	
икономика	 да	 не	 е	 мал-
кият	и	средният	бизнес,	а	
картелите	 и	 големите	 ве-
риги”	 -	 заяви	 пред	 своите	
съграждани	г-жа	Стоянова.
На	 срещата	 присъстваха	
г-н	 Цветан	 Манчев,	 пред-
седател	 на	 предизборния	
щаб	 на	 коалиция	 „ВЪЗ-

ХОД“,	 г-н	 Марин	 Вутов	 -	
кандидат	от	листата,	и	 г-н	
Цоньо	Ботев	-	зам.-предсе-
дател	на	„Движение	Демо-
кратично	 действие”.	 При-
състващите	 се	 обединиха	
в	 апела	 си	 към	 всички	
свободни	 и	 почтени	 хора	
на	26	май	да	гласуват	с	№	
9	в	интегралната	бюлетина	
за	 кандидатите	 на	 коали-
ция	 „ВЪЗХОД“	 -	 гарант	на	
малкия	 и	 средния	 бизнес	
и	 на	 развитието	 на	 реги-
оните.
 Купуването и продаване-
то на гласове е престъпле-
ние.

Коалиция „Възход" пðоведе ñðеща 
ñъñ ñимпаòизанòи в Севлиево
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метал секюрити груп

силните избират 
силни партньори!

Електроразпределение север аД, разпределителен 
обслужващ център габрово и г. оряховица 

уВЕДОМЯВА	СВОИТЕ	КлИЕНТИ,	чЕ:
  
	 На	 05.06.2019	 г.	 от	 14:00	 до	 14:30	 ч.	 поради	
извършване	на	оперативни	превключвания	на	съоръ-
женията	 за	 доставка	 на	 електроенергия	 са	 възмож-
ни	 смущения	 на	 електрозахранването	 в	 района	 на	
община	 Габрово,	 фирмите	 „Теспом”	АД,	 „Терахим-97“	
ООД	 и	 „Пластформ”	ООД	 -	 за	 трите	 обекта,	 фирма	
„Апронекс”	на	бул.	 „Трети	март”	№	83,	 ул.	 „Дружба“,	
ул.	„люляк“,	ул.	„Нов	път“,	ул.	„Васил	Петлешков“	№	1,	
ул.	„Никола	Вапцаров“	№	7	и	от	№	50	до	№	72.

	 На	23.05.2019	г.	от	09:00	до	16:00	ч.	поради	 из-
вършване	на	неотложни	ремонтни	дейности	на	съоръ-
женията	за	доставка	на	електроенергия	ще	бъде	пре-
къснато	електрозахранването	в	района	на	 	Габрово,	
ул.	„Николаевска“	32-36.	
	 	 Електроразпределение	 Север	 АД,	 Разпреде-
лителен	 обслужващ	 център	 -	 Габрово	 и	 Горна	Оряхо-
вица	се	извинява	на	своите	клиенти	за	възникналото	
неудобство	 и	 се	 надява	 на	 разбиране.	Допълнителна	
информация	можете	да	получите	на	тел.	0700	1	61	61.

Електроразпределение север аД, разпределителен 
обслужващ център габрово и г. оряховица 

уВЕДОМЯВА	СВОИТЕ	КлИЕНТИ,	чЕ:
  
	 На	29.05.2019	г.	от	09:00	до	12:00	ч.	поради	 из-
вършване	 на	 неотложни	 ремонтни	 дейности	 на	 съо-
ръженията	 за	 доставка	 на	 електроенергия	 ще	 бъде	
прекъснато	 електрозахранването	 в	 района	 на	 град	
Габрово,	ул.	„Орловска“	11-23.

	 На	27.05.2019	г.	от	09:00	до	15:00	ч.	поради	 из-
вършване	 на	 неотложни	 ремонтни	 дейности	 на	 съо-
ръженията	 за	 доставка	 на	 електроенергия	 ще	 бъде	
прекъснато	 електрозахранването	 в	 района	 на	 град	
Габрово,	ул.	„Индустриална“	45,	ул	„Индустриална“	44,	
фирмите	 „Метал	 Строй“,	 „Бодилукс“,	 ЕТ	 „Астра“,	 Пл.	
„Контроле“,	„Металообработване	-	чолаков“,	„Айтеа	2“	
ЕООД,	 „Атланта	Индустриал“,	 „Гипсотехника“,	 „Бълга-
рия“	ЕООД,	„Профпеткорпорейшън“	ЕООД.	
	 	 Електроразпределение	 Север	 АД,	 Разпреде-
лителен	 обслужващ	 център	 -	 Габрово	 и	 Горна	Оряхо-
вица	се	извинява	на	своите	клиенти	за	възникналото	
неудобство	 и	 се	 надява	 на	 разбиране.	Допълнителна	
информация	можете	да	получите	на	тел.	0700	1	61	61.

ЖЕНиНа дЕНЧЕВа

	 На	 тържественото	 за-
седание	на	Общинския	съ-
вет	по	повод	празника	на	
Габрово	-	17	май,	бяха	връ-
чени	две	почетни	отличия.
	 Със	званието	„Почетен	
гражданин	 на	 град	 Габро-
во“	 посмъртно,	 за	 изклю-
чителните	 му	 заслуги	 в	
областта	 на	 спорта,	 беше	
удостоен	 селекционерът	
на	 националния	 отбор	 по	
футбол,	 габровецът	 Иван	
Вуцов.
	 Със	 званието	 „Поче-
тен	знак	на	 град	Габрово“	
беше	 отличена	 археологът	
Кина	 Койчева	 -	 за	 разви-
тието	 на	 археологически-
те	 проучвания	 в	 област	
Габрово,	 изследване	 на	
късноантичното	 укрепено	
селище	 в	 местността	 Гра-
дище	и	доказване	на	сред-
новековния	 произход	 на	
град	Габрово.

	 Кметът	 на	 града	 Таня	
Христова	 поздрави	 габро-
вци:
	 „Много	 често	 гледа-
ме,	 но	 не	 виждаме,	 слу-

шаме,	 но	 не	 искаме	 да	
чуем	 днешно	 Габрово.	 Аз	
виждам	 в	 него	 енергията	
на	промяната	и	се	стремя	
да	чувам	по-често	младите	
хора.	 И	 съм	 уверена,	 че	
няма	 пречка	 сега	 да	 бъ-
дем	 точно	 като	 тези,	 кои-
то	 някога	 с	 находчивост,	
дързост,	 смелост,	 с	 труд	
и	 постоянство	 създадоха	
индустриално	Габрово	и	го	
поставиха	 на	 европейска-
та	сцена!
	 Вярвам,	 че	 всички,	
родени	 тук,	 тези,	 които	
тепърва	 ще	 се	 родят,	 и	
ние,	 които	 носим	 Габрово	
в	 сърцата	 си,	 ще	 бъдем	
горди,	 ако	 градът	 ни	 рас-
те,	 продължава	 да	 заема	
първи	места	в	класациите	
за	 инвестиции	 и	 успешен	
бизнес,	получава	световно	
признание	 и	 се	 гордее	 с	
младите	 си	 таланти.	 Загу-
ба	 на	 енергия	 е	 да	 пиле-
ем	време	в	съжаление	за	

пропуски	и	грешки.
	 Мощта	на	Габрово	е	в	
съзиданието,	в	предприем-
чивите	 днешни	 габровци,	
които	произвеждат,	творят, 

генерират	идеи	в	различни	
сфери	 и	 заслужават	 своя	
шанс	за	развитие.
	 Ежедневно	тук	-	в	тази	
сграда,	 минавам	 покрай	

фотографиите	 на	 кметове-
те	 на	 Габрово.	 Мечтите	
за	 нашия	 град	 на	 всички	
тези	 достойни	 мъже	 жи-
веят	 в	 неговото	 минало	
и	 бъдеще,	 превръщайки	 в	
отговорност	 днешните	 ре-
шения.
	 Моят	 апел	 към	 Вас	
днес	 е	 да	 решим	 заедно	
да	 настаним	 духа	 на	 еди-
нение	в	нашия	град!
	 Защото	 само	 обедине-
ни	от	каузата	за	проспери-
тета	и	доброто	бъдеще	на	
нашия	 град	 ще	 успяваме.	
Това	е	и	моето	пожелание	
за	 Габрово	 днес,	 когато	
празнуваме	 159	 години	 от	
обявяването	му	за	град.
	 Обединението	ни	е	си-
лата,	 която	 ни	 насърчава	
точно	в	Габрово	ревностно	
да	почитаме	образование-
то	и	духовността,	която	ни	
дава	мъдростта	да	превръ-
щаме	 гнева	 в	 промяна,	 и	
ни	помогна	да	чуваме	кам-
баните	на	новия	ни	храм.
	 Тази	 сила	 ще	 продъл-
жи	да	обновява	града	ни	и	
да	 създава	 нови	 възмож-

ности	 за	 всички,	 избрали	
да	бъдат	част	от	него.
	 Тук	 си	 позволявам	 да	
предложа	 на	 габровци,	
нека	 в	 девиза	 на	 града,	
наред	 с	 труда	 и	 постоян-
ството,	 да	 добавим	 любо-
вта,	 така	 както	 с	 думи	 и	
дела	направиха	габровски-
те	индустриалци.
	 Защото	 този	 град	 е	 и	
ще	бъде	единство	от	 труд	
и	постоянство,	вдъхновени	
от	 любовта	 ни	 към	 Габро-
во!	 Бог	 да	 благослови	
Габрово!“
	 Архиерейският	 намест-
ник	 на	 Габровска	 духовна	
околия	 отец	 Руслан	 ли-
чев	 благослови	 празника:		
„Благословен	 да	 е	 днеш-
ният	 празник!	 Градът	 ни	
е	част	от	душите	ни,	част	
от	 нашата	 целеустреме-
ност.	Да	насочим	взор	на-
пред,	за	да	растем!	За	да	
бъде	 това	място	 наистина	
райско,	 трябва	 да	 бъдем	
близо	 един	 до	 друг,	 а	 не	
един	срещу	друг.	Това,	кое-
то	 направим	 днес,	 ще	 е	
бъдещето	 ни	 утре.	Казано	

е:	„Който	сее	вятър	-	жъне	
бури“.	 Да	 сеем	 любов,	 за	
да	бъде	Габрово!“
	 Председателят	 на	 Об-
щинския	 съвет	 лена	 Геор-
гиева	 каза	 в	 приветстве-
ното	си	слово:	„Всеки	ден	
ражда	 нови	 хоризонти,	
всяко	 предизвикателство	
ражда	ново	решение.	Вяр-
но	 е,	 че	 всяко	 решение	
ражда	 свои	 противници	 и	
всяко	 противопоставяне	 е	
предпоставка	 за	 застой,	
но	 не	 по-малко	 е	 вярно,	
че	 габровци	 са	 от	 онези	
хора,	 които	 имат	 нужната	
доза	нетърпимост	и	непри-
миримост	 и	 стоенето	 на	
едно	 място,	 изоставането	
и	поражението	не	са	техни	
характерни	черти.
	 Тук	 съм	 по	 силата	 на	
волята	на	хората	от		този	
град	 и	 по	 ваша	 воля	 да	
бъда	 избрана	 за	 предсе-
дател	 на	 Общинския	 съ-
вет.	 Това	 ми	 дава	 шанса	
и	привилегията	в	Деня	на	
Габрово	 да	 направя	 свое	
лично	 обръщение	 към	
всички	 вас.	 Наясно	 съм	

колко	отговорно	е	това,	но	
и	колко	благодатно.	Знам,	
че	 дума	 дупка	 не	 прави.	
Също	 знам,	 че	 казаната	
дума	 е	 хвърлен	 камък.	 И	
избирам	 днес	 да	 хвърля	
срещу	вас	не	камъни,	раз-
бира	се,	а	думи,	които	бих	
искала	 като	 камък	 да	 си	
тежат	на	мястото.
	 Думи,	чийто	смисъл	ще	
остави	 отпечатък,	 чиято	
сила	 ще	 ви	 донесе	 вяра	
и	чиято	емоционалност	ще	
ви	 замисли	 и	 разчувства.	
Те	 идват	 в	 ума	 ми	 право	
от	 сърцето,	 звучат	 като	
обещание	 и	 носят	 заряда	
на	клетва.
	 Габрово	 е	 дом,	 дълг	
и	 достойнство.	 Габрово	 е	
вяра,	 надежда	 и	 любов.	
Габрово	е	 гордост,	 устрем	
и	 сила	 -	 град,	 пълен	 с	
добрини,	с	красота,	с	въз-
можности,	той	е	жив	дух	и	
здраво,	пълнокръвно	тяло.	
Достоен	 за	 обичане	 по	
ред	 причини.	 Излишно	 е	
да	му	 измисляме	 легенда,	
историята	 ни	 дава	 толко-
ва	 много	 в	 тази	 посока	 -	
слава,	 героизъм,	 личности	
с	 велики	 умове,	 научни	
достижения,	 спортни	 ус-
пехи,	 култура,	 национални	
ценности,	 духовност,	 про-
свещение,	 с	 една	 дума	 -	
всичко!
	 Настоящето	 ни	 също	
е	 щедро	 -	 модерна	 ин-
фраструктура,	 качествено	
образование,	 социални	
услуги	 с	 грижа	 за	 всеки,	
развиваща	 се	 икономика,	
иновации	 и	 технологии	 в	
умовете	и	ръцете	на	умни	
и	талантливи	хора.
	 Единственото,	което	ни	
е	 нужно,	 е	 щедри	 да	 бъ-
дем	и	ние,	за	да	начерта-
ем	онова	бъдеще,	в	което	
този	 град,	 в	 който	 аз,	 ти,	
той	е	роден	или	са	родени	
децата	ни,	ще	бъде	и	гра-
дът,	в	който	нашите	внуци	
ще	жадуват	да	се	върнат!“
	 Специален	 поздрав	
поднесоха	 талантливите	
деца	от	Детски	фолклорен	
ансамбъл	 „Габровче“	 и	 от	
музикална	 школа	 „Звезди	
в	аванс“.

