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• Bulgarian homes network •

100 години футбол в Габрово
Пеòко Пеòков: “Ти ñи на вðаòаòа не за 
да изпуñкаш òопкаòа, а за да я хващаш”
	 На	 21	 септември	 Габрово	ще	 от-
бележи	 100	 години	 организиран	фут-
бол.	„100	вести“	се	присъединява	към	
юбилея	 със	 специална	 рубрика,	 в	
която	представя	легендите	на	габров-
ския	футбол.	Досега	гости	в	рубрика-
та	бяха	Веско	Ганчев,	Венци	Петров,	
Михал	Михалев	-	Матето,	Йовко	Топа-

лов	 -	 Оката,	 Иван	 Камарашев,	 инж.	
Петьо	Василев,	Георги	Димитров,	Пе-
шко	 Николов,	 Тодор	 Цветков,	 Рачо	
Бараков,	Александър	Маринов.	
	 Днес	 събеседник	 в	 „100	 години	
футбол	 в	 Габрово“	 е	 Петко	 Петков,	
треньор	 в	 първодивизионния	 „Анор-
тосис	Фамагуста“	-	Кипър.	стр. 3-4

така ми каза Данчо Мурлев, когато изпуснах топка 
за "Янтра” и разбрах - футболът е сериозна работа

Адрес: Габрово                      Телефони за връзка:          
ул.	„Брянска“	3			 											Директор:	066/803	214
e-mail:	ptggabrovo@abv.bg			Зам.-директор:	066/805	307
www.ptg-gabrovo.com	 Канцелария:	066/805	668

ПРИЕМ 2019/2020
ПРОФЕСИИ НА БЪДЕЩЕТО

специалност: „коМпЮТЪрна ТЕХника и ТЕХнологии“
	 Професия:	„Техник на компютърни системи“
 (с	интензивно	изучаване	на	английски	език	-	хорари-
умът	е	приравнен	към	обучението	в	езиковите	гимназии)
специалност: „прилоЖно програМиранЕ“
	 Професия:	„Приложен програмист“
 (с	интензивно	изучаване	на	английски	език	-	хорари-
умът	е	приравнен	към	обучението	в	езиковите	гимназии)
специалност: „МЕХаТроника“
	 Професия: „Мехатроника“
	 Обучение	чрез	работа,	дуална	форма	на	обучение
	 (с	разширено	изучаване	на	английски	език)
специалност: „аВТоТранспорТна ТЕХника“
	 Професия:	„Техник по транспортна техника“
 (без	разширено	и	без	интензивно	изучаване	на	чужд	език)
специалност: „проМиШлЕна ЕлЕкТроника“
	 Професия:	„Техник на електронна техника“ 
	 (с	разширено	изучаване	на	английски	език)

Професионална техническа гимназия 
„Д-Р НИКОЛА ВАСИЛИАДИ”

IN MEMORIAM

Васил Данчев Комитски
01.09.1940 - 25.05.2019

Защо животът
винаги отнема всичко, 

на което толкова държим?
Защо съдбата удря там, 

където най-боли?
Нима за тази болка има лек?
Само неговото място днес е 

празно и ний скърбим
 за най-прекрасния човек!

Поклонението ще започне 
от 12.00 часа на 28 май 

(вторник) в църквата "Света 
Богородица" - Габрово

От опечалените близки

Заповядайте 
на 28 май от 17.30 ч.

в Регионална 
библиотека - Габрово

на първата от 
поредица срещи с

Петко Хинов 
с беседата 

„Българският език 
– светлина и душа 

на нашия народ“

Гаáðовка пъòува оò Буðãаñ, за да ãлаñува, 
едва в ñекцияòа ðазáðа, че е "заличена"

Бояна Пенчева

	 Ирина	 Петкова	 и	 Сте-
фан	 Петков	 прекъсват	
почивката	 си	 в	 Бургас	 и	
тръгват	вчера	сутринта	за	
Габрово,	за	да	гласуват.
	 Първо	 се	 оказва,	 че	
секцията	 не	 е	 на	 същото	
място,	където	са	гласували	
на	 предишни	 избори,	 но	
това	 е	 най-малкият	 про-
блем.	 Като	 имаш	 права,	
трябва	да	се	информираш	
къде	да	ги	упражняваш.	Но	
като	 факт	 преместването	
на	 избирателите	 от	 една	
секция	в	друга	има	връзка	
със	следващия	проблем.
	 В	 избирателна	 секция	
49,	разположена	в	Нацио-
налната	Априловска	гимна-
зия,	Стефан	Петков	гласу-
ва	без	проблеми.
	 Ирина	остава	смаяна	-	
секционната	 избирателна	
комисия	й	съобщава,	че	е	
в	 списъка	 на	 заличените,	
не	може	да	гласува.

	 Стефан	 Петков,	 соб-
ственик		на	„Сев	Брокерс“,	
не	е	случаен	човек,	както	
се	 казва,	 отхвърлял	 е	 и	
по-тежки	 проблеми	 и	 за-
почва	 да	 звъни	 на	 хора,	
които	 могат	 да	 му	 под-
скажат	 откъде	 идва	 това	
„заличаване“.
	 Адвокат	 Баева,	 секре-
тар	 на	 Районната	 избира-
телна	 комисия	 -	 Габрово,	
му	отговаря,	че	решението	
не	е	при	тях,	в	РИК.
	 От	 секцията	 ги	 изпра-
щат	 в	 ГРАО,	 в	 ГРАО	 каз-
ват,	че	проблемът	не	е	при	
тях,	 а	 в	 полицията,	 но	 са	
любезни,	 издават	 удосто-
верение	 за	 гласуване	 и	 в	
17.10	часа	Ирина	се	връща	
в	гимназията	и	гласува.	
	 Оказва	се,	че	Ирина	е	
попаднала	 във	 възбрани-
телния	списък	на	гласопо-
давателите,	 защото	 срещу	
графата	„постоянен	адрес“	
пише	 РФ	 (Руска	 федера-
ция).

	 Ирина	 Александровна	
Петрова	е	с	двойно	граж-
данство	 -	 руско	 и	 българ-
ско.	От	1994	година	си	има	
ЕГН	 като	 всички	 българи,	
живее	 в	 Габрово	 на	 бул.	
„Априлов“	 25.	 И	 досега	 е	
гласувала	без	проблем.
	 Когато	 плаща	 местни	
данъци,	 няма	 проблем	 -	
излиза	 „Априлов“	 25.	Пла-
ща	 си	 задълженията	 към	
националната	 осигурител-
на	система		без	проблем.		
	 Глобите	 от	 КАТ	 идват	
на	адрес	„Априлов“	25.
	 Молим	 Ирина	 да	 по-
каже	 всички	 възможни	
лични	документи,	издадени	
от	 Министерството	 на	 въ-
трешните	 работи	 -	 нався-
къде	е	„Априлов“	25.
	 Ако	държавата	не	зна-
еше,	 че	 Ирина	 живее	 в	
Габрово	 на	 „Априлов“	 25,	
нямаше	 как	 да	 я	 заличи	
точно	в	същата	секция,	къ-
дето	 са	живущите	 от	 „Ап-
рилов“.

	 Дори	 да	 приемем,	 че	
някой	някъде	 е	 сбъркал	и	
е	 написал	 за	 постоянен	
адрес	 Руска	 федерация,	
но	 все	 пак	 в	 тази	 феде-
рация	има	градове,	улици,	
номера.	 Не	 е	 сериозно	
срещу	 името	 Ирина	 да	
стоят	две	букви	-	РФ.
	 Дори	 да	 има	 грешка,	
всеки	 избирател	 може	 да	
гласува	по	настоящ	адрес	
–	 дори	 и	 постоянният	 му	
адрес	да	е	в	друго	населе-
но	 място,	 ако	 преди	 това	
е	поискал	да	бъде	вписан	
в	избирателния	списък	по	
настоящ	 адрес.	 Само	 че	
Ирина	 няма	 как	 да	 знае,	
че	ще	бъде	заличена.
	 И	естествено	пита:	Кой	
ги	 изготвя	 тези	 възбрани-
телни	списъци	и	защо	тази	
служба/служител	 не	 й	 съ-
общи,	че	ще	бъде	заличе-
на.	„Защото	-	казва	Ирина	
-	дори	имат	и	 телефонния	
ми	номер.“
	 На	14	май	2019	година	

Община	 Габрово	 публику-
ва	 "Списък	 на	 заличени-
те	 лица	 от	 избирателни-
те	 списъци	 в	 изборите	 за	
членове	 на	 Европейския	
парламент	 от	 Република	
България	на	26	май	2019	г."	
	 Името	на	Ирина	е	сред	
заличените	в	49	секция.	
	 При	 единна	 граждан-
ска	 система,	 която	 гене-
рира	 информация,	 сверя-
ва	 данни,	 проверява	 ги,	
е	 някак	 странно	 за	 едни	
общински	 институции	 да	
си	на	адрес	„Априлов“	25,	
за	други	-	да	не	си.
	 Списъкът	със	заличени	
лица	 е	 доста	 дълъг	 и	 е	
абсурдно	от	 14	до	 26	май	
Ирина	 да	 заподозре,	 че	
Общината	 не	 знае,	 че	 тя	
си	 живее	 на	 бул.	 „Апри-
лов“,	 а	 да	 тича	 от	 Бургас	
заради	Европа.	И	да	беше	
намерила	 линка	 със	 спи-
съка,	нямаше	да	се	открие	
в	очакваната	секция	-	пре-
местена	е	в	НАГ.