 продължава от стр. 1
„Обещахме	250	хил.	работни	места,	
в	 края	 на	 мандата	 бяха	 разкрити	
340.	 увеличихме	 пенсии	 и	 заплати.	
Нашето	 правителството	 беше	 един-
ственото,	 по	 време	 на	 което	 бъл-
гарите	 живееха	 по-добре	 и	 имаха	
желание	да	остават	в	страната	ни“	
-	допълни	той.
	 „10	 години	 ГЕРБ	 стигат,	 БСП	
трябва	 да	 ходи	 с	 гордо	 вдигната	
глава.	 Ние	 сме	 партия,	 която	 има	
сериозен	 исторически	 принос.	 Не	
можем	 да	 носим	 отговорността	 за	
всички	вини.	Всеки	да	си	носи	отго-
ворността	за	своите	действия.	Няма	
да	 позволя	 да	 ни	 третират	 като	
втора	 ръка	 държава,	 винаги	 съм	
работил,	 воден	 от	 този	 принцип,	
и	 ще	 продължа	 така	 и	 занапред“,	
заключи	 лидерът	 на	 европейските	
социалисти.
	 Към	 Сергей	 Станишев	 бяха	 от-
правени	 благодарности	 за	 подкре-
пата,	която	той	като	министър-пред-
седател	 на	 страната	 оказа	 за	 ре-
новиране	 и	 изграждане	 на	 редица	
улици	 и	 обекти	 в	 областта,	 сред	
които	 Художествената	 галерия,	 Де-
пото	за	твърди	отпадъци	и	др.
	 Гражданите	 на	 Севлиево	 се	
обърнаха	 към	него	 с	 призива:	 „Бо-
рете	 се	 да	 защитите	 България	 и	
нейните	граждани	в	Европа“.
 Купуването и продаването на гласо-
ве е престъпление.

Сеðãей Сòанишев: „Социалиñòиòе 
ñме òези, коиòо имаме ðецепòа за 
възñòановявяне на ñоциална Евðопа"

Иван Вуцов удоñòоен ñ Почеòен ãðажданин на Гаáðово 
поñмъðòно, Кина Койчева - ñ Почеòен знак на ãðада

 От името на семейството на Иван Вуцов отличието "Почетен гражданин" приеха него-
вата племенница Ива Мошкова и съпругът й Теодоси Балабанов. Снимка: Маргарит Георгиев

 Носителят на Почетния знак на града Кина Койчева каза, че ще се радва много, ако в 
бъдеще Габрово празнува 800 години, а не датата, когато е обявен за град. 



320 май 2019 г. 100 години футбол в Габрово

 -	 Г-н	 Маринов,	 откога	
играете	футбол?
	 -	 През	 четирите	 годи-
ни,	 през	 които	 учех	 във	
Велико	Търново,	 започнах	
да	 играя	 футбол.	 Бях	 в	
юноши	 младша	 възраст,	
след	това	и	юноши	старша	
възраст	 в	 „Етър“,	 оттам	
две	години	бях	и	в	мъжкия	
отбор	 в	 старопрестолния	
град.	И	то	още	докато	бях	
ученик.	 На	 село	 ритахме	
топка,	но	това	не	може	да	
се	каже,	че	е	било	футбол.
	 След	завършването	ми	
на	 техникума	 през	 1974	
година	 трябваше	 да	 от-
бия	военната	си	служба	и	
ме	 изпратиха	 в	 Щаба	 на	
дивизията	 на	 Строителни	
войски	в	Плевен	заедно	с	
Веско	 Ганчев,	Тошко	Тодо-
ров,	Кольо	Ковачев	от	Се-
влиево.	След	това	по	вре-
ме	 на	 първенство	 между	
различните	 дивизии	 беше	
подбрано	 младо	 попълне-
ние	за	отбора	на	„Славия“		
в	София.	От	Габровско	за	
софийския	 отбор	 отидоха	
Веско	 Ганчев	 и	Тошко	То-
доров,	 Георги	Дерменджи-

ев	от	Пловдив.	С	него	по-
късно	играхме	заедно	тук,	
в	 Габрово.	 В	 момента	 е	
треньор	 на	 Разград,	 беше	
и	в	„левски“,	както	и	в	Ка-
захстан.	Всички	ние	изля-
зохме	от	военните	отбори.
	 След	 приключването	
на	селекцията	за	„Славия“	
ни	 пуснаха	 по	 отборите	
и	 мен	 ме	 разпределиха	
за	 „Раковски“	 в	 Севлиево	
–	 имах	 още	 година	 и	 по-
ловина,	 за	 да	 доизкарам		
службата	 си.	 И	 го	 напра-
вих	там,	като	войник	игра-
ех	в	севлиевския	футболен	
отбор.	
	 -	Тогава	все	още	има-
ше	 поделение	 в	 Севли-
ево?
	 -	Имаше	поделение	на	
Строителни	 войски,	 което	
беше	 към	 Габрово.	 След	
уволнението	си	продължих	
да	 играя	 в	 Севлиево.	 От-
борът	 беше	 в	 „Б“	 група	 и	
тренирахме	 упорито.	 Сега	
севлиевският	 „Раковски“	
вече	се	води	професиона-
лен	 отбор,	 но	 тогава	 все	
още	 не	 беше	 такъв.	 Две	
години	 прекарах	 в	 Севли-
ево,	до	уволнението	си.	То-
гава	 търновският	 ми	 тре-
ньор	ме	взе	да	играя	във	
„Вечвой“	 -	 Елена.	 Играх	

там	една	година.
	 По	това	време	треньор	
на	 Габрово	 беше	 Серги	
Йоцов.	Той	забелязал	моя-
та	игра	и	изпрати	емисари	
да	 ме	 поканят	 да	 играя	
в	 Габрово.	 Дойдох	 тук.	
През	това	време	призова-
ха	 Серги	 Йоцов	 в	 София,	
след	което	треньор	ни	ста-
на	лазар	Панчев.
	 Започнахме	 трениров-
ки,	 но	 за	 зла	 участ	 полу-
чих	 разтежение	 на	 сухо-
жилията	и	една	година	се	
лекувах.	Габрово	се	отказа	
от	мен.	Но	Петко	Николов	
ме	 извика	 в	 „Ангел	 Кън-
чев“	-	Трявна.	Там	направи-
хме	много	добър	сезон,	 в	
който	имах	дейно	участие.	
Класирахме	се	трети	в	„Б“	
група	 и	 тогава	 от	 „Янтра“	
дойдоха	 отново	 да	ме	 ка-
нят	 да	 се	 върна.	 Върнах	
се.	В	Трявна	бях	от	1980	до	
1981	 г.,	 след	 това	 до	 1985	
г.	 бях	 в	 Габрово.	 Тогава	
по	 лошо	 стечение	 на	 об-
стоятелствата	 „Янтра“	 из-
падна	 от	 професионалния	
футбол,	а	аз	се	прибрах	в	
Севлиево,	в	„Раковски“.

	 -	 Колко	 години	 игра-
хте	в	„Раковски“?
	 -	 Три	 години.	 Бяхме	
във	 „В“	 група	 -	 водеше	
се	аматьорски	футбол.	Но	
ние	продължавахме	непре-
къснато	да	 тренираме.	По	
това	 време	 треньорът	 Бо-
гомил	 Бижев	 ми	 каза,	 че	
се	е	освободило	място	за	
административен	 ръково-
дител	 на	 футболния	 клуб.	
И	ме	 ангажира	 да	 работя	
там	от	1987	до	1989	година.
 -	Работил	сте	и	с	Рачо	
Бараков?
	 -	 След	 1989	 г.	 работе-
хме	 заедно	 с	 Рачо	 Бара-
ков	 в	 една	 негова	 фир-
ма	 за	 производство	 на	
спортна	 екипировка	 и	
снабдявахме	 с	 оборудва-
не	отборите	за	различните	
сезони.	По-късно	с	него	и	
с	 Пламен	 Недков	 основа-
хме	 първия	 частен	 клуб	 в	
България	 -	 „Раковски	 ПР	
шоп“	-	Севлиево.	Рачо	Ба-
раков	 и	 Пламен	 Недков	
бяха	президенти	на	клуба,	
а	 аз	 -	 административен	
ръководител.	 В	 Севлиево	
създадохме	 и	 аматьорска-
та	лига.	Дейността	ни	там	
продължи	 3	 години,	 но	 се	
получиха	някои	търкания	с	
Общината	 заради	 опреде-

лени	 преференции,	 които	
използвахме,	за	да	имаме	
възможност	да	издържаме	
футболния	 клуб.	 Общин-
ският	 съвет	 тогава	 ги	 от-
мени,	 поради	 което	 Рачо	
Бараков	и	Пламен	Недков,	
който	е	и	футболен	съдия,	
се	отказаха	от	издръжката	
на	отбора.
	 По-късно	 в	 Севлиево	
създадоха	 „Видима-Раков-
ски“,	 след	 това	 отборът	
стана	 само	 „Видима“	 и	
през	2010	г.	застана	наче-
ло	на	Западната	„Б“	група	
и	 влезе	 в	 „А“	 футболна	
група	и	т.	н.	А	самият	аз	от	
2004	година	досега	работя	
в	Община	Габрово.
 -	 Преминаването	 от	
един	отбор	в	друг	дава	ли	
отражение	 върху	 психи-
ката	на	футболиста,	труд-
на	ли	е	адаптацията?
	 -	 Специално	 при	 мен	

беше	 много	 мотивиращо	
отиването	 на	 ново	 място,	
тъй	 като	 целта	 беше	 до-
казване,	 преборване	 за	
участие	 в	 отбора.	 Защото	
ние	 сме	 20	 души	 и	 всич-
ки	 тренираме	 усилено,	 а	
на	 терена	 играят	 само	 11	
човека.	Така	че	специално	
за	мен	да	участвам	в	нов	
отбор	беше	много	мотиви-
ращо.
 -	 Навсякъде,	 където	
играехте,	на	един	и	същи	
пост	ли	бяхте	или	Ви	по-
ставяха	 на	 различни	 по-
зиции?
	 -	 Винаги	 съм	 играл	
като	 защитник,	 на	 всички	
позиции	 в	 защита.	 А	 те	
са	 централен	 –	 либеро	 и	
стопер,	който	опазва	цен-
тър	 нападателя	 на	 гости-
те,	ляв	и	десен	защитник.	
Обикновено	 ме	 поставяха	
там,	 където	 беше	 най-до-
брият	 състезател	 на	 про-
тивниковия	 отбор,	 за	 да	
го	 неутрализирам.	 Имах	
много	 добри	 физически	
качества	-	по-нисък	съм,	с	
възможност	за	бързо	реа-
гиране	 наляво	 и	 надясно.	
Освен	това,	макар	да	съм	
с	 нисък	 ръст,	 треньорът	
ми	във	Велико	Търново	ме	
научи	да	играя	великолеп-

но	 с	 глава.	 Обик-
новено	 противни-
ковите	 играчи	 ме	
подценяваха	 имен-
но	 заради	 ниския	
ми	 ръст.	 Считаха,	
че	 нищо	 не	 мога	
да	направя.	И	дока-
то	 считат	 така,	 им	
отнемах	 топката	 с	
глава.	 Бях	 усвоил	
от	 Пешко	 Николов	
шпагатите	и	правех	
продължение	 на	
неговите	 изяви	 в	
Габрово.
	 -	 А	 друг	 Ваш	
собствен	 специа-
литет,	освен	играта	
с	глава	и	шпагати-
те,	 прилагахте	 ли	
на	терена?

	 -	 С	 глава	 ми	 беше	
малко	 трудно	 да	 отне-
мам	 топката.	 Избягвах	 да	
я	 подавам	 надалеч,	 тъй	
като	 нямах	 увереността,	
че	 ще	 достигна	 до	 някой	
от	 нашите.	 Защото	 навре-
мето	 защитниците	 играех-
ме	 строго	 в	 защита,	 а	 не	
както	 сега	 всеки	 да	 тича	
напред,	 за	 да	 може	 да	
вкара	 гол.	 В	 днешно	 вре-
ме	 е	 дадена	 възможност	
за	по-голяма	мобилност	на	
терена	на	състезателите.	А	
ние	 трябваше	 да	 подадем	
топката	 задължително	 на	
полузащитниците	 и	 те	 от-
там	 насетне	 трябваше	 да	
проявят	 въображение	 на-
къде	да	я	разиграят	и	на-
сочат.	 Така,	 който	 имаше	
най-добрата	 полузащита,	
беше	 най-добрият	 отбор,	
тъй	 като	 „раждаше“	 най-
добрите	идеи	за	развитие-
то	на	атаката	и	за	вкарва-
не	на	головете.
	 -	Кое	беше	слабото	Ви	
място?
	 -	 Не	 можех	 да	 тичам	
така,	че	да	покривам	теста	
на	 Купър.	А	 това	 са	 осем	
обиколки	 на	 стадиона	 по	
400	 метра	 -	 3200	 метра,	
които	 трябваше	 да	 ги	 на-
правим	за	12	минути.	Или	
по	 минута	 и	 половина	 на	
обиколка.	Това	за	един	ле-
коатлет	е	нищо.
	 -	А	за	футболиста?
	 -	 Би	 трябвало	 също	
да	 е	 нищо,	 но	 имах	 про-
блем.	 Поради	 интензивна-
та	 ми	 игра	 с	 глава	 често	
си	 чупех	 носа,	 който	 не-
прекъснато	 се	 запушваше	
и	не	можех	да	дишам	през	
него.	 А	 когато	 е	 по-дълго	
разстоянието,	 вдишването	
и	 издишването	 ми	 се	 за-
стъпваха	 и	 не	 можех	 да	
продължа	повече.		
	 Като	 футболист	 имах	
идеални	 данни	 за	 тича-
не	на	къси	разстояния,	за	
отскок	 –	 въобще	 физиче-
ските	 ми	 показатели	 бяха	
много	 добри.	 Но	 по	 отно-