 99-годишната  Елена Минчева Гунчева даде 
своя глас в избирателната секция в квартал 
Стефановци, Габрово. Снимка Стефка Стоева

	 31	 320	 избиратели	 се	
явиха	 пред	 урните	 в	 на-
селените	места	 на	 област	
Габрово,	 съобщиха	 от	 Ра-
йонната	 избирателна	 ко-
мисия.	
	 Право	 да	 гласуват	 на	
26	 май	 за	 представители	
в	 Европейския	 парламент	
имаха	 108	 190	 избиратели	
от	областта.
	 В	 четирите	 общини	
броят	 на	 гласувалите	 към	
към	20:00	е:
 Габрово 16 709
 Дряново 2 346
 Севлиево 9 574
 Трявна 2 691
	 Очакването	 избирател-
ната	 активност	 да	 се	 по-
виши	в	последните	часове,	
не	 се	 оправда	 До	 17.30	
часа	 гласувалите	 бяха	 24	
процента.
	 Според	 прогнозните	
резултати	до	редакционно-
то	приключване	на	вестни-
ка	Коалицията	ГЕРБ	-	СДС	
печели	 изборите	 за	 Евро-
пейски	 парламент	 (ЕП)	 с	
32,7%	от	гласовете.
	 Това	 са	 първите	 про-
гнозни	данни	от	екзитпола	

на	"Алфа	Рисърч".	БСП	ос-
тава	 втора	 с	 23,2%.	 ДПС	
са	трети	с	13,6%.	
	 Според	 първите	 дан-
ни,	 представители	 в	 Ев-
ропейския	 парламент	 ще	
има	и	ВМРО,	които	взимат	
7%,	както	и	"Демократична	
България"	-	5,9%.
	 За	 момента	 под	 чер-
тата	 остава	 коалицията	
"Воля	–	Българските	родо-
любци"	с	3,8%.
	 Ако	 това	 развите	 на	
вота	 не	 се	 промени	 до	
окончателните	 данни,	
ГЕРБ	 ще	 имат	 7	 мандата,	
БСП	-	5,	ДПС	ще	има	три-
ма	 представители	 в	 ЕП,	
а	 ВМРО	 и	 "Демократична	
България"	–	по	един.
 Вероятните имена на 
новите евродепутати са:
 от ГЕРБ:	Мария	 Габри-
ел,	 Андрей	 Ковачев,	 Ан-
дрей	 Новаков,	 Ева	 Май-
дел,	 Асим	 Адемов,	 Алек-
сандър	 Йорданов,	 Лиляна	
Павлова;
 от БСП:	 Елена	 Йонче-
ва,	 Петър	 Витанов,	 Цве-
телина	Пенкова,	Иво	Хри-
стов,	Сергей	Станишев		

 от ДПС:	Мустафа	Кара-
дайъ,	 Делян	 Пеевски,	 Ил-
хан	Кючюк	(ДПС);
 от ВМРО:	Ангел	Джам-
базки;
 от "Демократична 
България":	Радан	Кънев.
	 Иизбирателите	 масово	
са	 гласували	 с	 преферен-
ция.
	 Избирателната	 актив-
ност	в	страната	е	по-ниска	
от	 миналите	 евроизбори,	
макар	 че	 ЕС	 отчита	 най-
високата	 избирателна	 ак-
тивност	 от	 20	 години	 на-
сам.
	 Според	 първоначални-
те	данни	за	ЕС	(без	Вели-
кобритания)	 активността	е	
около	 51%.	С	преизчисле-
ние	 с	 всички	 28	 държави	
от	ЕС	активността	би	била	
49-52%,	 уточнявя	 ЕП.	Най-
висока	 е	 в	 Дания	 –	 63%.	
Следва	Франция	от	около	
54%.	 Дори	 и	 в	 напуска-
ща	Великобритания	актив-
ността	е	била	около	50%.

Изáиðаòелнаòа акòивноñò 
в оáлаñò Гаáðово е 28,99%

Тðеòа шампионñка òиòла за ÕК 
„Бъки", 16-ãодишниòе ñъщо ñа 
№ 1 в Бълãаðия -  ñòðаница 8
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066 (810-410, 0887611753

всеки ден в ново издание

РИСКЪТ, 
ЗАСТРАХОВАН 
С ЛЮБОВ!

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

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

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

пЪТсТроЙ-гаБроВо ад

Работим за вас!

ЯРЪМОВ АЦ • ООД

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

КОЛИЧЕСТВА - В НАЛИЧНОСТ

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

808-854, 808-545

РАДИАТОРИ ПАНЕЛНИ 
АЛУМИНИЕВИ MAKET СТРОИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ

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

БОРСА
ЯРЪМОВ АЦ • ООД

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

�    

066 (80 69 62 
    www.metalsod.com

метал секюрити груП

силните избират 
силни Партньори!

№ ИМОТ Дата и час 
на търга

Начална 
цена,
лв. без 
ДДС

Дата и час 
за повто-
рен търг

1 Урегулиран поземлен имот XI-192, отреден за ниско 
жилищно строителство от кв. 13 по действащия регу-
лационен план на гр. Габрово, кв. Борово-Велчевци- II 
част, ул. "Никола Войновски" № 226, незастроен, с 
площ 768 кв. м  

18.06.19 г.
14,00  11 170

25.06.19 г.
14,00

2  Урегулиран поземлен имот III -366, отреден за жилищно 
строителство от кв. 54 по действащия устройствен план 
на гр. Габрово Северна зона – II част, бул. "Бойката" № 
61,  незастроен, с площ 497 кв. м

18.06.19 г.
14,30     6 960 

25.06.19 г.
14,30 

3 Урегулиран поземлен имот Х-477, отреден за производ-
ствена и складова дейност от кв. 59 по действащия ре-
гулационен план на гр. Габрово – Северна зона – І част, 
ул. "Генерал Николов", незастроен, с площ 2002 кв. м

18.06.19 г.
15,00      30 400 

25.06.19 г.
15,00       

4 Урегулиран поземлен имот V-481, отреден за обществе-
но обслужване от кв. 59 по действащия регулационен 
план на гр. Габрово – Северна зона – І част, находящ 
се на ул. "Ген. Николов", незастроен, с площ 492 кв. м 

17.06.19 г.
14,00

8 570
24.06.19 г.
14,00

5 Урегулиран поземлен имот IV-482, отреден за обществе-
но обслужване, от кв. 59 по действащия регулационен 
план на гр. Габрово – Северна зона – І част, находящ 
се на ул. "Ген. Николов", незастроен, с площ 322 кв. м

17.06.19 г.
14,30 5 610

24.06.19 г.
14,30

6 Урегулиран поземлен имот IX-190, отреден за ниско 
жилищно строителство, от кв. 13 по действащия регу-
лационен план на гр. Габрово, кв. Борово-Велчевци- II 
част,  находящ се на ул. "Никола Войновски", незастро-
ен, с площ 996 кв. м

17.06.19 г.
15,00 14 490

24.06.19 г.
15,00

7  Поземлен имот с идентификатор 14218.508.185 по 
КК и КР гр.Габрово, незастроен с площ 532 кв.м. на 
ул.Осми март №3

17.06.19 г.
13,30

8 800 24.06.19 г.
13,30

О  Б  Щ  И  Н  А       Г  А  Б  Р  О  В  О

 Със Заповеди № 958, 959 и 960 от 20.05.2019 г.; № 969, 970 и 971 от 
21.05.2019 г. и № 984/22.05.2019 г. на Кмета на Община Габрово са открити про-
цедури за провеждане на публични търгове с явно наддаване за продажба на 
имоти: 

 Търговете  ще се проведат	в	стая	209	на	втория	етаж	в	сградата	на	Община	
Габрово.	 Тръжната	 документация	 ще	 се	 получава	 в	 Центъра	 за	 информация	 и	
обслужване	на	граждани	при	Община	Габрово	от	27	май	2019	г.	срещу	представяне	
на	квитанция	за	закупени	документи.
 Оглед на имотите може да се извършва всеки	работен	ден	до	крайния	срок	за	
закупуване	на	документи.	Право	на	оглед	имат	лицата,	закупили	тръжни	документи	
и	след	предварително	съгласуване	с	отдел	“Общинска	собственост”.
 Датата за повторно провеждане на търговете е	при	неявяване	на	участници	на	
първата	обявена	дата	или	при	явяване	само	на	един	кандидат	за	имотите	в	първа	
зона	на	гр.	Габрово,	тръжни	документи	за	обекти	от	позиции	1,	2	и	3	ще	се	прода-
ват	до	24.06.2019г.	включително,	тръжни	документи	за	обекти	от	позиции	4,	5,	6	и	7	
ще	се	продават	до	21.06.2019г.	включително.	
 За допълнителна информация – телефони: 066/818 452 и 066/818 383, 

стаи 218 и 220 в сградата на Община Габрово.

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

ОБЩИНА													ГАБРОВО

КМЕТСКО НАМЕСТНИЧЕСТВО ЗЕЛЕНО ДЪРВО
Адрес	за	кореспонденция:	пощ.	код	5304,	с.	СТОМА-
НЕЦИТЕ,	община	Габрово,	област	Габрово
E-mail:	 zelenodurvo@gabrovo.bg;	 telefon:	 066/820-018;	
0889/133-661
	 Уважаеми	граждани,
	 На	8	юни	2019	г.	от	10:30	часа	в	село	Тодорчета,	
бивша	Топлешка	община,	ще	се	извърши	панихида	на	
гроба	на	подвойводата	на	Цанко	Дюстабанов	-	Тотьо	
Иванов	Хаджидосев.
	 След	 	 панихидата	 ще	 бъде	 осветен	 курбан	 за	
здраве	на	параклиса	„Света	Троица“,	който	се	намира	
в	близост	до	училището.
	 Пътят	е	с	асфалтова	и	макадамена	настилка,	ви-
сокопланински,	около	8	километра.	Време	за	преход	
пеша	 1	 час	 и	 30	 минути.	Маршрут:	 кв.	 Лютаци-село	
Руйчовци-село	Тодорчета.	Може	да	посетите	и	Моги-
лата,	където	е	лобното	място	на	четника	Тотьо	Ива-
нов	–	пътят	е	трасиран	със	сини	и	бели	цветове.
	 Добре	сте	дошли,	за	да	почетем	заедно	паметта		
на	 всички	 участници	 в	 Освободителното	 движение,	
както	и	да	отдадем	необходимото	на	хората,	създава-
ли	българското	село!

миглена въгленова, 
главен ексПерт 

„ПуБличност и визуа-
лизация“, оБщина гаБрово

	 Обектите	 по	 проект	
„Инвестиции	 в	 съвремен-
на	 образователна	 инфра-
структура	в	община	Габро-
во“	 ще	 бъдат	 открити	 на	
28	 май	 2019	 г.	 Събитието	
ще	се	състои	в	обновени-
те	 училища	 –	 НУ	 „Васил	

Левски“	(бивше	ОУ	„Цанко	
Дюстабанов“,	 ул.	 „Хрис-
то	 Смирненски“	 №	 27)	 от	
11:00	 часа	 и	 ОУ	 „Св.	 св.	
Кирил	 и	 Методий“	 (бул.	
„Могильов“	№	69)	 от	 12:30	
часа.	
	 С	 инвестиция	 по	 Опе-
ративна	 програма	 „Регио-
ни	в	растеж“	е	подобрено	
състоянието	 на	 двете	 об-
щински	 училища.	 Съвре-
менни	мерки	в	енергийна-

та	 ефективност,	 обновена	
материална	 база,	 ориги-
нални	 интериорни	 реше-
ния	и	обзавеждане	са	част	
от	придобивките	в	училищ-
ната	 среда,	 на	 която	 ще	
се	радват	над	800	 габров-
чета	 и	 90	 педагогически	
специалисти.
	 Сградите	 са	 топло-
изолирани,	 изградено	 е	
видеонаблюдение	 и	 са	
подменени	 инсталациите.	