шение	 на	 бягането	 ситуа-
цията	 при	 мен	 не	 можех	
да	променя.	Затова	казвах	
и	 пред	 комисията,	 че	 те	
са	прави,	но	футбол	не	се	
играе	 само	 с	 постоянно	
тичане.	Футболът	се	играе	
като	тичаш	бързо,	връщаш	
се,	възстановяваш	и	нано-
во	 продължаваш.	 Не	 съм	
имал	 случай	 да	 ме	 лишат	
от	възможността	да	играя.	
Но	въпреки	 това	ми	беше	
неприятно.	 Защото	 на	
всички	 останали	 нормати-
ви	се	представях	прекрас-
но	 –	 на	 30	 метра	 бягане,	
на	отскок	от	място.
 -	На	какъв	период	по-
кривахте	 тези	 нормати-
ви?
	 -	 Преди	 всеки	 сезон.	
В	Плевен	 пред	 специална	
комисия	 сме	 ходили	 че-
тири	 отбора	 да	 ги	 покри-

ваме	 -	 „Янтра“	 -	 Габрово,	
„Спартак“	-	Плевен,	„Осъм“	
-	ловеч	и	„Раковски“	-	Се-
влиево.	 Например	 Руси	
Пенчев,	Бог	да	 го	прости,	
и	 той	 много	 трудно	 бя-
гаше	 на	 „Купър“.	 Имахме	
едно	момче	-	Юсеин	Кюр-
дов	 от	 Петко	 Славейков,	
Севлиевско,	 който	 доста	
години	 игра	 в	 Габрово.	То	
беше	 много	 слабо,	 но	 ти-
чаше	 като	 газела.	 Кога-
то	 „Янтра“	 -	 Габрово	 се	
явяваше	 на	 „Купър“,	 Асен	
Кюрдов	 буташе	 Руси	Пен-
чев	отзад,	за	да	успее	да	
се	 справи	 с	 теста.	 А	 от	
комисията	 казват:	 „Руси	
Пенчев	 е	 покрил	 норма-
тива,	 а	 този	 зад	 него	 е	
дисквалифициран,	 защото	
го	 бута“.	 Обаче	Юсеин	 не	
се	отказва	и	казва	на	ко-
мисията:	 „Добре!	Но	мога	
ли	да	бягам	после	с	другия	
отбор?“,	отговориха	му,	че	
може.	 Нашето	 момче	 се	

яви,	 би	 всички	 от	 другия	
отбор	с	една	цяла	обикол-
ка	 и	 показа,	 че	 може	 да	
тича,	както	трябва.
	 -	 Амбицията	 прави	
много	 в	 живота	 на	 чове-
ка?
	 -	 Да.	 Амбицията	 е	
много	 важна	 в	живота	 на	
спортиста,	 а	 и	 на	 всеки	
човек.	Това	е	нещото,	кое-
то	 те	 отделя	 от	 другите.	
Защото	има	много	талант-
ливи	футболисти,	които	не	
са	 се	 реализирали,	 защо-
то	нямат	амбицията	да	по-
кажат	 своите	 възможнос-
ти.	 Когато	 имахме	 трени-
ровка,	на	стадиона	идваха	
по	 400-500	 души,	 особено	
когато	 се	 създаваше	 нов	
състав	 на	 отбора	 и	 всеки	
обикаля	някой	от	футболи-
стите,	пита	го	и	го	разпит-
ва.	 Случвало	 се	 е	 някой	

футболен	фен	 да	 каже	 на	
някого	 от	 отбора,	 че	 е	
голяма	работа,	 той	да	по-
вярва	 в	 това,	 започва	 да	
не	 се	 старае	 достатъчно	
на	терена	и	в	един	момент	
се	загубва	като	футболист.		
	 -	 Публичните	 трени-
ровки	стимулираха	ли	от-
бора	към	по-добра	игра?
	 -	Разбира	се.	Тогава	на	
тренировките	 се	 работе-
ше	така,	все	едно	сме	на	
състезания.	Те	се	провеж-
даха	 на	 два	 етапа.	Първо	
тичахме	и	се	разгрявахме,	
а	след	това	се	разделяхме	
условно	 на	 два	 отбора	 и	
продължавахме	 трениров-
ката	 с	 футболен	 мач.	Ам-
бицията	и	на	двата	отбора	
е	 била	 винаги	 да	 победи.	
Случвало	 се	 е	 по	 време	
на	тренировъчните	мачове	
някой	 да	 посрита	 играч	
от	 противниковия	 отбор.	
На	тренировките	 гледахме	
много	 сериозно.	 Никой	

треньор	не	е	отправял	уп-
реци	 към	 някого	 за	 това,	
че	е	по-деен	по	време	на	
тренировъчните	 игри.	 Точ-
но	тогава	се	отиграваха	и	
възможностите,	 при	 които	
всеки	от	нас	трябва	да	се	
пази	 така	 от	 противнико-
вия	състезател,	че	да	при-
ключи	 мача	 без	 контузия.	
Защото	 човек	 не	 се	 ли	
предпази	 сам	 на	 терена,	
няма	кой	друг	да	те	опази.	
	 -	 Тоест	 един	 от	 еле-
ментите	 на	 тренировъч-
ната	работа	е	бил	и	опаз-
ването	 на	 собственото	
здраве?
	 -	 Разбира	 се.	Пример-
но	при	някои	от	спортове-
те,	например	при	ръгбито,	
има	 по-малко	 контузии,	
отколкото	 при	 футбола.	 И	
това	 е	 така	 най-вече	 по-
ради	 факта,	 че	 хората	 са	

подготвени	 и	 всеки	 знае,	
че	 очаква	 осъществяване	
на	единоборство	с	против-
ников	 играч	 и	 се	 стреми	
сам	да	запази	и	здравето	
си.	Така	е	и	във	футбола.
	 -	 Кой	 от	 спортовете,	
свързани	 с	 играта	 с	 топ-
ка,	е	с	най-голям	процент	
контузии	 –	 хандбал,	 фут-
бол,	баскетбол,	волейбол,	
ръгби?
	 -	 Като	 че	 ли	 при	 фут-
бола	има	най-много	конту-
зии.	 След	 това,	 може	 би,	
се	 нарежда	 хандбалът,	 в	
който	 за	 да	 се	 попречи	
на	 стрелбата	 в	 мрежата,	
може	 да	 бъде	 извадена	
ръката	 от	 рамото	 –	 про-
тивниковият	 състезател	 я	
хваща	 и	 край,	 контузията	
е	готова.	Или	пък	спъване-
то	с	крак,	блъскане	в	гръб	
и	 т.	 н.	 В	 моята	 кариера	
съм	 имал	 случаи	 да	 игра-
ем	два	мача	с	препълнени	
трибуни,	с	може	би	над	15	
хиляди	души.	
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Алекñандъð Маðинов: „Фуòáолъò ме научи 
да ñе áоðя за вñичко ценно в живоòа”

сТЕФка бУрмоВа

 Александър Маринов е роден на 19 май 1955 г. в 
сeло Крамолин, Севлиевско. Завършва специалност-
та „Строителство и архитектура“ в Техникума по 
строителство и архитектура във Велико Търново. 
Бакалавър и магистър е по „Публична администра-
ция“ и „Стопанско управление“ от габровския Техни-
чески университет.
 Александър Маринов е играл във футболните 
отбори „Ангел Кънчев“ в Трявна, „Вечвой“ в Елена, 
„Раковски“ в Севлиево,  „Янтра“ - Габрово.
 В момента той работи в Общински инспекто-
рат към Община Габрово.

 Александър Маринов, Иван Камарашев и Тошко Тодоров. „Янтра“ - Габрово, сезон 1992/93, 
„Б“ група, трето място

 Стадионът е изпълнен докрай за срещата „Дунав“ (Русе) - „Янтра“ (Габрово)

 Една ценна снимка от архива на Сашо Маринов, когато отборът е на осмо място в „А“ група. Всички имена на футболи-
сти са посочени. Прави: Лазар Панчев - пом. треньор, Н. Ненов, Г. Павлов, П. Христов, Р. Пенчев, П. Топузов, К. Жеков, Д. Лю-
бенов, Ив. Рашков, Г. Димитров, К. Василев, Ал. Илиев - ст. треньор. Клекнали: М. Михайлов, Ив. Иванов, Ив. Мучев, М. Митов, 
М. Илиев, В. Стаматов, Г. Харалампиев, А. Кръстев, Й. Харалампиев, В. Тачев
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продължава от стр. 3
Това	 беше	 по	 време	 на	
футболната	 ни	 среща	 с	
„левски“	-	София	в	битката	
за	 Купата	 на	 България.	
Този	мач	ние	загубихме	с	
4:2,	 но	 тази	 среща	 беше	
като	 празник	 за	 града.	
Стадионът	 беше	 препъл-
нен.	От	този	мач	си	спом-
ням,	че	в	отбора	на	„лев-
ски“	 бяха	 Боби	Михайлов,	
Наско	Сираков	и	др.	-	по-
колението	 на	 футболните	
звезди,	 които	 прохождаха	
още	 от	 млади.	 Божидар	
Искренов,	 за	 когото	 се	
казваше,	че	е	радостта	на	
народа,	се	падна	да	играе	
срещу	 мен.	 Момчето	 си	
играе	 футбола	 и	 иска	 да	
мине	покрай	мен,	обаче	аз	
стъпвам	 по-здраво	 и	 той	
излетя	 на	 пистата.	 Дойде	
съдията,	 започна	 да	 ръ-
комаха	 и	 да	 ми	 вика:	 „Ти	
знаеш	 ли	 какво	 направи?	
Знаеш	 ли	 кой	 е	 този?“,	 а	
аз	му	отговарям:	„Не	знам	
кой	 е	 той,	 но	 ако	 още	
един	 път	 се	 опита	 да	 ме	
излъже,	 няма	 да	 се	 изла-
гам	пред	съгражданите	си.	
Целият	 град	 е	 дошъл	 да	
ме	гледа!“	По-късно	с	това	
момче	 сме	 се	 виждали	 в	
София,	 той	 ме	 прегръща	
и	 вика:	 „Ти	 какво	 напра-
ви	 на	 оня	 мач	 бе,	 човек,	
с	 приказките	 си	 направо	
ошашави	съдията?!“.
	 Другият	 мач,	 който	
играхме	 при	 препълнен	
стадион,	 беше	 срещу	 На-
ционалния	отбор	на	Бълга-
рия.	Треньор	ни	беше	Иван	
Вуцов,	 Бог	 да	 го	 прости.	
Той	докара	тук	момчетата,	
играхме	 приятелски	 мач,	
стадионът	 беше	 пълен.	 За	
самия	мен,	а	и	за	колегите	
ми	от	отбора	беше	голямо	
удоволствие	 да	 играем	 с	
най-добрите	футболисти	на	
България.
	 -	 И	 това	 са	 двата	 за-
помнящи	 се	 мача	 във	
Вашата	футболна	 биогра-
фия?
	 -	Да.	И	един	в	Севли-
ево,	 когато	 „Академик“	 -	
София	бяха	на	трето	място	
и	с	тях	играхме	за	Купата	
на	 България.	 Победихме	
ги	с	3:2	в	Севлиево,	което	
беше	тогава	сензация.
	 -	 И	 наистина	 е	 повод	
за	 гордост.	 Играл	 сте	 и	 с	
корифеите	на	българския	
футбол,	какво	научихте	от	
тях?
	 -	 Когато	 играех	 фут-

бол,	 някои	 от	 нашите	 го-
леми	звезди	вече	не	бяха	
в	 разцвета	 на	 силите	 си,	
играеха	в	различни	отбори	
и	 когато	 видеха,	 че	 ня-
кой	 стъпва	 по-здраво	 на	
терена,	 поомекваха	 в	 по-
ведението	 си.	 Докато	 по-
младите	ни	звезди	играеха	
по-бърз	 футбол,	 по-агре-
сивен.	Те	държаха	да	ста-
нат	най-големи	и	наистина	
станаха	 големите	имена	в	
българския	футбол.
	 -	Какво	формира	фут-
болната	 игра,	 качествата	
на	даден	отбор?
	 -	От	качествата	на	все-
ки	 отделен	 футболист	 в	
отбора.	 От	 амбицията	 за	
победа,	 за	 добро	 пред-
ставяне	 на	 всеки	 един	 от	
играчите	на	терена.	
 -	Кой	от	треньорите,	с	
когото	 сте	 работил,	 успя	
да	 „събуди“	най-голямата	
амбиция	 у	 „своите“	 фут-
болисти?
	 -	 В	 Търново	 ми	 беше	
треньор	 Васил	 Матев	 –	
този,	 който	 създаде	 бъ-
дещите	 звезди	 Балъков,	
Трифон	Иванов.	Ние	бяхме	
неговият	първи	набор,	а	те	
–	следващият.	Тоест	когато	
е	бил	наш	треньор,	той	се	
е	учил,	а	след	това	създа-
де	 звезди.	 В	 Габрово	 съм	
работил	 със	 светила	 във	
футбола	 -	 с	Борис	 Гагане-
лов,	 който	 е	 бил	 треньор	
на	 ЦСКА,	 футболист	 на	

много	 високо	 ниво	 и	 го-
лям	 авторитет.	 Другият	 е	
Спиро	Дебърски	от	„локо-
мотив“	в	София.	Треньор	е	
бил	в	Кипър.	От	местните	
съм	бил	при	Манол	Нико-
лов,	 лазар	Панчев,	Петър	
Гердемски,	 Красен	 Мари-
нов.
	 -	От	работата	си	с	кой	
треньор	 сте	 най-доволен,	
от	кого	успяхте	 „да	купи-
те“	най-много?
	 -	 За	 развитието	 ми	
като	 човек	 и	 футболист	
в	 Габрово	 най-много	 ми	
даде	Манол	Николов	–	той	
изслушваше,	 обясняваше	
и	оставяше	всеки	да	пока-
же	това,	което	може.	успя-
ваше	да	разбере	кой	как-
во	 умее	 и	 го	 толерираше	
точно	в	 тази	посока.	А	не	
както	 казваше	 примерно	
Диман	 Джуров,	 който	 на-
края	ми	беше	треньор:	„Ти	
ще	 направиш	 това,	 това	
и	 това“,	 без	 да	 вникне	 в	
процеса	на	играта	дали	ти	
можеш	 да	 направиш	 ис-
каното	 от	 него.	Не	 се	 за-
мисляше	 дали	 точно	 това	
нещо	може	да	го	направи	
по-добре	колегата	и	че	той	
е	човекът,	който	трябва	да	
избере	 на	 кого	 от	 двама-
та	 да	 възложи	 задачата.	
Именно	в	малките	детайли	
от	работата	на	треньорите	
се	крие	техният	успех.
 -	 Казвате,	 че	 е	 нуж-
но	 треньорът	 да	 познава	

много	 добре	 притежава-
ните	 от	 всеки	 футболист	
качества,	за	да	„събере“	и	
култивира	 най-успешния	
отбор.
	 -	 Да,	 за	 да	 може	 при	
създадените	 в	 играта	 об-
стоятелства	 спортистът	 да	
покаже	най-доброто,	което	
може.	 Защото	 единият	 е	
възможно	да	може	много,	
а	 другият	 –	 малко.	 Ама	
този,	 който	 може	 много	
и	 не	 даде	 необходимото,	
независимо	от	усилията	на	
другия,	по-малко	можещия,	
резултатът	 е	 неудовлетво-
рителен.	
	 -	Ако	в	процеса	на	иг-
рата	отборът	е	неуспешно	
воден	 от	 треньора,	 какво	
става	на	терена?
	 -	Това	 води	 до	 изнер-
вяне	на	 състезателите,	 до	
загуба	на	срещата.	А	кога-
то	 се	 работи	 така,	 първо	
ще	изгубиш	един	мач,	след	
това	 втори	 и	 в	 отбора	 се	
появява	напрежение.
	 По	 онова	 време	 пар-
тията	 управляваше	 и	 фут-
бола	 и	 оттам	 казваха,	 че	
габровци	не	могат	да	губят	
от	 севлиевци,	 създава	 се	
изкуствено	 напрежение,	
при	 което	 футболистът	 се	
капсулира	в	себе	си	и	се	
стреми	да	играе	само	тол-
кова,	 колкото	да	не	сбър-
ка	 някъде.	 Контролира	
себе	си	и	то	все	в	отрица-
телна	посока	–	гледа	да	не	

поема	 отговорност,	 да	 не	
сбърка	някъде,	което	води	
до	 фатални	 последици	 за	
отбора.
	 -	Самият	Вие	противо-
поставяхте	 ли	 се	 някога	
на	подобно	поведение	на	
треньорите?		
	 -	 Всеки	 отбор	 си	 има	
своите	тартори	и	понякога	
те	се	срещат	с	треньора	и	
му	обясняват	какво	футбо-
листите	не	могат	да	напра-
вят	 или	 предлагат	 как	 да	
се	 постъпи,	 за	 да	 се	 по-
стигне	 успех.	 Всеки	 един	
е	 искал	 да	 има	 успехи,	
защото	всяка	една	победа	
се	заплащаше	допълнител-
но.		
	 -	А	 имаше	 ли	 треньо-
ри,	които	не	се	съобразя-
ваха	 с	 мнението	 на	 фут-
болистите?
	 -	О-о-о,	винаги	е	имало	
и	 такива	 треньори.	 Има	
и	 твърдоглави	 треньори,	
на	които	каквото	и	да	им	
се	 каже,	 си	 знаят	 своята.	
Тогава	неминуемо	отборът	
губи	и	първата	работа	е	да	
махнат	треньора.
	 -	 Кой	 вземаше	 реше-
ние	 за	 освобождаването	
на	 треньора	 –	 клубното	
ръководство	 или	 партия-
та?
	 -	Партията,	тя	управля-
ваше	 всичко.	Тя	 беше	 ви-
сшето	ръководство	за	гра-
да	и	възлагаше	на	клубно-
то	ръководство	да	изпълни	

решенията.
	 -	 Кои	 са	 най-запом-
нящите	 се	 мачове	 във	
Вашата	 кариера	 на	 фут-
болист	 -	 трите,	 за	 които	
разказахте,	 или	 имаше	 и	
други?
	 -	 Всеки	 мач	 е	 харак-
терен	 с	 нещо,	 което	 се	
запомня.	Но	тези	три	фут-
болни	 срещи,	 които	 се	
играха	 пред	 невероятно	
много	 хора,	 няма	 как	 да	
не	 се	 помнят	 не	 само	 от	
нас,	футболистите,	но	и	от	
нашите	фенове.
	 Навремето	хората	има-
ха	навик	да	идват	на	всич-
ки	наши	футболни	мачове,	
а	 когато	 бяха	 със	 сери-
озни	 съперници,	 буквално	
целият	 град	се	изсипваше	
на	стадиона.
	 -	Да	даде	кураж	за	по-
беда?
	 -	 Примерно	 на	 стади-
он	 „Христо	 Ботев“,	 кога-
то	 свършеше	 мача,	 бул.	
„Априлов“	 от	 стадиона	 до	
центъра	 се	 затваряше	 за	
колите,	за	да	могат	хората	
да	 вървят	 по	 улицата	 и	
да	се	приберат	навреме	у	
дома.
	 -	 Има	 ли	 отдръпване	
от	 страна	 на	 габровската	
публика	от	посещения	на	
футболни	мачове?	Може-
те	 ли	 да	 направите	 срав-
нение	между	тогава,	кога-
то	Вие	сте	бил	футболист,	
и	 днес,	 след	 като	 реално	
погледнато	 спортът	 като	
цяло,	футболът	са	своеоб-
разни	социални	отдушни-
ци?
	 -	Така	е.	Ние	 говорим,	
че	за	Габрово	е	направено	
много	 като	 инфраструкту-
ра.	 Но	 няма	 инвестиране	
в	хората.	Те	се	плашат	от	
това	 и	 бягат	 от	 Габрово	
и	 от	 спорта.	 Нямат	 инте-
рес	 да	 отидат	 на	 мач.	Та	
самият	 аз	 като	 минавам	
по	 улицата	 виждам	 само	
възрастни	хора,	които	вър-
вят	 и	 си	 приказват	 сами.	
Те	се	чудят	 как	да	си	из-
карат	 старините	 –	 200-300	
лева	 пенсия	 за	 какво	 по-
напред	 да	 стигнат.	 Нямат	
за	 основни	 необходимо-
сти,	 камо	 ли	 за	 билет	 за	
мач,	 а	 и	 за	 да	 отидат	 до	
стадиона,	 отново	 трябват	
пари	за	билети.	
	 Освен	 това	 всички	
тези	хора	са	 гледали	фут-
болистите,	с	които	съм	иг-
рал	и	аз	–	и	Руси	Пенчев,	

и	 Веско	 Ганчев,	 и	 Петьо	
Василев,	 и	 Пешко	 Нико-
лов,	 и	 другите	 съотбор-
ници.	 Като	 че	 ли	 днес	 на	
хората	им	се	струва,	че	на	
стадиона	 не	 става	 нещо	
интригуващо,	за	да	отидат	
на	мач.	За	да	се	създаде	
отбор,	са	нужни	много	гри-
жи,	но	като	че	не	може	да	
се	 постигне	 онова	 ниво,	
което	да	накара	хората	да	
идват	 по	 стадионите,	 да	
аплодират	 своите	 любим-
ци.	 Помня,	 навремето	 в	
заводите	 се	 коментираше	
по	 цяла	 седмица	 за	 това	
как	е	преминал	неделният	
мач.	 И	 как	 следващите,	
които	ще	дойдат,	габровци	
ще	 ги	бият,	 кой	ще	играе,	
кой	колко	гола	ще	вкара	и	
т.	н.	Това	бяха	най-интригу-
ващите	 теми	 за	 обсъжда-
не.
 -	 В	 чужбина	 ходил	 ли	
сте	с	отбора?
	 -	 Докато	 играех	 в	 Се-
влиево,	 ходихме	 в	 побра-
тимения	 град	 Бобруйск,	 а	
с	 габровския	 отбор	 съм	
бил	в	Могильов.	Най-много	
съм	 пътувал	 в	 чужбина,	
докато	играх	в	„Етър“,	ма-
кар	 и	 като	 юноша.	 Били	
сме	по	турнири	в	Румъния,	
в	 ГДР,	 в	 Италия,	 когато	
„Етър“	игра	с	„Интер“.
	 -	 Различават	 ли	 се	
публиката	и	родният	фут-
бол	от	тези	на	другите	на-
роди?
	 -	 Публиката	 навсякъде	
е	 с	 едни	 и	 същи	 реак-
ции	-	страстно	желание	да	
победи	 техният	 отбор.	 Но	
и	в	България,	 и	 в	 другите	
държави	 битието	 опреде-
ля	 съзнанието.	 Каквото	 е	
битието	ни,	 такова	е	мне-
нието	ни	за	футбола,	така	
се	 развива	 не	 само	 той,	
а	и	спортът	ни	като	цяло.	
Така	 е	 в	 образованието	
ни,	 в	 здравеопазването	
ни,	 навсякъде.	Битието	 ни	
не	е	на	достатъчно	високо	
ниво,	 то	 сваля	 стремежи-
те.
	 -	 На	 Вас	 самия	 какво	
Ви	даде	футболът?
	 -	Научи	ме	да	се	боря	
за	 всичко,	 което	 е	 ценно	
в	 живота,	 за	 да	 постигна	
нещо.	Това	ми	помага	мно-
го,	 то	е	водещото.	Затова	
винаги	 казвам,	 че	 за	 да	
върви	 напред,	 за	 човека	
е	важно	да	е	дисциплини-
ран,	да	има	амбиция	и	не-
прекъснато	 да	 надгражда	
постигнатото.

Алекñандъð Маðинов: „Фуòáолъò ме научи да ñе áоðя за вñичко ...”

 „Янтра“ - „Етър“ ветерани, 3:4, август 1993 г.

сВЕТозар гаТЕВ

Точно	 в	 годината,	 в	
която	отбелязва	20	години	
от	 своето	 създаване,	 „ХК	
„Бъки“	 направи	 историче-
ски	за	клуба	златен	дубъл.	
След	 Купа	 България	 га-
бровският	отбор,	съставен	
почти	 изцяло	 от	 момиче-
та	 на	 ученическа	 възраст,	
спечели	 и	 шампионския	
трофей	 като	 се	 наложи	
с	 2:0	 победи	 над	 състава	
на	„Шумен	98“	в	Суперфи-
нала	 на	 Държавното	 пър-
венство.
Така	 „Бъки“	 дублира	

златото	 си	 от	 миналата	
година.	 Това	 е	 четвърта	
титла	 от	 женското	 пър-
венство	 във	 витрината	 на	
клуба	и	с	нея	той	се	изка-
чи	 на	 четвърто	 място	 във	
вечната	 ранглиста	 на	 „А“	
РХГ	 по	 спечелени	 трофеи.	
Повече	 титли	 имат	 само	
НСА	(16)	и	ЦСКА	(12)	преди	
1992-ра	 и	 хегемонът	 след	
2002-ра	„Етър	64“	(10).			
След	 успеха	 в	 Габрово	

с	 31:26	 в	 неделя	 отборът	
на	„Бъки“	съумя	да	наложи	
волята	 си	 и	 при	 визита-
та	 си	 в	 изпълнената	 със	
зрители	 „Арена	 Шумен“.	
Веселина	 Златева	 зало-
жи	 на	 активна,	 изнесена	
напред	 защита,	 с	 която	
блокира	 успешно	 ръсто-
вата	 атакуваща	 тройка	 на	
„Шумен	 98“.	 Това	 обърка	

домакините.	„Бъки“	поведе	
с	0:4,	с	три	гола	на	Йоана	
Костова	 и	 един	 на	 ли-
дия	 Ковачева,	 а	 Николай	
Начев	 беше	 принуден	 да	
поиска	 прекъсване,	 след	
като	 отборът	 му	 не	 успя	
да	реализира	попадение	в	
първите	10	минути	от	мача.	
След	 тайм-аута	 лидерка-
та	 на	 шампионките	 лидия	
Ковачева	 получи	 персо-
нален	пазач,	но	и	това	не	
промени	 особено	 статук-
вото	на	терена.	Габровски-
ят	 тим	 действаше	 много	
организирано	 в	 дефанзи-
вен	план,	Ивон	Дюлгерова	
беше	стабилна	на	вратата	
и	 „Бъки“	 имаше	 възмож-
ност	 да	 използва	 своето	
силно	оръжие	-	контраата-
ката.	 На	 практика	 интри-
гата	можеше	да	приключи	
още	до	около	15-та	минута	
на	 мача.	 Резултатът	 след	
първия	 четвърт	 час	 игра	
беше	 1:7	 и	 трябваше	 да	
бъде	 още	 по-категоричен	
в	 полза	 на	 шампионките,	
но	 безбройните	 пропуски	
от	 6-я	 метър,	 греди,	 из-
пуснати	 топки	 и	 какво	 ли	
още	 не,	 оставиха	 домаки-
ните	 в	 играта.	 Трябва	 да	
се	отбележат,	разбира	се,	
и	добрите	изяви	на	шумен-
ската	 вратарка	 Станисла-
ва	 Стоянова.	 Възползвай-
ки	 се	 от	 подаръците	 на	
„Бъки“,	отборът	на	„Шумен	
98“	постепенно	започна	да	

топи	пасива	и	се	върна	в	
играта.	 Две	 минути	 пре-
ди	 края	 на	 полувремето	
Глория	 Павлова	 намали	
на	 9:12,	 а	 след	 нея	 Мари	
Томова	 фиксира	 резултат	
9:13	на	почивката.
Напрежението	 се	 от-