Умна	 система	 за	 енерги-
ен	 мениджмънт	 ще	 следи	
потреблението	 на	 енер-
гия.	 Мерките	 в	 ОУ	 „Св.	
св.	 Кирил	 и	 Методий“	 са	
в	концепцията	на	сградите	
с	 почти	 нулево	 енергийно	
потребление.	
	 Ремонтирани	 са	 ка-
бинетите,	 физкултурните	
салони	 и	 дворните	 пло-
щи,	 изградени	 са	 мулти-
функционални	 площадки	

за	 спортуване.	 Учениците	
разполагат	 с	 кътове	 за	
отдих,	интерактивни	дъски,	
модерни	чинове	и	столове.	
	 О б щ а т а 	 с т о й -
ност	 на	 проекта	 е	 4	
700	 352,62	 лв.,	 от	 които	
700	 352,62	 лв.	 е	 приносът	
на	Община	Габрово.	С	из-
пълнението	 на	 дейностите	
всички	 общински	 сгради,	
ползвани	 от	 образовател-
ни	 институции	 в	 Габрово,	

са	 с	 въведени	 мерки	 за	
енергийна	ефективност.
	 В	 церемониите	 ще	
участват	 зам.-министърът	
на	 регионалното	 развитие	
и	благоустройството	и	ръ-
ководител	 на	 Управлява-
щия	орган	на	ОП	„Региони	
в	растеж“	Деница	Николо-
ва	и	главният	секретар	на	
Министерство	 на	 образо-
ванието	 и	 науката	Албена	
Михайлова.

Оòкðиваò оáновениòе училища „Ваñил Левñки
“
 и „Св. ñв. Киðил и Меòодий

“
 на 28 май

вела лазарова

 - Г-н Калоянов, как 
настоятелство остава на 
вниманието Ви толкова 
години?
	 -	Синът	ми	Мартин	Ка-
лоянов	 беше	 ученик	 във	
втори	 клас,	 когато	 през		
септември	 2002	 г.	 бях	 из-
бран	 за	 председател	 на	
настоятелството	 на	 ОУ	
„Неофит	 Рилски”.	 А	 от	
1999	 г.	 съм	 член	 на	 ръко-
водството	 на	 новосъзда-
деното	 тогава	 Общинско	
училищно	 настоятелство	
с	 председател	 Магдалена	
Василева.
	 От	 	 2003	 г.	 настоятел-
ството	 на	 училище	 „Нео-
фит	Рилски”		е	юридическо	
лице	 с	 нестопанска	 цел.		
То	 е	 с	 управителен	 съвет	
от	 пет	 души	 	 и	 	 разши-
рен	състав,	в	който	влизат	
19	 родители	 -	 представи-
тели	 на	 всички	 класове.	
Заместник-председател	 и	
касиер	през	всичките	тези	
години	 е	 Катя	 Христова.	
Тя	 събира	 и	 даренията		
на	 настоятелството,	 кои-
то	 влизат	 в	 банковата	 му	
сметка	 и	 се	 разпределят	
за	нуждите	на	училището.
	 С	 г-жа	 Мая	 Колева,		
директор	на	училището	от	
1998	 г.,	 която	е	с	огромен	
принос	за	неговия	възход,		
настоятелството	 работи	
много	 ползотворно.	 Опит-
ваме	 се	 да	 помагаме	 във	

всички	дейности	на	учили-
щето.
 - Кои проблеми об-
съждате, свързани с учи-
лищната дейност?
	 -	 Най-вече	 тези,	 свър-
зани	с	учебния	процес.		
	 Висококвалифицирани-
те	 преподаватели	 използ-
ват	иновативни	практики	в	
учебния	процес.	
	 Например	 през	 2012,	
2013	 и	 2014	 г.	 по	 проект	
„Успех“	 -	 „Да	 направим	
училището	 привлекател-
но	 за	 младите	 хора”,	 са	
сформирани	 24	 клуба	 за	
извънкласни	 дейности	 с	
267	 ученици,	 или	 69	 про-
цента	 от	 общия	 брой	 уче-
ници	в	училище.	По	проект	
„Твоят	 час”	 през	 учебните	
2016/2017	 и	 2017/2018	 г.		
бяха	сформирани	19	клуба	
за	занимания	по	интереси	
и	 клубове	 за	 обучителни	
затруднения	 с	 подпома-
гане	на	ученици	по:	мате-
матика,	английски	и	руски	

език,	 вокална	 група,	 клу-
бове	по	изкуствата,	 спорт	
и	 др.	 Клуб	 „Млад	 журна-
лист”	 е	 завоювал	 втора	
награда	 на	 национален	
конкурс.
	 На	 вниманието	 ни	 е	
материално-техническата	
база,	 която	 постоянно	 се	
обогатява.
 - Някаква инициатива, 
която сте осъществили в 
тази насока?
	 -	 Преди	 няколко	 го-
дини,	 когато	 кмет	 беше	
Томислав	 Дончев,	 с	 Ана-
толи	Антов	-	главен	учител	
по	 история	 и	 география,	
се	 обърнахме	 лично	 към	
него	 за	 подобряване	 със-
тоянието	 на	 училищния	
двор,	 който	 фактически	 е	
спортна	площадка,	а	беше	
с	 изкъртен	 асфалт,	 дупки.	
Там	 са	 две	 баскетболни	
и	волейболни	игрища,	а	в	
задния	 двор	 е	 игрище	 за	
футбол	на	малки	вратички.	
Думата	 ни	 беше	 чута	 и	

дворът	 бе	 поправен.	 „Ако	
всички	 	 председатели	 на	
училищно	 настоятелство	
бяха	 толкова	 загрижени	
като	 теб,	 всичко	щеше	да	
бъде	наред”,	ми	каза	кме-
тът.	
	 За	 физкултурния	 са-
лон,	 който	 се	 използва	
и	 като	 театрална	 зала,	 е	
много	малък	и	много	пъти	
повдигахме	 въпрос	 пред	
Общинския	съвет.	Все	още	
няма	резултат.
 - Как е грижата за 
опазване живота и здра-
вето на учениците?
	 -	 В	 разширения	 със-
тав	на	управителния	съвет	
родители	 са	 специалисти	
по	 създаденото	 видеонаб-
людение.	 Има	 изградена	
пожароизвестителна	 ин-
сталация.	 Пропускателни-
ят	 режим	 се	 осъществява	
от	 специално	 назначено	
лице.	Училището	работи	по	
здравни	 програми,	 свър-
зани	 със	 здравословно-

то	 хранене,	 превенция	 на	
тютюнопушенето,	 алкохол	
и	 здравословен	 начин	 на	
живот.
	 На	 вниманието	 е	 и	
подпомагане	 на	 социално	
слаби	 ученици.	 Осигуре-
ни	 са	 безплатни	 закуски,	
обяд.	 Училището	 има	 сто-
лова.
 - Има ли условия за 
развитие на талантите?
	 -	 В	 училището	 има	
много	 добри	 условия	 за	
тяхното	 развитие	 чрез	
участие	в	групи	или	клубо-
ве	за	извънкласни	дейнос-
ти.	 Училището	 се	 гордее	
с	постиженията	на	своите	
ученици.
	 През	2018	 г.	 учениците	
от	театралния	състав	„Въл-
шебник”	 с	 ръководител	
Виктория	 Петрова	 	 бяха	
за	първи	път	на	междуна-
родна	 сцена	 и	 спечелиха	
трето	 място	 на	 Междуна-
родния	фестивал	за	талан-
ти	 POP	 FOUNDATION	 	 в	
Коста	Брава,	Испания.	За	
да	 се	 осъществи	 явяване-
то	 им,	 преди	 това	 беше	
организиран	 благотвори-
телен	 концерт.	 Отборът	
по	хандбал	е	заемал	пър-
во	 място	 в	 ученическите	
спортни	 игри.	 Много	 са	
носителите	 на	 награди:	
от	 международни	 турнири	
Виктор	Бориславов	 (13	 г.),	
други	 от	 републикански,	
регионални	 и	 общински	
първенства.

Училищноòо наñòояòелñòво - паðòньоð в училище „Неофиò Рилñки”

 Училищното настоятелство на Основно учили-
ще „Неофит Рилски” в Габрово, създадено през 2002 
г., подкрепя и съдейства  участие в разностранна-
та дейност - системата на съвременното образо-
вание.  
 „Съвременната визия на нашето „старо шко-
ло” - отбелязва директорът Мая Колева - включ-
ва утвърждаването му като конкурентоспособно 
училище, готово да формира в подрастващите 
национални и общочовешки добродетели. Търсим 
съдействието на настоятелството, защото роди-
телите трябва да бъдат наши партньори.” 
 Открито преди 92 години (1927 г.)  със седем 
паралелки и осем учители, днес в ОУ „Неофит Рил-
ски” се обучават 488 ученика в 19 паралелки и 14 
полуинтернатни групи с повече от 30 висококвали-
фицирани преподаватели.
 Председател на Училищното настоятелство от 
17 години е Стефан Калоянов, по професия тексти-
лен химик-колорист. Неуморното му отношение 
и ангажираност в работата на училището са му 
създали имиджа на един успешен,  най-дългогодишен 
училищен настоятел в страната.
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Пеòко Пеòков: “Ти ñи на вðаòаòа не за да 
изпуñкаш òопкаòа, а за да я хващаш”

 Втора година Петко Петков е треньор на вратарите в първодивизионния Anorthosis 
Famagusta, Кипър. Преди това е работил като такъв в отборите на „Ботев“ - Пловдив 
(2011/2012, 2013/2014 и 2016/2017), „Славия“ (2014), ЦСКА (2010/2011), „Локомотив“ - 
Мездра (2008-2010), „Видима-Раковски“ (2005-2008) и „Янтра“ - Габрово (2010/2011). 
 В различните периоди e работил в екип с треньори като Станимир Стоилов, Дими-
тър Пенев, Ферарио Спасов, Милен Радуканов, Воин Войнов, Георги Тодоров, Йоан Андоне, 
Рони Леви.
 Кариерата на Петков като вратар започва в юношите на „Янтра“. На 16 години, 
през 1987 г., дебютира в първия състав и до 1993-та защитава вратата на габровския 
отбор. След казармата, през есента на 1993 г., преминава в ЦСКА и остава при армей-
ците до края на 1998 г. Има 89 мача с отбора. С ЦСКА печели титлата и купата на 
страната през 1996/97 г. Обявен е за най-добър вратар на родното първенство. Има и 
един гол за армейците - вкарва от дузпа на Джебел през декември 1994 г. От лятото на 
2001 до 2003 г. играе професионален футбол в Германия - първо в FSV Lok Altmark Stendal, 
после в SV Baуbelsberg. Треньорът говори английски, немски и руски език.
 Със съдействието на Маргарит Георгиев Петков откликна на поканата да се включи 
в рубриката „100 години футбол в Габрово“ при последното си кратко посещение в род-
ния град.