рази	 върху	 представянето	
на	 двата	 отбора	 и	 през	
втората	 част.	 Грешките	 от	
двете	 страни	 продължиха	
и	 играта	 не	 беше	 особе-
но	атрактивна.	„Бъки“	оба-
че	 надделя	 с	 по-доброто	
си	 представяне	 в	 защита.	
Отборът	 и	 през	 второто	
полувреме	 не	 можеше	 да	
използва	пълноценно	в	на-
падение	 пазената	 лично	
лидия	 Ковачева,	 но	 съот-
борничките	й	се	справиха	
добре.	 Мадлен	 Тодорова	
показа,	 че	 може	 да	 носи	
отговорност,	 въпреки	 че	
игра	 с	 травма	 в	 глезена,	
Мари	 Томова	 постепенно	
започна	да	намира	верния	
път	към	мрежата	на	дома-
кините,	 а	 Йоана	 Костова	
„избухна“	 и	 изигра	 най-
силния	си	мач	откакто	е	в	
състава	 на	 „Бъки“.	 Много	
силно	 от	 скамейката	 се	
включиха	също	Карина	Съ-
менова	 и	 Габриела	 Цоне-
ва,	като	последната	малко	
отсрами	 отсъстващите	 до	
този	 момент	 крила	 на	 от-
бора.	 Подкрепяни	 силно	
от	своята	публика	и	лично	
от	 кмета	 на	 град	 Шумен	

любомир	Христов,	домаки-
ните	 опитаха	 да	 наваксат	
изоставането	 си	 и	 седем	
минути	 преди	 края	 успяха	
да	 намалят	 разликата	 до	
един	 гол	 -	 21:22.	 „Бъки“	
обаче	не	се	огъна	и	с	две	
бързи	 попадения	 на	 Ма-
длен	 Тодорова	 и	 Карина	
Съменова	спря	устрема	на	
съперника.	 Сирената	 за	
край	на	срещата	прозвуча	
при	резултат	24:29.
Йоана	Костова	 и	Мари	

Томова	нанизаха	по	6	гола	
за	 успеха,	 по	 4	 вкараха	
Мадлен	 Тодорова,	 Габри-
ела	Цонева	 и	 Карина	Съ-
менова.	 лидия	 Ковачева	
се	 разписа	 три	 пъти,	 две	
попадения	 добави	 и	 Иве-
та	Христова.	Трябва	да	се	
отбележат	 и	 трите	 спасе-
ни	 7-метрови	 наказателни	
хвърляния	 от	 страхотната	
Ивон	 Дюлгерова.	 За	 до-
макините	 9	 гола	 отбеляза	
Глория	Павлова,	6	-	Мария	
Маслева.
Капитанът	 и	 лидер	 на	

„Бъки“	 лидия	 Ковачева	
напълно	 заслужено	 полу-
чи	 индивидуалното	 отли-
чие	 за	 най-полезен	 играч	
(MVP)	на	първенството.	По	
всяка	 вероятност	 нейно	
притежание	 ще	 стане	 и	
голмайсторският	 приз	 на	
шампионата.	 Наградата	
за	 най-добър	 вратар	 взе	
Станислава	 Стоянова	 от	
„Шумен	98“.

Коментарите	на	шампи-
онките:
Веселина	Златева	-	тре-

ньор:	 „Сами	 си	 направи-
хме	 мача	 по-труден.	 По-
ведохме	 в	 началото,	 но	
сякаш	 не	 вярвахме	 и	 на-
правихме	 толкова	 много	
грешки,	че	просто	върнах-
ме	 домакините	 в	 играта	
и	 без	 да	 искаме	 им	 по-
могнахме.	 Важното	 е,	 че	
стана	 интересен	 мач,	 ние	
издържахме	до	края	и	ус-
пяхме	да	се	наложим.		Мо-
мичетата,	които	са	родени	
2001	 година,	 вече	 втори	
сезон	играят	при	жените	и	
трябваше	да	се	види	наис-
тина,	че	това	е	най-добри-
ят	отбор	у	нас	към	днешна	
дата.	Щастлива	съм,	че	го	
показаха“.
лидия	 Ковачева	 -	 ка-

питан	 на	 отбора:	 „Златен	
дубъл!	 Това	 беше	 наша-
та	 цел.	 Преминахме	 през	
много	 възходи	 и	 падения	
тази	 година,	 но	 в	 крайна	
сметка	 вдигнахме	 и	 двата	
големи	трофея	на	родната	
сцена.	 Знаехме,	 че	 мачът	
в	Шумен	ще	бъде	труден	и	
бяхме	 много	 мотивирани.	
Въпреки	 многото	 пропус-
ки	 и	 грешките,	 важното	
беше	да	вземем	победата.	
Играхме	 като	 отбор,	 за	
което	 искам	да	 благодаря	
на	всички	момичета	и	най-
вече	на	нашите	треньорки.	
Надявам	 се	 да	 намерим	

много	 нови	 спонсори,	 съ-
мишленици	 и	 партньори	
за	 следващия	 сезон	 и	 да	
запазим	 този	 състав,	 за-
щото	показахме,	че	го	за-
служаваме“.
Йоана	 Костова:	 „Ми-

сля,	 че	 направих	 най-до-
брия	 си	 мач	 до	 момента	
и	съм	много	щастлива,	че	
успяхме	 да	 победим.	 По	
традиция	 и	 днес	 имахме	
трудни	 моменти	 -	 пове-
дохме,	 отпуснахме	 се	 и	
ни	настигнаха,	но	играхме	
като	 отбор,	 като	 колектив	
и	 това	 ни	 донесе	 успеха.	
Искахме	 да	 затворим	 се-
рията	 още	 в	 Шумен,	 тре-
нирахме	 здраво	 за	 този	
мач	 и	 мисля,	 че	 напълно	
заслужено	 сме	 шампион-
ки	 отново.	 Нашето	 пре-
димство	 над	 останалите	
отбори	у	нас	е	в	това,	че	
тренираме	 от	 много	 вре-
ме	 заедно,	 познаваме	 се	
отлично	една	друга	и	 сме	
колектив	 както	 на	 терена,	
така	и	извън	него“.
Габриела	Цонева:	„Мно-

го	 съм	 щастлива,	 защото	
работихме	 ужасно	 много,	
най-усърдно	 през	 послед-
ните	 две	 седмици.	 Играх-
ме	 колективно	 и	 нещата	
се	 получиха.	 Случват	 се	
и	 грешки	 на	 терена,	 раз-
бира	се,	но	когато	играем	
като	едно	цяло	-	всичко	се	
получава.	За	втора	поред-
на	 година	сме	шампионки	

и	 чувството	 е	 уникално.	
Отборът	 ни	 е	 страхотен,	
разбираме	се	супер	много	
и	всичко	е	прекрасно,	на-
истина“.
Ивон	 Дюлгерова:	 „чув-

ството	е	страхотно!	Борих-
ме	 се	 здраво	 и	 знаехме,	
че	трябва	да	вземем	този	
мач.	 Бяхме	 много	 надъха-
ни,	 играхме	 като	 отбор,	
помагахме	си	и	резултатът	
е	 налице.	Можеше	 да	 ре-
шим	нещата	в	наша	полза	
и	 много	 по-рано,	 но	 на-
правихме	 много	 пропус-
ки	 в	 нападение,	 отпуснах-
ме	 се	 и	 в	 защита	 в	 един	
момент.	 Думите	 на	 Веси	
Златева	 на	 полувремето	
бяха,	че	нямаме	право	на	
отпускане	и	трябва	да	стъ-
пим	здраво,	за	да	вземем	
своето.	 Направихме	 го.	
Изпращаме	 един	 отличен	
сезон	с	титла,	купа	и	зла-
тен	дубъл“.

Шампионките на България 
за сезон 2018/2019 са: Ли-
дия Ковачева, Йоана Костова, 
Карина Съменова, Габриела 
Цонева, Екатерина Стефано-
ва, Силвия Якова, Маргарита 
Христова, Ивон Дюлгерова, 
Теодора Якова, Мадлен Тодо-
рова, Рени Еремиева, Емилия 
Самуилова, Моника Христо-
ва, Мари Томова, Преслава 
Проданова, Ивета Христова, 
Стефани Петрова, Милица 
Колева. Треньори: Веселина 
Златева, Анита Хараланова.

„Бъки” ãо напðави - иñòоðичеñки за клуáа злаòен дуáъл!



520 май 2019 г. имоти - продава, купува, под наем, гори; земи; нощувки; превози; автопазар

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

ПЛ. ВЪЗРАЖДАНЕ 5 ��066 860 007 

 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
парцЕл - 3 дка, до Коня в гр. 
Габрово се продава на тел. 
0892/484-602.
къща - 100 кв. м, в кв. Борово 
за 42 000 лева се продава на 
тел. 0896/22-72-58.
МногосТаЕн апарТаМЕнТ в 
блок „Здравец“ - 100 кв. м, се 
продава на тел. 066/800-170. 
[33, 31]
къща В село Гъбене, груб 
строеж, по договаряне, без по-
средник, се продава на тел. 
0878/167-772. [22, 13]
парцЕл В кв. Велчевци и вилен 
имот в Златевци се продават на 
тел. 0899/943-105. [20, 11]
къща В кв. Недевци изгодно се 
продава на тел. 0877/67-97-02. 
[11, 11]
ДВусТаЕн апарТаМЕнТ, ет. 
2, ул. „Емануил Манолов“, се 
продава на тел. 0877/30-26-29. 
[11, 11]
ДВусТаЕн апарТаМЕнТ, 50 
кв. м, кв. Младост, до СВА, от 
собственик, се продава на тел. 
0879/888-388. [19, 11]

къща В кв. Шумели се продава 
на тел. 0887/60-77-61. [22, 20]
гаражи - ново строителство, 
в центъра се продават на тел. 
0897/87-18-22. [24, 5]
апарТаМЕнТи В центъра, ново 
строителство, се продават на 
тел. 0887/803-414. [24, 5]
къща В Лесичарка се продава 
или заменя за апартамент - тел. 
0898/847-480. [11, 10]
ЕТаж оТ къща на ул. „Свищов-
ска“ за 25 000 лева се продава 
на тел. 0894/21-66-30. [11, 10]
гарсониЕра - тухлена, за 25 
000 лева се продава на тел. 
0894/21-66-30. [11, 10]
парцЕл В с. Куката за 12 
500 лв. се продава на тел. 
0896/651-920. [11, 9]
апарТаМЕнТ сЕ продава 
или дава под наем на тел. 
0887/265-095. [11, 6]
ДВуЕТажна къща с дворно 
място 1500 кв. м в село Кос-
тенковци се продава на тел. 
0878/863-875. [11, 9]
апарТаМЕнТ на Колелото - 
72 кв. м, се продава на тел. 
0876/260-258. [22, 6]
ВТори ЕТаж от масивна къща - 
108 кв. м, продава или заменя 
за гарсониера - тел. 0887/760-
790. [12, 5]
апарТаМЕнТи и други - ново 
строителство, в идеален център, 
по себестойност и договаряне 
се продават на тел. 0888/447-
096. [22, 6]

ДВусТаЕн апарТаМЕнТ - па-
нелен, на Еса се продава на 
тел. 0887/75-81-50. [5, 3]
парцЕл В регулация, около 2 
дка, село Чавеи, почистен, се 
продава на тел. 0896/641-053. 
[11, 3]
апарТаМЕнТ - 57 кв. м, в 
центъра се продава на тел. 
0876/68-96-96. [2, 1]
гараж на Шивара се продава 
на тел. 0898/583-772. [11, 2]
апарТаМЕнТ сЕ продава или 
заменя за къща около Габрово 
- тел. 066/86-75-92. [3, 1]

иМоТи купуВа
ЕВТина къща, може и полу-
съборена, се купува на тел. 
0895/752-838.
ТрисТаЕн апарТаМЕнТ се ку-
пува на тел. 0887/397-483. [17, 
14]
сТара къща, може и полусъ-
борена, в Габровско се купува 
на тел. 0877/34-34-26. [24, 19]
сЕлска къща с голям двор се 
купува на тел. 0879/604-206. 
[11, 8]

иМоТи ДаВа поД наЕМ
обзаВЕДЕни ноВи и ренови-
рани офиси в сградата на ОББ 
отдава под наем тел. 0888/907-
666. [32, 32]
Топ цЕнТър - 50 кв. м, за 
магазин, офис под наем - тел. 
0878/370-640. [25, 22]

апарТаМЕнТ поД наем - тел. 
0887/265-095. [11, 11]
офиси В идеален център се да-
ват под наем на тел. 0888/147-
322. [11, 6]
Магазин за хранителни стоки 
на Централен пазар се дава под 
наем на тел. 0888/14073-22. 
[11, 6]
Магазин В центъра се дава 
под наем на тел. 0878/929-080. 
[18, 9]
изгоДно! поМЕщЕниЕ в топ 
център се дава под наем на тел. 
0899/72-92-01. [6, 4]
аВТоМиВка сЕ дава под наем 
на тел. 0895/710-934. [11, 8]
ДВусТаЕн апарТаМЕнТ - 200 
лв., се дава под наем на тел. 
0896/858-958. [3, 3]
гараж - 40 кв. м, кв. Борово, 
ток, вода, подходящ за попра-
вяне на коли, се дава под наем 
на тел. 0899/194-874. [5, 3]
апарТаМЕнТ поД наем - 
0894/232-425. [3, 2]
ДВусТаЕн, обзаВЕДЕн, с ТЕЦ, 
над „Лидл“ - Младост, дълго-
срочно, 350 лв., дава под наем 
тел. 0897/950-606. [3, 1]
Магазин - 32 кв. м, до Общи-
ната се дава под наем на тел. 
0896/266-311. [11, 2]
боксониЕра сЕ дава под наем 
на тел. 0879/00-38-12. [7, 1]
рЕсТоранТ с голяма лятна гра-
дина се дава под наем на тел. 
0887/77-77-89. [5, 1]

аВТоМиВка-сЕрВиз В цен-
търа се дава под наем на тел. 
0887/77-77-89. [5, 1]

иМоТи заМЕня
ТухлЕн апарТаМЕнТ се заме-
ня за къща на тел. 0887/621-
225. [11, 3]

гори купуВа
„Мг-лЕс“ изкупуВа гори - 
справки на тел. 0887/547-499, 
0878/513-655.