 - Г-н Петков, добре до-
шли в родния град и в темата 
„габровски футбол“ като още 
едно потвърждение на факта, 
че всички вратари, излезли 
оттук, са се реализирали на 
високо ниво, пазили са вра-
тите на отбори като „Левски“ и 
ЦСКА: Николай Илиев - Гали-
бата, Иван Камарашев, Илиян 
Василев, Вие...
	 -	 Кой	 знае	 колко	 големи	
вратари	 -	 от	 световна	 класа	
или	 на	 топ	 ниво,	 ние	 нямаме.	
Но	по-голямата	част	сме	мина-
ли	и	сме	били	в	топ	отборите,	в	
професионални	 тимове.	 Имаме	
доста	известни	хора.	
 - И по-голямата част из-
глеждате в добра спортна 
форма – здрави, силни. Вие 
лично дори респектирате, при-
личате на играещ треньор. 
	 -	 В	 какъв	 смисъл	 здрави,	
като	физика	 ли?	То	 е	 логично,	
няма	как	да	си	вратар	и	да	бъ-
деш	 хилав.	 Оттам	 се	 започва,	
за	да	станеш	вратар	-	първо	се	
гледа	 физиката.	 Аз	 не	 съм	 от	
най-ръстовите,	 188	 сантиметра	
съм.
	 А	за	игра	–	не,	отдавна	не	
играя.	 За	 мен	 футболът	 не	 е	
спорт	 за	 здраве,	 а	 сериозна	
работа.	И	Вие	надали	ходите	да	
си	 пишете	 репортажи	 ей-така,	
само	за	удоволствие.
 - Споменавайки по-стари 
вратари и предишни гости в 
рубриката, ще споделя нещо, 
което се отнася за поколение-
две преди Вас. Всички разказ-
ват, че са ритали, ама ритали 
по цял ден. Хвърлят чантата 
след училище и с топката на 
поляната. Нямало интернет, 
дискотеки, само топка.
	 -	 Така	 е,	 всеобща	 истина.	
Бразилците,	 казват,	 затова	 из-
карват	 много	 футболисти.	 За-
щото	хората	няма	много	какво	
да	 правят	 и	 това	 е	 единстве-
ният	 начин	 да	 успеят	 -	 децата	
ритат	 топка.	 И	 аз	 съм	 играл	
много	футбол	като	момче.	Има-
ло	е	някой,	който	да	забележи	
нещо	в	мен	и	така...	Не	някой,	
а	някои	-	няколко	човека,	които	
задължително	трябва	да	споме-
на	и	на	които	съм	благодарен.
	 Като	вратар	ме	създаде	Ни-
колай	 Илиев	 -	 Галибата.	 Баща	
ми,	който	никога	не	се	е	зани-
мавал	със	спорт,	ме	е	подкре-
пял	много.	Той	почина	отдавна,	
лека	 му	 пръст.	 Рачо	 Бараков	
също	много	ми	е	 помагал.	Той	
е	с	основна	заслуга	за	привли-
чането	 ми	 в	 мъжкия	 отбор	 на	
„Янтра“.	Това	 са	 хората,	 които	
ме	определиха.	И,	разбира	се,	
Николай	Тасос	 -	Таската	 също	
много	ме	е	подкрепял.	Не	мога	
да	 спомена	 всички,	 на	 които	
съм	 благодарен	 –	 има	 и	 дет-
ски	 треньори	 и	 по-късно...	 те	
следват	един	след	друг,	хората,	
които	 ти	 помагат	 в	 живота.	
Пламен	Марков	-	също,	той	ме	
привлече	в	ЦСКА.	
 - Започвате в отбора на 
„Янтра“ още като ученик, 
нали?
	 -	Бях	във	втори	курс	в	ТОХ,	
когато	 ме	 извикаха	 в	 мъжкия	
отбор	на	„Янтра“.	На	17	години	
направих	първите	си	мачове	в	
„Б“	 група.	 По	 стечение	 на	 об-
стоятелствата	 извадих	 късмет	

или	не	знам	какво,	но	играх	в	
„Б”	 група	 като	 ученик.	Треньор	
тогава	беше	Васил	Методиев	 -	
Шпайдела.	
 - А кои бяха титуляри на 
вратата тогава?
	 -	 Иван	 Камарашев	 и	 Га-
либата.	 Но	 се	 случи	 нещо	 с	
Камарашев,	 проблем	 някакъв	
и	 Галибата,	 който	 беше	 втори	
вратар,	 ми	 даде	 път.	 Затова	
казвам,	че	трябва	да	попаднеш	
на	хора,	които	да	те	подкрепят	
и	да	ти	помогнат.	
	 На	22	години	отидох	в	ЦСКА	
и	 почти	 6	 сезона	 играх	 там,	
дори	 когато	 напуснах,	 прекъс-
нах	действащ	договор.	Но	това	
са	други	неща,	не	са	интересни	

в	този	разговор.
 - Сега сте треньор в първо-
дивизионен отбор в Кипър?
	 -	Треньор	съм	в	„Анортозис	
Фамагуста”.	Голям	отбор,	който	
последните	 5-6	 години	 не	 е	 в	
най-доброто	 си	 състояние.	 Но	
въпреки	всичко	миналата	годи-
на	участвахме	в	Лига	Европа.
	 Доста	сериозно	нещо	е	от-
борът,	на	нивото	на	„Левски“	и	
ЦСКА	 в	 България,	 може	 да	 се	
каже.	 Работи	 се	 сериозно	 и	
със	 сериозни	 хора.	 И	 продъл-
жавам,	имам	все	още	действащ	
договор.	
 - В България идвал ли е 
„Анортозис“, играл ли е тук?
	 -	 Играл	 е	 с	 отбора	 на	ФК	
„Шумен“.	Сезон	1993/94,	мисля,	
в	предварителния	кръг	за	Купа-
та	на	УЕФА	Шумен	се	изправя	
срещу	„Анортозис“	и	губи	-	и	в	
Кипър,	и	на	собствен	терен.
 - Има ли българи, играли 
за „Анортозис“? 
	 -	 Да,	 много	 български	 фут-
болисти	 -	 Георги	Василев	 -	 Го-
чето,	 Илиян	 Киряков,	 Николай	
Тодоров	 -	 Кайзера...,	 Методи	
Деянов,	 Вальо	 Игнатов.	 Мъри	
Стоилов	е	бил	треньор.		
 - От вашия стадион в Лар-
нака как изглежда стадион 

„Априлов“ в Габрово?
	 -	 Стадион	 „Априлов“	 ли?	
Специално	 за	 стадиони	 в	
Габрово	не	можем	да	говорим,	
дори	 и	 в	 България.	Там	 са	 на	
доста	 по-високо	 ниво.	 Вярно,	
в	 последните	 години	 се	 на-
правиха	 доста	 хубави	 неща	 и	
в	България.	 „Ботев”	 -	Пловдив,	
ЦСКА,	 „Лудогорец”,	 „Левски”,	
„Славия”...	имат	добри	бази,	но	
като	 цяло	 в	 по-малките	 места	
базите	са	доста	зле.	Макар	че	
пак	казвам,	доста	хубави	неща	
се	направиха.	
 - Преди да започнем раз-
говора, говорехме за Фама-
густа като прекрасно място 
и споменахте, че климатът е 

важен не по-малко за разви-
тието на футбола...
	 -	В	Габрово	за	футбол	нито	
има	 терени,	 нито	 климатични	
условия.	 Трябва	 да	 имаш	 ус-
ловия,	 а	 тук	 има	 6	 месеца	
зима.	 Не	 можеш	 да	 създадеш	
футболист	на	сгурия	и	на	сняг.	
Терените	ги	има,	сигурно	могат	
да	 се	 поддържат	 и	 по-добре	 -	
без	 да	 критикувам	 никого.	 Но	
определено	климатът	в	Габрово	
не	предразполага	за	създаване	
на	класен	футбол.
	 В	 Габрово	 няма	 как	 да	 из-
лязат	 много	 сериозни	 футбо-
листи,	 те	 могат	 да	 започнат	
тук,	 но	 развитието	 им	 минава	
през	 други	 клубове.	 Климатът	
е	 много	 сериозна	 причина,	 не	
можеш	 да	 го	 промениш,	 няма	
къде	да	се	тренира	месеци	на-
ред.	Всички	треньори	в	Габрово	
знаят,	 че	 започне	 ли	 зимата,	
имат	сериозни	проблеми	с	тре-
нировъчния	процес.
	 Хандбалът	 има	 условия	 да	
тренира	 -	 има	 успехи.	 Моят	
приятел	Николай	Григоров	има-
ше	условия	да	тренира,	получи	
се	с	волейбола.
	 Оттам	се	започва	-	от	бази-
те.
 - И финансирането...

	 -	 Финансирането...	 има	
едни	 хора,	 които	 казват:	 „С	
пари	могат	и	да	станат	нещата,	
но	без	пари	със	сигурност	няма	
да	станат“.
 - Вашият клуб как се из-
държа. Помага ли държава, 
община или всичко е бизнес?
	 -	 „Анортозис“	 е	 с	 особен	
статут	 в	Кипър.	 Защото	 клубът	
е	 от	 град	 Фамагуста,	 който	 е	
завзет	 след	 турската	 инвазия	
през	 1974	 година.	 И	 всички	
тези	хора,	изселници	от	Фама-
густа	в	Ларнака,	където	сега	е		
отборът,	си	поддържат	клуба.	И	
този	 клуб	 като	 цяло	 за	 Кипър	
и	не	само	за	хората	е	като	ня-
каква	идея.

 - Сега казахте и трета при-
чина за успех - атмосфера, 
фенове, публика и мощната й 
подкрепа.
	 -	 Абсолютно.	 Хората	 си	 го	
поддържат	 клуба	 и	 намират	
средства	за	финансиране.
 - Как работят футболните 
школи в Кипър? 
	 -	Аз	не	бих	казал,	че	в	Ки-
пър	има	кой	знае	колко	добри	
школи.	Може	би	и	те	напосле-
дък,	 доколкото	 виждам,	 започ-
наха	да	работят	в	тази	насока.	
Опитват	се	да	правят	нещо,	но	
първо	 нямат	 кой	 знае	 колко		
като	 материал.	 Те	 са,	 мисля,	
около	 800	 000	 човека	 населе-
ние.	 В	 момента	 може	 би	 са	 2	
милиона,	 защото	 идват	 хора	
отвън	да	работят	-	условията	за	
работа	 са	 добри,	 хубав	 начин	
на	живот.	
	 Едно	 е	 да	 избираш	 от	 3	
деца,	друго	-	от	300.
	 Но	в	Кипър	футболът	може	
би	 е	 като	 в	България,	 на	 това	
ниво.	Ние,	българите,	не	ги	пре-
възхождаме	 с	 нищо.	 Дори	 бих	
казал,	че	техният	шампионат	е	
много	по-интересен	от	нашия.
 - Кое го прави интересен - 
повечето мачове?
	 -	 Не	 точно	 мачовете.	 Има	

повече	 равностойни	 отбори,	
както	 и	 класни	 чужденци,	 за-
това	 и	 конкуренцията	 е	 по-
голяма.	 Просто	 трябва	 да	 се	
работи.	 Всеки	 мач	 излизаш	 и	
го	играеш,	не	може	да	си	поз-
волиш	 несериозно	 отношение.	
Истинско	състезание	е.
	 В	„Анортозис“	са	предимно	
чужденци	 -	 бразилци,	 нигерий-
ци,	хървати,	грузинци...	хора		от	
цял	 свят.	 Някои	 от	 тях	 нацио-
нални	състезатели	на	страните	
си.	
 - Вероятно се интересувате 
и сте информиран, че в Габро-
во се правят усилия да се про-
мени ситуацията, обсъжда се 
обединение на клубовете, има 

крайни мнения, говори се за 
един представителен отбор и 
кой да е той... 
	 -	 Разбирам	 какво	 искате	
да	 ме	 попитате.	 Аз	 лекарство	
не	 мога	 да	 дам.	 Преди	 време	
бях	 един	 от	 хората,	 които	 се	
опитваха	 да	 обединят	 всички,	
да	стане	един	клуб.
	 Но	 в	 момента	 не	 съм	 убе-
ден,	че	това	може	да	стане.	В	
момента	 градът	 си	 заслужава	
положението.	Футболните	 хора	
заслужават	 това,	 което	 им	 се	
случва	 -	добро	или	лошо.	Това	
е	 истината.	 Ситуацията,	 коя-
то	 е	 сега,	 е	 реална	 за	 града.	
Тя	 е	 отражение	 на	 абсолютно	
всичко.	Това	е	реалното	нещо.		
Някой	ден,	не	знам	кой	и	как,	
не	мога	да	кажа,	нещата	ще	се	
подредят	по	някакъв	начин.	Но	
самият	 факт,	 че	 има	 няколко	
клуба,	означава,	че	всеки	отде-
лен	ще	дърпа	към	себе	си,	към	
своя	интерес.	
 - Тази форма „общински 
футболен клуб“ как я намира-
те? Както направиха Смолян, 
Благоевград, Поморие...
	 -	Честно	казано,	не	го	виж-
дам,	 не	 бих	 казал,	 че	 това	 е	
модел	 -	 общините	 да	 правят	
клубове.	Някъде	работи,	някъде	

-	не.		
	 Освен	ако	не	искат	да	под-
държат	 някаква	 социална	 дей-
ност.	Защото	това,	което	прави	
Община	 Габрово	 в	 момента,	 е	
някаква	социална	дейност.	Това	
не	 е	 истински	 футбол.	 Няма	
нищо	общо	с	футбола.
	 Виждате	 в	 днешно	 време	
какви	 големи	 пари	 се	 изливат	
в	 този	 спорт.	 Не	 искам	 да	
сравнявам	 с	 Англия,	 Германия	
и	т.	н.,	нямаме	и	място	за	срав-
нение,	но	футболът	е	бизнес.	А	
това,	което	се	прави	тук,	е	со-
циална	 дейност.	Ако	Общината	
има	интерес	да	прави	социална	
дейност,	 нека	 си	 я	 прави.	 Не	
е	мой	проблем,	защото	в	този	
случай	 не	 говорим	 за	 футбол.	
Тук	говорим	за	едни	хора,	кои-
то	 събират	 пари	 от	 децата,	
правят	 се,	 как	 да	 кажа...	 Ако	
говорим	 за	 футбол	 в	 Габрово	
в	днешно	време	-	няма	футбол.	
На	този	етап.	Може	би	догоди-
на,	 може	 би	 след	 месеци	 ще	
има.	Но	в	момента	не	виждам.
	 И	моля,	 не	 го	 казвам	 като	
критика.	 Хората,	 които	 се	 за-
нимават	с	този	спорт,	си	карат	
работата.	Опитват	се	да	правят	
футбол,	 те	 работят...	 Но	 не	 го-
ворим	за	истински	футбол.
 - С кои футболисти играхте 
в Габрово?
	 -	 Тук	 минаха	 доста	 големи	
футболисти.	 Аз	 имах	 щастието	
и	късмета	да	бъда	покрай	тях	в	
началото	на	кариерата	си.
	 	Като	започнем	от	двамата	
вратари	-	Камарашев	и	Галиба-
та,	 през	 Веско	 Ганчев	 -	 голям	
човек...	Много	 хора,	 трябва	 да	
ги	изброя	по	имена.
 - Можете ли да си спомни-
те случай, ситуация на терена, 
която няма да забравите?
	 -	Има	хора,	които	могат	да	
разказват	 и	 да	 забавляват,	 аз	
не	съм	от	тях...	
	 Запомнил	 съм	 обаче	 мо-
мента,	 когато	 изтървах	 една	
топка,	 Данчо	 Мурлев	 дойде	 и	
ми	 каза:	 „Какво	 правиш?!“.	Аз	
му	отвръщам:	„Просто	изтървах	
топката“,	а	 той:	 „Твоята	работа	
е	да	я	хванеш	тази	топка,	не	да	
я	 изтърваш“.	 И	 не	 знам,	 беше	
много	интересно	-	тонът,	с	кой-
то	 ми	 го	 каза.	 И	 тогава	 раз-
брах,	 че	 няма	 майтап,	 когато	
си	на	терена,	просто	трябва	да	
си	 вършиш	 работата.	 Но	 този	
човек	 беше	 минал	 през	 голе-
мите	 клубове,	 преди	 да	 дойде	
в	 Габрово.	 От	 такива	 хора	 се	
учиш.	Няма	как	да	го	прочетеш	
в	книга	това.	Можело	да	я	хва-
неш,	можело	да	не	я	хванеш...	
просто	няма	такова	положение.
 - Някой казват, че треньор-
ската професия се учи цял жи-
вот, други - че следват успеш-
ни модели, Вие как работите?
	 -	 Едно	 съм	 запомнил	 от	
проф.	 Шишков,	 директор	 на	
треньорската	школа	и	препода-
вател	 в	 НСА.	Той	 ни	 казваше:	
„Вие	 като	 треньори	 трябва	 да	
експериментирате“.	 Не	 можеш	
да	 си	 направиш	 един	 модел	
и	 да	 работиш	 по	 него.	 Фут-
болът	 се	 променя.	 Има	 някои	
хора,	 които	 променят	 футбола.	
В	случая	не	сме	от	тях,	но	като	
видим,	че	футболът	се	променя,	
и	ние	трябва	да	се	променяме	-
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  ЦСКА, сезон 1995/96: Румен Христов, Росен Кирилов, Енгибар Енгибаров, Петко Петков, Димитър Попов, Анатоли Нанков, Божидар Янков, Мар-
тин Зафиров, Георги Донков, Здравко Лазаров, Галин Иванов, Милен Петков, Петър Жабов, Милен Радуканов, Георги Георгиев, Добромир Митов, 
Мариян Германов, Бойко Величков, Методи Деянов, Викторио Павлов.
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начин	 на	 поведение,	 на	
тренировки,	 философиите	
и	т.	н.
	 Моделите	са	тези,	кои-
то	 карат	 футбола	 да	 се	
движи	 напред.	 Те	 правят	
времето	 във	 футбола,	 те	
го	определят,	те	го	движат.	
Има	 личности,	 треньори,	
които	 просто	 развиват	
футбола.	А	ние,	другите,	ги	
следваме,	 доколкото	 мо-
жем.
	 Аз	 съм	 треньор	 на	
вратарите.	 Има	 старши	
треньор,	 който	 определя	
политиката,	 екипа.	 Върша	
си	моята	работа,	но	се	съ-
образявам	с	общата	идея.
	 В	 един	 истински	 фут-
болен	 клуб	 има	 страхо-
тен	 ред.	 Вероятно	 много	
хора	си	мислят,	 че	футбо-
лът	е	нещо	несериозно,	не	
знам.	 Във	 футболен	 клуб,	
който	 функционира	 пра-
вилно,	 има	 страхотен	 ред	
и	дисциплина.
 - Всички футболисти, 
с които разговаряме в ру-
бриката, са запазили дис-
циплинираността, реда, 
взискателността през 
целия си живот, в други 
професии се справят от-
лично. Явно футболът е 
спорт, който те учи на ред 
и дисциплина. 
	 -	Пак	казвам,	незапоз-
нати	с	този	спорт,	приемат	
футбола	несериозно.	За	да	
играеш	 сериозен	 футбол,	
трябва	и	много	да	мислиш.	
Трябва	 да	 вземеш	 реше-
ние	за	части	от	секундата.	
То	 дори	 не	 е	 решение,	
правиш	 го	 инстинктивно,	
но	 този	 инстинкт	 е	 изгра-

ден	 с	 много	 работа.	 Да,	
някои	 вземат	 решение	 за	
велики	неща,	ние	вземаме	
за	 футбол,	 но	 трябва	 да		
вземем	точното	решение	в	
точния	момент	и	то	много	
бързо.
	 Хората	 виждат	 много	
малко	неща	от	футбола.	Те	
го	 познават	 от	 телевизия,	
от	 преса,	 но	 не	 знаят	 за	
какво	 става	 дума.	 Седми-
цата	преди	мача	има	огро-
мна	 работа,	 свършена	 от	
треньорите.	
	 На	 това	 ниво,	 където	
работя,	 футболистите	 са	
истински	 професионали-
сти.	Наблюдавам	ги	всеки	
ден	-	идват	час	и	половина	
преди	 самата	 тренировка	