зЕМи
купуВа зЕМЕДЕлска земя 
в страната. Плаща веднага! 
Справки на тел. 0887/760-790. 
[23, 5]
зЕМЕДЕлски зЕМи в цялата 
страна купува тел. 0988/869-
344, ул. „Скобелевска“ 30А. 
[13, 3]
зЕМЕДЕлски зЕМи и гори се 
купуват на тел. 0894/23-24-25. 
[11, 2]

унаслЕДяВанЕ
Търся жЕна около 65-67 г. да 
живее при мен. Унаследяване! 
Тел. 066/86-75-92. [3, 1]

нощуВки
саМосТояТЕлни нощуВки в 
топ център - 0876/731-419. 
[22, 17]
нощуВки,  цЕнТър - 
0878/515-080. [18, 9]

ДаВа заЕМ
бързи крЕДиТи - тел. 
0893/037-316. [13, 4]

счЕТоВоДсТВо
счЕТоВоДна канТора „КОН-
ТО-ЕКСПЕРТ“ - счетоводни 
услуги, годишно приключ-
ване, данъчни декларации - 
066/804-066

рЕгисТрация на фирМи 
и счЕТоВоДно обслуж-
ВанЕ - 0898/480-821

счЕТоВоДни услуги - тел. 
0877/633-064. [12, 6]

покана

Вк „коко ВолЕй-2016“ 
сВикВа общо събраниЕ 
на 20 юни 2019 г. оТ 
17.30 часа В кафЕТо на 
ул. „орлоВска“ 111. [1, 
1]

лЕкари
Д-р гЕорги ТАБАКОВ - очен 
кабинет - ул. „Тотю Иванов“ 25 
- прегледи на деца и възраст-

ни, поставяне на меки и твърди 
контактни лещи - понеделник 
до петък - от 9 до 18 ч.; събота 
и неделя - след уговорка на 
тел. 066/80-32-37.
психиаТър и НЕВРОЛОГ. Д-р 
Трифонов, Габрово, ул. „Еману-
ил Манолов“ № 12-А, 066/804-
549, 0885/251-655. ИЗДАВА 
ПСИХИАТРИЧНИ УДОСТОВЕРЕ-
НИЯ.

Д-р нЕнкоВ - акушер-гине-
колог в Областна болница - 
Габрово. Прегледи в БМ Център 
- Консултативна поликлиника: 
вторник и четвъртък - 14.30 - 
18.30 ч.; петък - 14.30 - 16.30 
часа, включително ехографска 
диагностика на гърда и заболя-
вания, свързани с неволно из-
пускане на урина при жената. 
Тел. 0894/565-056. [13, 4]

козМЕТика, Масаж
профЕсионални МасажисТ-
ки - 0876/735-596. [22, 17]
Масажи - 0896/07-39-70 - 
Мартин. [5, 5]
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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

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

фирМа „МЕркурий 
произВоДсТВо и 
пакЕТаж”аД Търси 
Да назначи: слу-
жиТЕл „чоВЕшки 
рЕсурси”, склаДоВ 
рабоТник, ЕлЕкТро-
ТЕхник, МашинЕн 
опЕраТор, ТЕхнолог 
хВп. За контакти: тел. 
0885/088-099 от 8,00 
до 17,00 часа. [12, 8]

шиВашка фирМа търси 
да назначи ОТК и опера-
тор шевно производство. 
Справки на тел. 0887/623-
490, gabby_m@abv.bg.
хоТЕл на морето търси: 
рецепционист/ка, барман/
ка, сервитьор/ка, готвач/
ка, помощник кухня, ми-
ячка, камериерки и работ-
ник поддръжка. За кон-
такти: Жана Георгиева - 
0895/763-172. [33, 25]
рЕсТоранТ Търси готвач 
или салатиер. Телефон за 
връзка: 0878/30-97-79. 
[22, 16]
заВЕДЕниЕ за хранене 
търси ПРОДАВАЧКИ на топ-
ли закуски, кафе и безал-
кохолно. Справки на тел. 
0897/889-001. [22, 20]
„ак пласТроник“ АД - 
Велико Търново търси да 
назначи настройчик на 
шприц машини и шлай-
фист. Справки на тел. 
0879/968-632. Имейл ад-
рес: milen.stefanov@aqg.se. 
[15, 11]
Дояч за крави се търси 
на тел. 0878/181-014. [11, 
8]

жЕни пЕнсионЕрки за 
селскостопанска работа се 
търсят на тел. 0898/801-
542. [11, 11]
фирМа за ремонт на мо-
токари и строителна техни-
ка търси майстор. Справки 
на тел. 0877/34-34-26. 
[22, 19]
сТроиТЕлна фирМа 
„Мегастрой 2014“ търси 
да назначи кофражисти, 
арматуристи, монтажници 
на метална конструкция, 
заварчици с опит. За пове-
че информация: 0885/082-
253. [9, 9]
Миячки и продава-
чи/ки се търсят на тел. 
0888/008-672, 0888/100-
161. [11, 11]
бЕнзиносТанция и 
газстанция „Йоана“ тър-
си да назначи служител, 
обслужващ бензиностан-
ция. Телефон за контакти: 
0886/010-003, 0884/976-
952. [20, 11]
заВЕДЕниЕ В Китен тър-
си да назначи за летния 
сезон: помощник-готвачи, 
възнаграждение: 1300-
1500 лв. чисти; мияч/ки-
хигиенист/ки, възнагражде-
ние - 700 лв. чисти. Осигу-
рени са храна и квартира. 
Кандидатите може да са 
без опит, но с мотивация 
за труд. За контакт: тел. 
0884/310-180. [11, 7]
„рачо коВача“ търси 
готвач с опит за обед-
но меню. Справки на тел. 
0876/683-768. [11, 11]

МлаД чоВЕк с желание 
за работа в кухня, може 
и без опит, за събота и 
неделя, денем, се търси на 
тел. 0877/22-53-22. [11, 
7]
заВЕДЕниЕ Търси готвач. 
Справки на тел. 0899/962-
124. [13, 6]
МЕхана „габъра“ търси 
сервитьори. Справки на 
тел. 0897/974-704. [22, 
10]
фирМа Търси монта-
жник. Справки на тел. 
0888/255-318. [12, 8]
ТаксиМЕТроВи шо-
фьори се търсят на тел. 
0896/644-577. [11, 9]
поМощник-кухня, по-
чисТВанЕ, подготовки, 
може и само до 17.30 
часа, 5 дни седмично, 
500 лв., се търси на тел. 
0887/002-030. [11, 9]
поМощник-гоТВач/ка 
за механа - 5 дни работи, 
2 почива, старт 800 лв., се 
търси на тел. 0887/002-
030. [11, 9]
сЕрВиТьор/ка за битово 
заведение - 5 дни работи, 
2 почива, 700 лв., се тър-
си на тел. 0887/002-030. 
[11, 9]
„хлЕбозаВоД габроВо“ 
ООД търси да назначи 
електромонтьор. Телефон 
за информация: 0878/535-
094. [6, 6]
сТроиТЕлни рабоТни-
ци се набират на тел. 
0895/424-308. [11, 6]

заВЕДЕниЕ за бързо хра-
нене в град Черноморец 
набира продавачи/ки за 
летния сезон. Поема храна 
и спане. Заплата: 1000 лв. 
Справки на тел. 0888/100-
161, 0888/008-672. [11, 6]
заВЕДЕниЕ за бързо хра-
нене в град Черноморец 
търси пенсионери - мъже, 
за транжиране на риба и 
отсервиране на маси. По-
ема спане, храна. Заплата: 
1000 лв. Справки на тел. 
0888/100-161, 0888/008-
672. [11, 6]
шофьор сЕ търси на тел. 
0878/966-222. [11, 8]
„ЕВрохиМ груп“ ООД на-
бира работници за перал-
ното си стопанство, техник 
с опит за поддръжка на 
машините. Справки на тел. 
0892/24-67-67. [10, 4]
ДоМашна поМощница 
с италиански или англий-
ски език търси 0898/76-
98-49. [10, 4]
рЕсТоранТ „ЕлЕниТЕ“ 
търси да назначи помощ-
ник-готвач и работник 
кухня. За контакт: тел. 
0897/896-176. [11, 8]
жЕна До 40 години 
за обща работа - тел. 
0888/218-048. [11, 7]
шиВачки с опит се наби-
рат на тел. 0895/442-887, 
0899/540-972. [22, 5]
жЕна с опит в чужби-
на за почистване на офис 
и апартаменти - тел. 
0877/776-943. [8, 4]

жЕна за гледане на стари 
хора срещу унаследяване 
- справки на тел. 066/992-
244. [5, 4]
Магазин за хранител-
ни стоки търси да назна-
чи продавач-консултант 
със стаж по професията. 
Справки на тел. 0897/954-
247. [23, 4]
фирМа Търси завар-
чик дългосрочно. 900 лв. 
стартово. Справки на тел. 
0888/366-270. [5, 2]
Магазин В град Трявна 
търси продавач. Мотивира-
що заплащане. Справки на 
тел. 0895/677-616. [6, 3]
„озЕкс” Търси да назна-
чи шивачки. Справки на 
тел. 066/804-421. [8, 3]
проДаВачка В заведение 
за бързо хранене се търси 
на тел. 0878/128-222. [3, 
2]
„МЕбЕли пЕТроВ“ търси 
да назначи складов работ-
ник. Справки: в магазина 
на гарата. [6, 2]

„ДиМас“ аД Търси 
Да назначи шофьо-
ри на ТоВарЕн аВТо-
Мобил. Възнагражде-
ние - 1200 лв. За по-
вече информация: тел. 
0885/803-330. [11, 1]

гоТВачка - дневно (обед-
но) меню, се търси на тел. 
0886/70-37-62. [3, 1]
фирМа Търси работни-
ци за леярна. Осигурен 
транспорт. Справки на тел. 
0676/7-22-00. [13, 1]
рабоТник за производ-
ство на пластмасови де-
тайли, може пенсионер, се 
търси на тел. 0888/14-03-
06. [11, 1]

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

уроци, курсоВЕ
цЕнТър за ПРОФЕСИО-
НАЛНО ОБУЧЕНИЕ - ГАБРО-
ВО, организира лицензи-
рани курсове за: огняр, 
кранист,  мотокарист, 
машинист на пътно-стро-
ителни машини, готвач, 
барман-сервитьор, коз-
метик, фризьор, лечебен 
масаж, маникюр, педикюр, 

ноктопластика. Издава 
се държавен документ за 
правоспособност. Обуче-
ние с ваучер за безра-
ботни и работещи. Тел. 
066/80-85-92, от 10.30 
до 12.30 часа, 0887/361-
876.
спорТЕн клуб „алфа-
МЕТал“ провежда курсо-
ве за безопасно бораве-

не с огнестрелно оръжие. 
Тел. 066/80-69-62.
Мцспос „алфа-МЕТал“ 
организира курс за пър-
воначално обучение на 
охранители, на база Про-
грама „Минимум“ на МВР. 
Дати за провеждане 03-06 
юни 2019 г. - цена: 80 лв. 
За контакти: тел. 066/830-
000. [6, 1]

ПРОДАВА АПАРТАМЕНТИ:  
Крушата, двустаен, тухла, отличен                              34 000 eu
Варовник, двустаен, тухла, ет. 2                              23 000 eu
Младост, гарсониера, тухла, ет. 3, южна, блиндирана врата      дог.
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:  
Сейковци, 2 къщи, отлични, двор, панорама               38 000 eu
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
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СМЕНЯ ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕТО НА ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ

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

                                      АГЕНЦИЯ ЗА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ

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

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

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

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

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

01/04

почиВки, кВарТири
изгоДно! обзаВЕДЕ-
ни бунгала в Китен на 
200 метра от плажа. Тел. 
0888/813-925. [11, 6]

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

„сТоМано и МЕТалообрабоТВанЕ габроВо“ 
ооД - габроВо, ул. „Индустриална“ 36, Търси: 
1. заВарчици на МЕТални изДЕлия, коиТо 
рабоТя с со, МожЕщи Да разчиТаТ ТЕхни-
чЕски чЕрТЕжи. 2. МоТокарисТ - осноВно, и 
ДопълниТЕлно съВМЕсТяВащ рабоТа с лЕн-
ТонарЕзна Машина и ъглошлайф. Фирмата 
предлага отлично заплащане, съвременни условия 
на труд, възможност за постоянна работа и профе-
сионално развитие. За контакт: smg.berova@yahoo.
com,  тел.0892/470-928 - Пепа Берова. [4, 2]

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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ПРОМОЦИИ В ПОСЛЕДНАТА МИНУТА
АДРИАТИКА - 18.05., и АЛБАНИЯ - 22.05.,                                                                           
50% отстъпка за втори записан
ПУЛИЯ - 29.05. - 690 лв., КАМПАНИЯ - 07.06., 
860 лв., РИМИНИ - 31.05. - 760 лв., КОСТА ДЕЛ 
СОЛ - 18.05. - 690 лв., КОСТА БРАВА - 18.05.,  
590 лв., ТУНИС - 18.05., 790 лв., ЕГИПЕТ - 18.05.,                                                                                  
676 лв., ЕГИПЕТ - ШАРМ ЕЛ ШЕЙХ - 06.10, 971 лв.
ЕКСКУРЗИИ С АВТОБУС ОТ ГАБРОВО
ОДРИН ЗА 1 ДЕН - 01.06/22.06, 40 лв.
ИСТАНБУЛ - 23.05./30.05/от 154 лв.  
БУКУРЕЩ - Therme, 1 ден, 22.06., 43 лв.
БУКУРЕЩ - 08.06./14.09., 40 лв.
СЛЪНИК-БРАН-БРАШОВ - 07.06., 2 нощ., 195 лв.
СИНАЯ-БРАН-БРАШОВ - 2 нощувки, 24.05./21.06./                                                                                                                             