и	започват	да	работят	са-
мостоятелно	 във	 фитнеса.	
Не	 идват	 на	 тренировка	
да	се	съблекат,	да	потичат	
малко,	 да	 се	 изкъпят,	 да	
си	 тръгнат	 и	 да	 пият	 по	
биричка.	Те	работят	преди	
и	след	тренировка,	изкар-
ват	 по	 5-6	 часа	 на	 стади-
она	 в	 работа.	 Някой	 път	
и	 повече.	 На	 това	 място	
се	работи	много	сериозно	
и	 резултатите	 си	 идват.	
Затова	 казвам,	 че	 това	 в	
Габрово	не	е	футбол.
 - Но хубавото е, че в 
Габрово много деца тре-
нират футбол...
	 -	Това	е	хубаво,	че	има	
деца.	Вече	го	казах,	градът	
си	 заслужава	 ситуацията,	

която	 може	 би	 не	 е	 чак	
толкова	 лоша.	 Има	 много	
деца,	но	те	ще	си	тръгнат	
в	 един	 момент.	 Когато	 си	
ги	селектирал,	потренирал,	
виждаш,	 че	 някои	 от	 тях	
имат	 качества.	 Хората	 от-
вън	 също	 наблюдават	 и	
тези	хора	ще	ги	издърпват.	
Но	 в	 днешно	 време	 това	
е	 най-нормалното	 -	 да	 се	
развиваш,	 да	 сменяш	 ра-
ботното	място,	града,	дър-
жавата.	 Искахме	 го	 това	
-	 да	 се	 реализираме	 без	
ограничения,	 свободно	 и	
си	го	получихме	-	за	хуба-
во	или	за	лошо.
 - Гледате ли българ-
ското първенство?
	 -	 Редовно	 следя	 бъл-
гарския	футбол.
 - И за кого викате, за 
ЦСКА?
	 -	 Не,	 не	 гледам	 на	
нещата	 така	 -	 ЦСКА	 или	
„Левски“.	Искам	да	гледам	
хубави	мачове,	да	виждам	
какво	 правят	 хората	 на	
терена.	
 - В рода Ви има ли 
други футболисти?
	 -	Брат	ми	Руси	Петков	
също	 беше	 вратар.	 Игра	
във	Втора	Бундеслига.	Той	
е	5	години	по-млад.
 - И той е успешен?
	 -	 Сравнително	 успе-
шен,	 да.	 Игра	 футбол	 на	
сериозно	ниво	в	Германия.	
Беше	 юноша	 на	 Габрово,	
после	 игра	 в	 Шумен,	 в	
ЦСКА,	в	„Славия“.
 - Казвате, баща Ви не 
е спортист. Тогава някой 
друг в рода е играл ве-
роятно. Изведнъж да се 
появят двама вратари?!
	 -	 Не,	 няма.	 Ние	 сме.	

Ако	 прибавим	 и	 моя	 син,	
който	 се	 опитва	 да	 играе	
футбол.	 И	 той	 е	 в	 Герма-
ния	 в	 момента,	 и	 той	 е	
вратар.

 - Трима вратари Пе-
ткови от Габрово?  
	 -	 Да,	 така	 се	 получи.	
Съдбата	си	знае	работата.	
 - Искрено Ви желая 

успех и на младия вратар! 
	 -	Благодаря!	Успех	и	на	
рубриката,	да	издирите	ин-
тересни	факти	за	история-
та	на	габровския	футбол!

Петко Петков, Маргарит Георгиев и Павел Петков в Кипър

Петко Петков на треньорската скамейка на „Анортозис“

оБластен съвет на 
Български червен 
кръст - гаБрово

На	18	и	19	май	във	Ве-
лико	 Търново	 се	 проведе	
XVIII	 Национален	 турнир	
по	 водно	 спасяване	 „Лю-
бен	Кантарджиев“.	Над	185	
състезатели	 от	 13	 отбора,	
разпределени	 в	 пет	 въз-
растови	 групи,	 се	 състе-
заваха	 в	 6	 дисциплини	от	
спасителния	многобой.	

Във	 възрастова	 група	
Деца	 до	 11	 г.	 състезате-
лите	 се	 надпреварваха	 в	
дисциплините	 50	 м	 плу-
ване	 под	 препятствия,	 25	
м	 извличане	 на	 празен	
манекен,	хвърляне	на	спа-
сителна	 топка	 в	 3	 цели	 и	
плажни	 флагове.	 Шампи-
онско	състезание	за	Геор-
ги	Пенчев	(роден	2008	г.)	и	
злато	в	многобоя.	

Победи	на	плажни	фла-
гове	 и	 хвърляне	 на	 топка	
в	 цел,	 бронзов	 медал	 на	
извличане	 и	 4-то	 място	 в	
плуване	 под	 препятствия.	
Адриан	 Кънев	 (2008)	 спе-
чели	 бронзовия	 медал	 в	
многобоя	 след	 сребърен	
медал	 на	 плажни	 флаго-
ве	 и	 много	 балансирано	
участие	в	останалите	дис-
циплини.	 Александар	 Ку-
нев	 започна	 шампионски	
състезанието	 със	 златен	
медал	на	извличане	и	сре-
бро	 в	 плуването	 под	 пре-
пятствия,	 но	 излизане	 от	
зоната	на	 точките	в	хвър-
лянето	на	 топка	 го	 класи-
ра	на	4-то	място	в	много-
боя.	Кристиян	Косев	(2009)	
спечели	 бронзов	 медал	 в	
плуването	под	препятствия	
и	 сребърно	 отличие	 на	
хвърляне	 на	 топка	 в	 цел,	
но	се	нареди	на	6-то	място	

в	многобоя.	Цветослав	Ма-
ринов	(2009)	спечели	брон-
зов	 медал	 в	 хвърлянето	
на	топка	и	седмо	място	в	
многобоя.	 Тодор	 Тодоров	
(2008),	 Ивайло	 Касамаков	
(2008),	Павел	Дунев	(2009),	
Милен	 Кисьов	 и	 Иван	
Пенчев	 (2008)	 направиха	
успешен	 дебют	 в	 състе-
зание	 по	 водно	 спасява-
не	 от	 такъв	 ранг.	Теодора	
Христова	 (2008),	 Ивайла	
Йонкова	 (2009),	 Лилия	
Криндова	 (2008),	 Мария	
Василева	(2008)	,Рая	Мари-
нова	(2009),	Виктория	Ива-
нова	 (2010),	 Никол	Ивано-
ва	 (2012),	 Марина	 Бонева	
(2008)	 и	 Хелена	 Йонкова	
(2012)	показаха,	че	и	през	
сладващите	години	ще	бъ-
дем	 фактор	 в	 състезани-
ята	 по	 водно	 спасяване.	
Теодора	Христова	спечели	
златен	медал	на	хвърляне	

на	 топка	 в	 цел,	 сребърно	
отличие	 в	 извличането	 на	
манекен	 и	 бронзов	 медал	
в	многобоя.	Ивайла	Йонко-
ва	спечели	сребърните	от-
личия	в	дисциплините	50	м	
плуване	под	препятствия	и	
плажни	флагове,	а	в	чети-
рибоя	спечели	4-то	място.	
Лилия	 Криндова	 спечели	
бронзов	медал	в	хвърляне-
то	на	топка	и	пето	място	в	
крайното	 комплексно	 кла-
сиране.	 Мария	 Василева	
се	 класира	 на	 8-мо	 мяс-
то	 в	 крайното	 комплекс-
но	 класиране.	 Във	 въз-
растова	 група	 юноши	 и	
девойки	 младша	 възраст	
при	 момичетата	 ни	 пред-
ставиха	 Микаела	 Петрова	
(2005),	 Магдалена	 Чаму-
рова	 (2006),	 Ани	 Петкова	
(2006)	 и	 Катерина	 Колева	
(2006).	Най-добре	се	пред-

стави	 Микаела	 Петрова,	
която	 спечели	 сребърен	
медал	 на	 плажни	флагове	
и	 бронзов	 медал	 в	 че-
тирибоя.	 При	 момчетата	
в	 същата	 възрастова	 гру-
па	 се	 състезаваха	 Нико-

ла	 Белоев	 (2006),	 Омар	
Осман	 (2005),	 Емилиян	Те-
павичаров	 (2005),	 Христо	
Христов	 (2007)	 и	 Дарий	
Бончев	 (2007).	 Най-добре	
се	 представи	 Никола	 Бе-
лоев,	който	заслужи	седмо	
място	 в	 четирибоя.	 При	
девойките	 във	 възрастова	
група	 юноши	 и	 девойки	
старша	 възраст	 много	 ка-
чествено	 ни	 представиха	
Йоанна	Станчева	и	Теодо-
ра	Георгиева,	родени	2003	
година.	 Теодора	 спечели	
златните	отличия	в	дисци-
плините	50	м	извличане	на	
манекен	 и	 100	м	 спасява-
не	на	манекен	с	плавници,	
а	 на	 100	 м	 под	 препят-
ствия	заслужи	сребърното	
отличие.	 В	 комплексното	
класиране	 Теодора	 спе-
чели	 сребърния	 медал.	
Йоанна	 спечели	 златото	

на	 хвърляне	 на	 топка	 в	
цел	 и	 сребърните	 медали	
на	 извличане	 и	 спасява-
не	 със	 спасителна	 лодка.	
Бронзов	 медал	 в	 много-
боя,	падането	на	плавника	
и	 в	 дисциплината	 100	 м	

спасяване	 с	 плавници	 я	
лиши	 от	 златен	 медал	 в	
многобоя.	При	юношите	се	
състезава	Милан	Дамянов,	
роден	 2004	 година.	Милан	
се	 представи	 най-добре	 в	
дисциплината	 спасяване	
с	 гребна	 лодка,	 в	 която	
заслужено	 спечели	 сре-
бърното	отличие,	а	в	мно-
гобоя	зае	девето	място.