26.07/23.08/ от 169 лв. 
КАВАЛА-АЛИСТРАТИ-ЗЛАТОЛИСТ - 27-31.05, 350 лв.                                                                                                                                    
АСОС-АЙВАЛЪ-ЛЕСБОС-ТРОЯ - 23.05., 3 нощувки, 
289 лв.
ВЕНЕЦИЯ-ФЛОРЕНЦИЯ - 17.07., 3 нощувки, 509 лв.
РИЛСКИ МАНАСТИР-СЕПАРЕВА БАНЯ-ЦАРИ МАЛИ 
ГРАД - 24-26.05., 149 лв.
ЕКСКУРЗИИ ОТ СЕВЛИЕВО/ВЕЛИКО ТЪРНОВО
О. КОРФУ - 22.05.-3 нощ., зак. и вечери, 280 лв.
О. ЛЕФКАДА - 23.05., 3 нощувки, закуски и вечери, 
315 лв.
О. КОРФУ - 7 нощувки, закуски и вечери, 31.05/02.0
8./30.08./06.09./20.09, от 476 лв.
БАНСКО-ЛЕЩЕН ДОБЪРСКО - 14.06., 165 лв.  
АВТОБУСНИ И САМОЛЕТНИ БИЛЕТИ НА WIZZ AIR И RYANAIR

sviat@mail.bg
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оТоплЕниЕ
ДърВа за огрев се прода-
ват на тел. 066/823-712, 
0887/620-535, 0876/162-
172.
„пЕхлиВаноВ“ - преся-
ти въглища донбас, бри-
кети, дърва. Ниски цени, 
безплатен транспорт - 
066/805-642, 0897/892-
903.
нацЕпЕни ДърВа - 80 
лв. Безплатен транспорт. 
Незабавна доставка. Тел. 
0895/252-686.
нацЕпЕни, нарязани 
дърва - 80 лева, незабав-
на доставка, се продават 
на тел. 0884/709-093

ДъбоВи за огрев - наце-
пени, 80 лв., с безплатен 
транспорт, се продават на 
тел. 0877/471-466.
ДърВа за печки и камини 
- 80 лв., се продават на 
тел. 0876/583-472.
букоВи ДърВа - наряза-
ни и нацепени. Безплатен 
транспорт. Тел. 0877/191-
102.
ДърВа за огрев - наряза-
ни и нацепени, се прода-
ват на тел. 0876/437-140.
нарязани и нацепени 
дърва - бърза достав-
ка, се продават на тел. 
0877/108-825.
нарязани и нацепе-
ни букови и дъбови дър-
ва се продават на тел. 
0876/839-779.
„Мг-лЕс“ проДаВа дър-
ва за огрев - 0887/547-
499, 0878/513-655.
сухи и сурови нацепени 
дърва - 80 лв., се прода-
ват на тел. 0895/752-838.

ДърВа за печки, котли, 
камини се продават на 
тел. 0879/988-131.
нацЕпЕни ДърВа - 80 
лв., незабавна доставка. 
Тел. 0886/652-152.
ДъбоВи изрЕзки - 45 
лв./куб. м, се продават на 
тел. 0899/137-896.
ДърВа за огрев - мет-
рови, нарязани, нацепени 
- тел. 0879/972-114.
рЕжа ДърВа на 7 лв. - 
тел. 0899/050-080. [22, 
16]
„рая 08“ продава дърва 
за огрев. Тел. 0887/105-
729, 0898/450-946. [33, 
20]
ДърВа за огрев - метро-
ви, нарязани и нацепени 
сухи - тел. 0896/807-688. 
[22, 18]
ДърВа за огрев - наряза-
ни и нацепени, незабавна 
доставка, се продават на 
тел. 0898/519-077. [22, 
15]

рязанЕ на дърва - справ-
ки на тел. 0893/20-49-09. 
[22, 8]
ДърВа - метрови, 75.00 
лева - тел. 0894/399-931. 
[11, 10]
ДърВа - нацепени, 85.00 
лева - тел. 0894/399-931. 
[11, 10]
ДърВа за огрев - метро-
ви и нарязани. Безплатен 
транспорт. Тел. 0896/735-
859. [11, 5]
„цВЕТи сТил“ ЕООД 
предлага дърва за огрев 
- метрови и нарязани. Ре-
ални кубици. Безплатен 
транспорт. Тел. 0896/741-
763. [11, 5]
ДърВа за огрев - наце-
пени и метрови, се прода-
ват на тел. 0887/310-097. 
[22, 6]
нарязани и нацепени 
дърва за огрев - 80 лв., 
метрови - 70 лв., се про-
дават на тел. 0878/47-22-
37. [22, 2]

сТроиТЕлсТВо
кърТи и пробива - 
0897/832-363
събаряМ и почиствам от 
А до Я. Извършвам строи-
телни работи. Чистя дворо-
ве, мази - 0899/601-444.
фирМа събаря, почиства 
за сметка на материалите - 
тел. 0896/183-637.
кърТи, зиДа, ВиК, ел., 
фаянс  - 0878/943-895.
услуги с багер и самос-
вал - 0888/564-431.
„ВЕлЕВ-сТрой-рЕМонТ“ 
прЕДлага всички видо-
ве строителни материали. 
Склад - бул. „Трети март“ 
87, и магазин на ул. „Ка-
питан Дядо Никола“ 65, 
без почивен ден от 7.30 
до 19 часа, тел. 066/801-
501,0884/319-403.
фирМа изгражДа, ре-
монтира или събаря - обез-
опасява всякакви покриви. 
Изгражда навеси, огради 
и други на най-ниски цени 
и с високо качество. Тел. 
0895/752-838.
изгражДанЕ, рЕМонТ и 
направа на покриви, хи-
дро- и топлоизолации и др. 
Тел. 0888/02-01-87. [26, 
11]

изМазВанЕ на капаци, 
комини, ремонт на покри-
ви - тел. 0897/390-194. 
[26, 11]
ДрЕнажи, поДпор-
ни стени, покриви - тел. 
0886/762-434. [26, 11]
напраВа на нови и ре-
монт на стари покриви, 
комини, улуци и др. - тел. 
0882/279-749. [12, 7]
Мазилка, Топлоизола-
ция - тел. 0878/928-538. 
[11, 7]
бригаДа изВършВа ре-
монт на покриви и нови 
конструкции, хидро- и то-
плоизолации, тенекеджий-
ски и бояджийски услуги - 
тел. 0899/638-875. [16, 11]
рЕМонТ на покриви, хи-
дро- и топлоизолации, дре-
нажи и други услуги - тел. 
0895/295-654. [22, 11]
рЕМонТ на стари покри-
ви и подмяна на улуци 
и варови мазилки. Тел. 
0876/416-716. [11, 10]
кърТя бЕТон, камък - тел. 
0888/544-438. [5, 3]
фирМа изВършВа вся-
какви външни и вътрешни 
ремонти, покриви, бесед-
ки, изолации, бетониране 
и др. Тел. 0877/729-257. 
[6, 2]
рЕМонТ на покриви, те-
некеджийство, хидроизола-
ции - 0879/93-24-34. [20, 
1]
поДоВи заМазки, бетон, 
изолации, мазилки и др. - 
тел. 0898/672-883. [5, 1]

ВъТрЕшЕн рЕМонТ
паркЕТ, ДюшЕМЕ - реде-
не, БЕЗПРАХОВО циклене, 
фино шлайфане, лакиране 
- монтаж на ламиниран 
паркет - 066/86-61-43, 
0889/286-025.
бЕзпрашно циклЕнЕ - 
0887/040-471.
паркЕТ, ДюшЕМЕ, лами-
нат - циклене, монтаж, ла-
киране - 0886/249-906
шпаклоВка, бояДисВа-
нЕ - тел. 0895/386-650
лЕпЕнЕ на плочки и по-
лагане на замазки - тел. 
0876/790-953. [33, 18]
Топлоизолация, шпак-
лоВка, боядисване - 
справки на тел. 0888/167-
755. [22, 6]
фаянс, ТЕракоТа, гипсо-
картон, изолации - справ-
ки на тел. 0896/828-147. 
[22, 2]
карТон, шпаклоВка, бо-
ядисване - тел. 0889/67-
14-16. [3, 2]

изолации
алпинисТи - тел. 
0899/321-190
изолации, скЕлЕ - 
0878/943-895.
алпинисТи, скЕлЕ - 
0898/907-400.
Топлоизолация - ЛИ-
ЗИНГ - тел. 0887/131-311. 
[33, 28]
хиДро- и топлоизолации, 
покривни ремонти и др. 
Тел. 0888/863-001. [17, 
11]

израбоТВа
израбоТка на метални 
конструкции, гаражни и 
други врати, огради, пара-
пети - тел. 0885/943-808, 
066/870-546.

ограДна МрЕжа про-
изВЕжДа, 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, 3]

коМини
профЕсионално по-
чисТВанЕ на комини - 
отгоре и отдолу. ПО ВСЯКО 
ВРЕМЕ. Тел. 0897/704-
502.
коМиночисТач - тел. 
0889/177-737.

Вик
Вик МонТаж и поддръжка 
- 0887/680-034.
оТпушВа канали - тел. 
0889/177-737.
Вик поДДръжка - тел. 
0882/407-493. [13, 11]
оТпушВаМ канали 
и тръби от Ф 32 до Ф 
110 включително с про-
фесионална машина за 
Габрово и региона - тел. 
0896/6840793. [11, 5]
Вик рЕМонТи и инстала-
ции - тел. 0899/359-114. 
[16, 3]

Вик и ел. инсталации. 
Монтаж и поддръжка по 
домовете. Тел. 0876/000-
084. [11, 4]

ДограМа
ЕТ „алЕксанДър ЙОРДА-
НОВ“ - АЛУМИНИЕВА и PVC 
дограма - 0896/741-415.

н и ко консТрукции 
ооД произВЕжДа и 
МонТира прозорЕ-
чни сисТЕМи REHAU 
- 0888/001-588, e-mail: 
nikopvc@abv.bg. [20, 
16]

AL и PVC дограма и 
щори. Изгодни цени! Тел. 
0878/676-161, 0878/709-
855. [33, 17]

рЕМонТ на ЕлЕкТроурЕДи 
и ЕлЕкТроника
ДрЕбни ЕлЕкТроус-
луги по домовете - тел. 
0899/145-802. [33, 23]
рЕМонТ на хладилници 
и фризери по домовете - 
тел. 0897/425-313. [24, 9]
рЕМонТ на всички марки 
перални - тел. 0888/294-
214. [22, 8]
рЕМонТ на перални, съ-
домиялни, печки, бойле-
ри - тел. 0988/815-645, 
0884/155-075. [4, 2]
рЕМонТ на телевизори по 
домовете - тел. 0888/279-
846. [22, 2]
рЕМонТ на телефони и 
таблети - тел. 0894/25-77-
18. [6, 1]

почисТВанЕ
ЕТ „алЕксанДър ЙОРДА-
НОВ“ - пране на килими - 
0896/741-416, 0896/741-
415.
почисТВанЕ - тел. 
0889/177-737.
пранЕ с Rainbow в дома 
и офиса - 0877/555-708. 
[28, 21]
собсТВЕн прЕВоз, из-
чистване на апартаменти, 
къщи, мазета, гаражи - тел. 
0894/921-663. [24, 10]
почисТВанЕ на апарта-
менти, мази, къщи, с косе-
не - 0897/68-73-75. [11, 7]
пранЕ на дивани - тел. 
0899/050-080. [11, 3]

косЕнЕ

профЕсионално ко-
сЕнЕ и поДДръжка 
- 0899/140-254.

косЕнЕ на трева и хра-
сти. Почистване на тревни 
площи. Тел. 0895/193-066. 
[22, 21]
косЕнЕ, почисТВанЕ на 
трева, храсти, къпини, дър-
вета - тел. 0886/30-80-17. 
[22, 18]
косЕнЕ и почистване - 
тел. 0893/20-49-09. [22, 8]
косЕнЕ, касТрЕнЕ и по-
чистване - тел. 0894/602-
701. [22, 7]

фрЕзоВанЕ
фрЕзоВанЕ на градини 
- тел. 0899/140-254. [21, 
13]

услуги
рязанЕ, касТрЕнЕ на 
опасни дървета (АЛПИ-
НИСТ) - www.arborist-bg.
com, справки на тел. 
0884/942-942. 
коВач - водно точило и 
сапове  - справки на тел. 
0892/775-774.
рЕМонТ на казани за ра-
кия и изработка на нови - 
справки на тел. 0899/688-
841, 0888/280-357. [30, 
21]
сТругарски услуги из-
вършва 0884/014-259. 
[11, 11]
заВаръчни услуги - 
справки на тел. 0885/72-
46-71. [11, 10]
заВаръчни услуги, 
огради, парапети, наве-
си - справки на тел. тел. 
0882/407-493. [13, 11]
рабоТници за всичко, 
извършват събаряне, по-
чистване на мази и тавани, 
изкопни работи, строител-
но-ремонтни услуги. Ха-
малски работи, пренасяне 
на багаж. Тел. 0892/326-
344. [33, 11]
рязанЕ, касТрЕнЕ на 
опасни дървета - тел. 
0894/602-701. [22, 7]
ако поДозираТЕ, че ви 
крадат от тока, обадете се 
на 0900-63009, вътр. 540, 
0.96 лв./минута. [6, 6]
жЕлЕзарски услуги, за-
варки, конструкции, навеси 
и огради - тел. 0898/532-
168. [11, 3]

ЕроТика
ЕроТичЕн Масаж - тел. 
0894/277-849. [11, 11]
услуги за мъже - тел. 
0885/885-279. [5, 1]
жиголо - тел. 0884/992-
066. [11, 3]

Веñòник “100 
веñòи” излиза 
вñеки ден áез 

ñъáоòа и неделя

проДаВа Машини
коМплЕкТ Машини за 
монтаж и демонтаж - ба-
ланс гуми, и заваръчен аг-
регат се продават на тел. 
0898/540-873. [11, 11]
косачка бчс, в добро 
състояние, икономична, се 
продава на тел. 0884/084-
218. [4, 4]

проДаВа МаТЕриали
каМЕнни плочи - 10 
лв./кв., и дялан камък - 
35 лв., се продават на 
тел. 0895/752-838.