Павлина	 Станчева	
(1974)	 участва	в	останали-
те	 две	 възрастови	 групи	
-	 мъже	 и	 жени	 18+	 без	
възрастови	 ограничения	 и	
ветерани	 мъже	 и	 жени,	
навършили	 40	 години.	Във	
възрастова	 група	 мъже	 и	
жени	 след	 две	 бронзови	
отличия	на	100	м	спасява-
не	 с	 плавници	и	 50	м	из-
вличане	 на	 манекен	 Пав-
лина	 се	 класира	 на	 3-то	
място	 в	 многобоя.	 При	
ветераните	 жени	 състе-
зателката	 спечели	 златен	
медал	 на	 50	 м	 извличане	
на	 манекен	 и	 сребърен	
на	 плуване	 50	м	 под	 пре-
пятствия,	а	в	многобоя	за-
служи	 сребърен	 медал.	 В	
същите	 възрастови	 групи	
се	 състезава	 Боян	 Ботев	
(1961).	 Във	 възрастова	
група	 18	 +	 състезателят	
спечели	бронзово	отличие	
в	дисциплината	100	м	спа-
сяване	 с	 плавници	 и	 4-то	
място	в	многобоя.

Децата	 на	Севлиево	 и	
Габрово	представиха	блес-
тящо	ОС	на	БЧК	–	 Габро-
во.	 „Викинг	 2008	 –	 Севли-
ево“	 доказа,	 че	 е	 сред	
най-добрите	 в	 страната.	
Спортът	 водно	 спасяване	
всяка	 година	 добива	 все	
по-голяма	 популярност	
сред	плувните	среди,	като	
всяка	година	участват	все	
повече	състезатели.

Блеñòящо пðедñòавяне и оòáоðна поáеда за „Викинã 2008 - 
Севлиево” на XVIII националeн òуðниð по водно ñпаñяване

светозар гатев

	 За	втора	поредна	сед-
мица	Тенис	клуб	„Габрово“	
беше	домакин	на	Региона-
лен	 турнир.	 Надпреварата	
за	 юноши	 и	 девойки	 до	
14	 години	 се	 проведе	 на	
кортовете	 в	 СК	 „Христо	
Ботев“,	 с	 участието	на	 те-
нисисти	 от	 Дряново,	 Пле-
вен,	Габрово	и	Враца.
	 В	 турнира	 при	 девой-
ките	 участваха	 9	 състеза-
телки.	 В	 първата	 фаза	 те	
бяха	разделени	в	3	 групи.	
Победител	 в	 първа	 група	
стана	 Сияна	 Михова	 (ТК	
„Плевен	 90“),	 във	 втора	
две	 победи	 записа	Цвете-
лина	Стоянова	(ТК	„Габро-
во“).	В	трета	първото	мяс-
то,	също	с	две	победи,	из-
воюва	 Валерия	 Гърневска	
(ТК	„Българов“,	Габрово).
	 Във	втората	фаза	със-
тезателките	играха	в	нови	
три	 групи	 за	 определяне	
на	 местата	 от	 първо	 до	
трето,	от	четвърто	до	шес-
то	 и	 от	 седмо	 до	 девето.	
В	 групата	 на	 лидерките	
Сияна	 Михова	 от	 Плевен	
записа	две	победи	с	по	2:1	
сета	 и	 завоюва	 първото	
място	в	турнира.	В	битката	
за	второто	място	Валерия	
Гърневска	 успя	 да	 обър-
не	 Цветелина	 Стоянова	 и	
спечели	 с	 2:1,	 въпреки	 че	
загуби	първата	част	с	0:4.
	 В	 надпреварата	 при	
юношите	 участваха	 само	
четирима	 състезатели	 от	
ТК	„Кристи“	(Дряново).	Ро-
сен	 Петров	 постигна	 три	
победи	и	спечели	първото	
място.	 Втори	 се	 класира	
Станислав	 Косев,	 трети	
е	 Александър	 Стойков,	 а	
четвърти	 -	 Цветелин	 Ива-
нов.

Вòоðо и òðеòо мяñòо за 
Валеðия Гъðневñка и 
Öвеòелина Сòоянова на 
ðеãионален òуðниð 
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НАШИ КЛИЕНТИ ТЪРСЯТ: ПАРЦЕЛИ - БОРОВО, СИРМАНИ, ВЕЛЧЕВЦИ, ЧЕХЛЕВЦИ, ВОЙНОВО, ГА-
ЧЕВЦИ, ВРАБЦИ, БОЙНОВЦИ, КЪЩИ В ДОБРО СЪСТОЯНИЕ В ПЛАНИНАТА асф. път, ток и вода до 15000 
лв; КЪЩИ в града до 30000 лв; ЦЕНТЪР: 3-ст. -до 45000 лв; 2-ст.- до 30000 лв; 1-ст. - до 20000 лв

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

ТЕЦ, гараж за 2 коли 120 000 eu

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Център, 1-стаен, лукс. обзаведен до 250 лв
Център, 2-стаен, обзаведен до 350 лв
Център, 3-стаен, лукс. обзаведен до 450 лв
Къща, с лукс. обзавеждане и двор до 800 лв
�АГЕНЦИЯТА СЕ ПРИДЪРЖА КЪМ ЕВ-
РОПЕЙСКИ СТАНДАРТ БДС EN 15733 
�СЕРТИФИЦИРАН ОЦЕНИТЕЛ НА НЕ-
ДВИЖИМИ ИМОТИ 
�ПАКЕТ УСЛУГИ УПРАВЛЕНИЕ НА НЕ-
ДВИЖИМИ ИМОТИ 
�ПАКЕТ УСЛУГИ КАДАСТРАЛНО ЗАС-
НЕМАНЕ НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ
� ОЦЕНКИ ЗА БАНКОВИ КРЕДИТИ 
�АГЕНЦИЯТА РАБОТИ САМО С ДОГО-
ВОР В ПИСМЕНА ФОРМА
�ПАКЕТ УСЛУГИ БЕЗПЛАТНА ОЦЕНКА 
ПРИ ВЪЗЛАГАНЕ ПРОДАЖБА ИЛИ ОТ-
ДАВАНЕ НА ИМОТ 
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3-стаен, Трендафил-1, ул. “Хри-
зантема” 2, ет. 5/5, 76 м2, 
панел, за ремонт 14600 euНU
КУПУВА двустаен център ре-
монтиран на НИСЪК ЕТАЖ 
ПЛАЩА ВЕДНАГА

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

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

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

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

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

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

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

Дядо Дянко, УПИ, 9810м2 23 лв/м2

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

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

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

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

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

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

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

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

Бичкиня, панел, ет. 3 28 000 лв
Ид. център, гарсониера, 50м2, ет. 2 48 000 лв
Младост, 43м2, ПВЦ, панел 32 000 лв
Индустриална зона, 56м2, ет. 1 11 000 лв

ДВУС ТАЙ НИ/ТРИС ТАЙ НИ:
Трендафил, PVC, ет. 4, 75м2 45 000 лв
Идеален център, 140м2, ет. 4 52 000  €
Младост, 116м2, монолит 60 000 лв
Шиваров мост, 65м2, ет. 2 42 000 лв
Идеален център, 100 м2, ет. 2, PVC 75 000 лв
Идеален център, 95 м2, ет. 2 65 000 лв

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

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

Лоза, 1.6 дка 10 000 лв
Изход Севлиево, 3 дка 22 000 лв
Ясени, 400м2, УПИ 3 000 лв
Хаджицонев мост, УПИ, 1 дка 8 000 лв
Киевци, 1200м2 36 000 лв
Пройновци, 1200м2, УПИ 12 000 лв
Сирмани, 1050м2, УПИ 15 000 лв
Индустриална зона, 500м2 15 000 лв
Широк център, Младежки дом, 1 дка 11 000 eu
ул. „Свищовска“, 450 м2 25 000 лв
Лъката, 480 м2 УПИ 15 000 лв
Стефановци, 796 м2, УПИ 8 500 лв
Гарата, 2700 м2, 600 м2 дог
Киевци, 660 м2, УПИ, 110 м2 ЗП 40 000 лв
Изход за В. Търново, гл. път, 1516 м2 60 000 лв
Ок. Ветеринарна лечебница, 10.4 дка, УПИ дог

ВИ ЛИ, СЕЛСКИ КЪЩИ:
Източник, 150м2, 600 м2 двор 65 000 лв
Орловци, 2 етажа, 100м2 РЗП 17 000 лв
Цвятковци, двуетажна, 1.2 дка двор 16 000 лв
Трънито,2-ет. къща,60м2 ЗП,1100м2 двор 15 000 лв
Горна Росица, 70м2 ЗП, 2000м2 двор 27 000 €
Гергини, 1500 м2, къща, плевня 19 000 лв
Зелено дърво, 1 дка, бунгало 15 000 лв
Златевци, къща, 900 м2 двор 27 000 лв

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

ОЩЕ АКТУАЛНИ ОФЕРТИ - В ОФИСА
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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.
кЪща В село Гъбене, груб 
строеж, по договаряне, без по-
средник, се продава на тел. 
0878/167-772. [22, 16]
парцЕл В кв. Велчевци и вилен 
имот в Златевци се продават на 
тел. 0899/943-105. [20, 14]
дВусТаЕн апарТаМЕнТ, 50 
кв. м, кв. Младост, до СВА, от 
собственик, се продава на тел. 
0879/888-388. [19, 14]
гараЖи - ново строителство, 
в центъра се продават на тел. 
0897/87-18-22. [24, 7]
апарТаМЕнТи В центъра, ново 
строителство, се продават на 
тел. 0887/803-414. [24, 7]
апарТаМЕнТ сЕ продава 
или дава под наем на тел. 
0887/265-095. [11, 9]
ВТори ЕТаЖ от масивна къща - 
108 кв. м, продава или заменя 
за гарсониера - тел. 0887/760-
790. [12, 8]

апарТаМЕнТ на Колелото - 
72 кв. м, се продава на тел. 
0876/260-258. [22, 9]
апарТаМЕнТи и други - ново 
строителство, в идеален център, 
по себестойност и договаряне 
се продават на тел. 0888/447-
096. [22, 10]
дВусТаЕн апарТаМЕнТ - па-
нелен, на Еса се продава на 
тел. 0887/75-81-50. [5, 5]
парцЕл В регулация, около 2 
дка, село Чавеи, почистен, про-
дава тел. 0896/641-053. [11, 5]
гараЖ на Шивара се продава 
на тел. 0898/583-772. [11, 4]
апарТаМЕнТ сЕ продава или 
заменя за къща около Габрово 
- тел. 066/86-75-92. [3, 3]
иМоТ оТ 2 къщи, два декара, 
на 5 км от центъра - 0897/569-
027 [11, 4]
дВуЕТаЖна кЪща в село 
Стоевци се продава на тел. 
0884/429-116 [22, 4]
кЪща В село Драгиевци се 
продава на тел. 0884/266-952, 
06718/25-95. [3, 2]
гарсониЕра - тухлена, за 25 
000 лева се продава на тел. 
0894/21-66-30. [11, 3]
ЕТаЖ оТ къща на ул. „Свищов-
ска“ за 20 000 лева се продава 
на тел. 0894/21-66-30. [11, 3]
Вилно МясТо с идеален из-
глед в Лакарево - Троянско, се 
продава на тел.  0885/815-320. 
[4, 3]