проДаВа разни
коТЕл на твърдо гориво 
- 30 KW, чешки, нов, се 
продава на тел. 0889/439-
509. [11, 7]
гоТВарски пЕчки, хла-
дилници, телевизори, ка-
зан - 145 литра, фуражо-
мелки, мебели продава на 
тел. 0895/720-254. [3, 3]
чугунЕн коТЕл - упо-
требяван, 30 kW, за 200 
лева се продава на тел. 
0878/80-54-60. [11, 2]
пласТМасоВи цис-
ТЕрни - 1 тон - тел. 
0888/942-095. [11, 2]

сЕлскосТопански
ДъбоВи коли за домати 
- 1.80 лв. за брой, се про-
дават на тел. 0899/137-
896.
краВЕфЕрМа, пърВа ка-
тегория, близо до Габро-
во, се продава на тел. 
0878/181-014. [16, 8]

проДаВа Тор
биоТор оТ калифорний-
ски червеи за градини, 
овошки и оранжерии се 
продава на тел. 0898/630-
249. [22, 11]
оборска Тор - говеж-
да, в чували - 3.30 лв./
бр., с транспорт - тел. 
0878/650-456. [23, 9]

жиВоТни проДаВа
брЕМЕнна краВа, поро-
да Жарсе, се продава на 
тел. 0885/883-641. [11, 7]
ярЕТа за клане продава  
тел. 066/86-80-31. [5, 5]
пилЕТа и прасета се 
продават на тел. 0889/88-
06-06. [11, 8]
ярЕТа До 20 кг, по 6 
лв. живо тегло, от 21 кг 
нагоре по 5 лв., се прода-
ват на тел. 0892/989-718. 
[11, 6]
краВи - телни, и юни-
ца се продават на тел. 

0894/366-330, Данчето, 
0890/214-128. [5, 2]
кокошки-носачки , 
шарЕни пилета и пате-
та се продават на тел. 
0876/181-676. [2, 2]
Малки ТЕлЕТа се прода-
ват на тел. 0899/33-80-
78. [5, 1]

храна за жиВоТни
храна за кучета се про-
дава на тел. 0876/181-
676. [2, 2]

купуВа разни
сТара нафТа се купува 
на тел. 0895/752-838.
ВсякакъВ ВиД желязо, 
печки, хладилници, перал-
ни и други се изкупуват на 
тел. 0894/921-663. [24, 10]

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

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

ясноВиДсТВо
изВЕсТнияТ хоДжа 
предсказва бъдещето, раз-
валя магии, събира разде-
лени, лекува болести. Тел. 
0899/38-12-12. [7, 1]

ДоМашни любиМци
кучЕнца йоркширски 
териери (йорки) се прода-
ват на тел. 0898/366-255. 
[13, 9]

аВТоМобили проДаВа
сЕаТ ибиза - дизел, се 
продава на тел. 0898/540-
873. [11, 11]
фолксВагЕн голф 
Плюс, 1.9 TDI, 105 к. 
с., 2007 г., цена: 6850 
лв., се продава на тел. 
0886/808-679. [11, 7]
сиТроЕн с3 - дизел, С3 
- бензин, Пежо 807, с 
АГУ, нов внос, регистри-
рани, се продават на тел. 
0897/647-711. [11, 7]
рЕно клио 1.2, 1992 г., 
за 750 лв. се продава на 
тел. 0876/544-008. [11, 6]
фиаТ пунТо за 1000 
лв. се продава на тел. 
0887/11-42-52. [6, 3]

сиТроЕн бЕрлинго - 
гаражен, първи собстве-
ник, се продава на тел. 
0896/640-415. [4, 3]
рЕно 19 се продава на 
тел. 0898/583-772. [11, 
2]

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

аВТоуслуги
аВТоТЕнЕкЕДжийски и 
автобояджийски услуги. 
Качествено, експедитив-
но, атрактивни цени. Тел. 
066/821 566, 0888 321 
692.
кърпЕж на автомобили 
- тел. 0882/407-493. [13, 
11]

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.

скрап, сТари
аВТоМобили
коли за скрап на добри 
цени се изкупуват на тел. 
0899/810-766. [15, 15]
коли за скрап от мяс-
то се изкупуват на тел. 
0899/092-510. [23, 9]

МоТори/ВЕлосипЕДи
ВЕлосипЕД „олиМ-
пия Суспенсион“ 4х14, 9 
амортисьора, се продава 
на тел. 0885/04-04-59. [3, 
3]
„сиМсон“ сЕ продава на 
тел. 0876/181-676. [2, 2]
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продължава от стр. 1
	 Котката	 се	 раздели	 с	
опашката	 си	 от	 острата	
ножица	 на	 кмета	 Таня	
Христова.	 Тя,	 маскирана	
като	лейди	Гага,	бе	част	от	
картината	 на	 Общината	 и	
Областната	 управа	 „Като	
две	капки	боза“.	Край	нея	
танцуваха	 Бон	 Джоуви,	
Филип	 Киркоров,	 Майкъл	
Джексън,	 групите	 „Кис“,	
„Зи	Зи	Топ“.
	 Две	 групи	 студенти	 на	
проф.	 Александър	 Илиев	
преминаха	 по	 трасето	 с	
30	маски	от	различни	кра-
ища	 на	 света,	 всяка	 със	
своя	 специфика	 и	 исто-
рия.	Живи	статуи,	мимове,	
жонгльори	 и	 актьори	 от	
Театър	 „Жар“	 удивиха	 с	
майсторството	 си,	 изпъл-
нявайки	 етюди,	 миниатю-
ри,	различни	атракциони.
	 учениците	 от	 Първо	
основно	 училище	 „Ран	
Босилек“	 бяха	 патиланци,	
а	 тези	 от	 Осмо	 основно	
училище	 бяха	 децата	 цве-
тя.	 Вегани	 и	 Хищници	 се	
обединиха	 от	 общия	 им	
образователен	дом	 -	Про-
фесионална	 гимназия	 по	
туризъм	„Пенчо	Семов“.
	 Възпитаниците	 на	 Ап-
риловската	 гимназия	 с	
венециански	 маски	 и	 гон-
доли	 поздравиха	 Габрово	
от	 тамошния	 фестивал,	 а	
учениците	 от	 Су	 „Райчо	
Каролев“	 се	 появиха	 като	
клоуни.	 Досущ	 като	 своя	
патрон,	 учениците	 от	 Су	
„Отец	 Паисий“	 се	 превъ-
плътиха	 в	 средновековни	
писачи.	 А	 децата	 от	 Оу	
„Иван	 Вазов“	 бяха	 тореа-
дори	с	алени	плащове.
	 Не	 бяха	 подминати	 и	
наболелите,	 злободневни	
теми	 на	 Габрово.	 Градът	
се	е	превърнал	в	трасе	за	
тестове	 на	 „Ferrari“,	 което	
започва	от	Шиваров	мост	
и	стига	до	Колелото.	Пило-
тът	е	не	кой	да	е,	а	кметът	
Таня	Христова.	Тя	обещава	
да	открие	още	17	кръгови.
	 „Цветята	 на	 малката	
Ида“	 е	 наречена	 картина-
та,	 в	 която	 няколко	 стил-
ни	 дами	 от	 Общината	 се	
разхождат	 с	 оригинални,	
светещи	с	LED	лампи,	кос-
тюми.	Говори	се,	че	това	е	

единственият	 им	 работен	
ден	в	годината.
		 Друга	 картина	 -	 „Га-
бровската	 общинска	 луд-
ница“,	 в	 изпълнение	 на	
актьори	 от	 Драматичен	
театър	 „Рачо	 Стоянов“,	 бе	
един	 безкраен	 полет	 над	
кукувичето	гнездо	и	по	ги-

шетата,	вдъхновена	от	ро-
мана	 на	Кен	Киси	 „Полет	
над	кукувиче	гнездо“.
			 „Таборът	отива	към	не-
бето“,	 така	 с	 названието	
на	 известния	 руски	 филм	
е	озаглавена	картината	за	
циганите	в	Габрово.	Подте-
кстът	е,	че	циганите,	които	
са	 родени	 в	 Габрово,	 са	
неделима	част	от	местната	
общност.	 Затова	 да	 мах-
нем	 маските	 на	 злобата	
и	омразата	и	да	покажем	
истинския	 си	 образ	 на	
взаимно	 приемане	 и	 гри-
жа,	призоваха	водещите.
	 Немалко	 място	 бе	 от-
делено	и	на	политическата	
сатира,	 под	 прицел	 бяха	
политици,	 министри,	 дори	
министър-председателят.
	 Той	 „дойде"	 на	 карна-
вала	като	същински	Цезар	
с	лавров	венец	на	главата	
и	 известната	 фраза	 „Дой-
дох,	 видях,	 победих“.	 Бо-
рисов	управлява	страната,	
яхнал	ту	F-16,	ту	правител-
ствения	 „Фалкон“,	 който	
аварира	 няколко	 пъти	 и	
без	малко	 да	 катастрофи-
ра.

					Появи	се	и	Цецо,	кой-
то	обича	микрофоните,	но	
повече	 обича	 апартамен-
тите	 си,	 барабар	 с	 личен	
асансьор.	 Той	 казва:	 „Аз	
съм	 отдаден	 на	 Партията	
и	ще	остана	в	нея	до	края	
на	 живота	 си“.	 Неговата	
полиция	си	го	пази,	а	при	

тези	 думи	 баш	 Генералът	
Борисов	от	напрежение	се	
потеше	 повече	 от	 Веско	
Маринов.
	 „Дюна	 върху	 дюна	
няма	 да	 оставя“,	 закани	
се	министърът	на	туризма	
Николина	 Ангелкова,	 об-
лечена	 като	 Венера,	 коя-
то	 вършееше	 из	 дивите	
плажове	 на	 страната.	 И	
си	 правеше	 селфи	 за	 со-
циалните	мрежи.	Въпросът	
е	 дали	 у	 нас	 ще	 остане	
девствен	плаж,	преди	пре-
миерът	 да	 щракне	 една	
оставка.
	 	 	 	Новата	 визия	 за	Бъл-
гария	 бе	 Корнелия	 Нино-
ва	 на	 пилон,	 а	 в	 балета	
се	 разпознаваха	 Кирил	
Добрев,	 Таско	 Ерменков,	
Кристиян	Вигенин.	Музика-
та	беше	кан-кан,	но	бързо	
преливаше	в	казачок.	Сла-
бото	 място	 на	 червената	
Мадам	 е	 Сергей	 Стани-
шев.
	 Синята	 каска	 Краси-
мир	 Каракачанов	 иска	 да	
изчисти	 Европа	 от	 „джен-
дърската	 сган“,	 а	 Валери	
Симеонов	се	чуди	дали	да	

изпълни	обещанието	си	да	
скочи	 от	 бургаския	 мост,	
след	 като	 ВАС	 окончател-
но	 отмени	 промените	 в	
плана	 за	 управление	 на	
Национален	 парк	 „Пирин“.	
Той	 стоеше	 на	 ръба	 на	
моста	с	окачена	на	врата	
релса.
	 Стана	 ясно,	 че	 Бълга-
рия	се	завръща	в	Еврови-
зия,	 ще	 ни	 представлява	
човекът	 пръст	 Волен	 Си-
деров.	Той	още	веднъж	се	
прояви	 като	 тъпанар	 -	 в	
смисъл	 бие	 барабаните	 и	
тъпаните.	 Вокал	 бе	 лорд	
Евгени	Минчев,	който	гас-
тролира	специално	от	лон-
дон	в	Габрово.
				Деса	Мерцедеса	-	пър-
вата	 дама,	 се	 канеше	 да	
отбие	 насред	 булеварда,	
да	спре	 трафика	и	 карна-
вала,	за	да	си	напазарува	
тоалети	като	на	Мелания	
Тръмп	 и	 Бриджит	 Ма-
крон.	 „Цялата	 държа-
ва	 работи	 за	 мен,	
заслужила	 съм	 си	
го!“,	пееше	нейни-
ят	любим	певец	
Дейвид	Ковър-
дейл.

	 	 	 	Радев	и	Живков	бяха	
като	две	капки	вода.	Еди-
ният	заби	самолета	на	со-
циализма,	 а	 другият	 уж	
вдигна	 самолета	 на	 де-
мокрацията,	 но	 и	 в	 двата	
случая	контролната	кула	е	
в	Москва.
	 Тереза	 Мей	 бе	 като	
бостанско	 плашило,	 коя-
то	 държи	 Европа	 далеч	
от	 Острова,	 където	 кора-
бокрушенците	 Робинзон	
Крузо	 и	 Петкан	 бленуват	
спасение	 и	 завръщане	 в	
Европейския	 съюз.	 Търпе-
нието,	 храната	 и	 ромът	
им	 вече	 свършват,	 но	 те	
намират	 сили	 да	 запе-
ят:	 „Оставяме,	 оставаме.	
Великобритания	 -	 играта	
свърши“.
	 Господарите	 на	 света,	
Путин	 и	Тръмп	 бяха	 обле-

чени	 като	 анимационните	
герои	 Фред	 и	 Барни	 от	
„Семейство	 Флинтстоун“.	
А	 светът	 изглеждаше	 като	
манджа	с	грозде,	която	те	
са	 забъркали.	 Дано	 само	
термичната	 обработка	 не	
е	ядрена,	че	да	ни	върне	в	
каменната	ера.
	 	 	 	 Цаним	 се	 за	 домаки-
ни	 на	 Световното	 по	 фут-
бол.	Боби	Михайлов	пиеше	
марково	уиски,	а	спортни-
ят	 министър	 Красен	 Кра-
лев	 с	 табелка	 „Вратът	 ми	
е	като	кокетно	стадионче“	
обяснява,	 че	 това	 ще	 е	
първото	 световно	 по	 фут-

бол,	 за	 което	 домакинът	
няма	 да	 се	 класира.	 Е,	
ще	 чакаме	 да	 направят	
световното	 не	 с	 32,	 не	 с	
48,	а	с	211	отбора,	колко-
то	 са	 всички	 национални	
футболни	 федерации	 във	
ФИФА.	 Е,	 тогава	 барем	
ще	сме	се	класирали.	Във	
футболната	 картина	 дефи-
лираха	и	габровските	фут-
болни	 клубове,	 нали	 тази	
година	празнуваме	100	го-
дини	футбол	в	Габрово.
	 Карнавалът	 завърши	
така,	 както	 и	 започна	 -	 с	
кукерската	 група	 от	 Ям-
бол.

Пищна каðнавална 
фееðия заля Гаáðово
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