МясТо В с. Киевци - на южен 
склон, 2,800 дка, се продава на 
тел. 0876/322-119. [14, 2]
оБзаВЕдЕна кЪща за гости с 
механа в Боженци се продава 
или отдава под наем - справки 
на тел. 0885/333-148. [11, 3]
гараЖ сЕ продава на тел. 
0885/428-066 [2, 2]
кЪща с гараж и дворно място 
в района на Шивара се продава 
на тел. 0877/495-955 [1, 1]

иМоТи купуВа
ТрисТаЕн апарТаМЕнТ се ку-
пува на тел. 0887/397-483. [17, 
17]
сТара кЪща, може и полусъ-
борена, в Габровско се купува 
на тел. 0877/34-34-26. [24, 23]
сЕлска кЪща с голям двор се 
купува на тел. 0879/604-206. 
[11, 11]

иМоТи даВа под наЕМ
Топ цЕнТЪр - 50 кв. м, за 
магазин, офис под наем - тел. 
0878/370-640. [25, 25]
офиси В идеален център се да-
ват под наем на тел. 0888/147-
322. [11, 8]
Магазин за хранителни стоки 
на Централен пазар се дава под 
наем на тел. 0888/14073-22. 
[11, 8]
Магазин В центъра се дава 
под наем на тел. 0878/929-080. 
[18, 13]

изгодно! поМЕщЕниЕ в топ 
център се дава под наем на тел. 
0899/72-92-01. [6, 6]
гараЖ - 40 кв. м, кв. Борово, 
ток, вода, подходящ за попра-
вяне на коли, се дава под наем 
на тел. 0899/194-874. [5, 5]
дВусТаЕн, оБзаВЕдЕн, с ТЕЦ, 
над „Лидл“ - Младост, дълго-
срочно, 350 лв., се дава под 
наем на тел. 0897/950-606. 
[3, 2]
Магазин - 32 кв. м, до Общи-
ната се дава под наем на тел. 
0896/266-311. [11, 6]
БоксониЕра сЕ дава под наем 
на тел. 0879/00-38-12. [7, 3]
рЕсТоранТ с голяма лятна гра-
дина се дава под наем на тел. 
0887/77-77-89. [5, 5]
аВТоМиВка-сЕрВиз В цен-
търа се дава под наем на тел. 
0887/77-77-89. [5, 5]
апарТаМЕнТ сЕ дава под наем 
на тел. 0894/23-24-25. [3, 2]
поМЕщЕниЕ на „Орловска“ 
18 се дава под наем на тел.  
0886/870-587 [2, 1]
оБзаВЕдЕни ноВи и ренови-
рани офиси в сградата на ОББ 
отдава под наем тел. 0888/907-
666. [22, 1]
дВусТаЕн апарТаМЕнТ, на-
пълно обзаведен, в блока над 
„Лидл“ в Младост се дава под 
наем на тел. 0884/108-155. 
[3, 1]

иМоТи заМЕня
ТуХлЕн апарТаМЕнТ се заме-
ня за къща на тел. 0887/621-
225. [11, 5]

иМоТи ТЪрси под наЕМ
фирМа ТЪрси да наеме поме-
щение за склад около 200 кв. 
м - справки на тел. 0887/499-
592. [5, 3]
саМосТояТЕлна кЪща с 
двор за семейство с куче и 
две дворни котки в района на 
Габрово дългосрочно търси под 
наем тел. 0899/753-088. [5, 1]

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

зЕМи
купуВа зЕМЕдЕлска земя в 
страната. Плаща веднага! Тел. 
0887/760-790. [23, 8]
зЕМЕдЕлски зЕМи в цялата 
страна купува тел. 0988/869-
344, ул. „Скобелевска“ 30А. 
[13, 5]
зЕМЕдЕлски зЕМи и гори се 
купуват на тел. 0894/23-24-25. 
[11, 4]

нощуВки
саМосТояТЕлни нощуВки в 
топ център - 0876/731-419. 
[22, 21]
нощуВки,  цЕнТЪр - 
0878/515-080. [18, 13]

даВа заЕМ
БЪрзи крЕдиТи - тел. 
0893/037-316. [13, 6]

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

рЕгисТрация на фир-
Ми и счЕТоВодно оБ-
слуЖВанЕ - 0898/480-
821

счЕТоВодни услуги - тел. 
0877/633-064. [12, 9]

сЪоБщЕния
заВЪрШилиТЕ 1969 г. IV пре-
дачен при г-н Христо Колев 
да се обадят на 0878/936-047 
[3, 2]

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. „Емануил 

Манолов“ № 12-А, 066/804-549, 
0885/251-655. ИЗДАВА ПСИХИА-
ТРИЧНИ УДОСТОВЕРЕНИЯ.
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 забо-

лявания, свързани с неволно 
изпускане на урина при жена-
та. Тел. 0894/565-056. [13, 7]
Козметика, масаж
профЕсионални Маса-
ЖисТки - 0876/735-596 [22, 21]

козМЕТика, МасаЖ
профЕсионални Маса-
ЖисТки - 0876/735-596. [22, 
21]

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

почиВки, кВарТири
изгодно! оБзаВЕдЕни бун-
гала в Китен на 200 метра от 
плажа. Тел. 0888/813-925.

унаслЕдяВанЕ
ТЪрся ЖЕна около 65-67 г. да 
живее при мен. Унаследяване! 
Тел. 066/86-75-92. [3, 3
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ПРОДАВА АПАРТАМЕНТИ:
Шивара, 50 м2, тухла, ет. 2 42000 лв
Идеален център, 77 м2, ет. 2 84000 лв
Колелото, 143 м2, ет. 3 82000 лв
Шив. мост, 100 м2, ет. 4 55000 лв
Бичкиня, 80 м2, ет.3, тухла, обз.62000 лв
Център, 83 м2, ет. 1, обз. 37000 eu
Младост, 75 м2, ет. 1 26500 eu
Еса, 120 м2, тухла, ет. 5 70000 eu
Дядо Дянко, 56 м2, тухла, с обз. дог.
КЪЩИ, ВИЛИ:
Трявна, център, 55м2, двор 175м2, отлич-
на 47000 eu
З.дърво,56м2,2-ет.,двор 500м2 11500 лв

Новаковци, 130м2, двор 1300м2, отл. дог.
Янтра, стара къща, двор 1500м2 15000лв
Гергини,ЗП60м2,2-ет.двор 600м2 52000 лв
Михайловци,ЗП54м2, двор 1887м2 16000 лв
Г. могила, 57м2, двор 503м2 20000 eu
Стойчевци, 111 м2, двор 3 дка дог.
Лоза, 200 м2, двор 1,5 дка 40000 лв
Борово, 52м2, двор 466м2 31000 лв.
Варовник, 2-ет,110м2, гараж 45000 eu
ПАРЦЕЛИ: 
Райновци, УПИ, 800м2 дог.
Думници, УПИ, 1640м2 34000 лв
Царева ливада, УПИ, 1280м2 7500 eu
Раховци,УПИ,850м2  6000 лв

С/у Техномаркет, УПИ, 3900м2 дог.
Борики, УПИ 5580 м2 20 лв/м2

Боженци, УПИ 1220 м2 20000 eu
Шенини, УПИ 672 м2 10000 лв
Гергини, УПИ, 1 дка 13000 лв
Костенковци, УПИ, 4448 м2 7 eu/м2

УПИ, 3200 м2, на Коня дог.
Киевци, 600 м2, проект 22500 eu
Източник, 1160 м2 3000 лв
Вел ков ци, 1600 м2 10 лв/м2

ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ:
Земеделска земя на главен път 
Габрово - Севлиево, 3700 м2 дог.
ДАВА ПОД НАЕМ:
Офис, център, обзаведен 200 лв

www.fokus-imoti.com
e-mail: fokus_imoti@abv.bg

0897/95 25 19

АГЕНЦИЯ ЗА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ
Габрово, ул. “Цанко 
Дюстабанов” 18, ет. 1

04/02

НОВО СТРОИТЕЛСТВО, ТОП ЦЕНТЪР  
   550 €/м2

НОВО СТРОИТЕЛСТВО, ДЯДО ДЯНКО, 
от 70 до 150 м2 250 €/м2

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
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, 28]
рЕсТоранТ ТЪрси готвач 
или салатиер. Телефон за 
връзка: 0878/30-97-79. 
„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. 

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, 10]

дояч за крави търси тел. 
0878/181-014. [11, 11]
БЕнзиносТанция и 
газстанция „Йоана“ тър-
си да назначи служител, 
обслужващ бензиностан-
ция. Телефон за контакти: 
0886/010-003,0884/976-
952. [20, 15]
заВЕдЕниЕ ТЪрси готвач. 
Справки на тел. 0899/962-
124. [13, 9]

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, 10]
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, 
10]
МЕХана „гаБЪра“ търси 
сервитьори. Справки на 
тел. 0897/974-704. [22, 14]
сТроиТЕлни раБоТни-
ци се набират на тел. 
0895/424-308. [11, 9]
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, 9]
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, 9]
„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, 6]
доМаШна поМощница 
с италиански или англий-
ски език се търси на тел. 
0898/76-98-49. [10, 6]
„озЕкс” ТЪрси да назна-
чи шивачки. Справки на 
тел. 066/804-421. [8, 5]
ЖЕна до 40 години 
за обща работа - тел. 
0888/218-048. [11, 11]
ШиВачки с опит се наби-
рат на тел. 0895/442-887, 
0899/540-972. [22, 9]

ЖЕна с опит в чужби-
на за почистване на офис 
и апартаменти - тел. 
0877/776-943. [8, 8]
Магазин за хранител-
ни стоки търси да назна-
чи продавач-консултант 
със стаж по професията. 
Справки на тел. 0897/954-
247. [23, 8]
фирМа ТЪрси завар-
чик дългосрочно. 900 лв. 
стартово. Справки на тел. 
0888/366-270. [5, 4]
„МЕБЕли пЕТроВ“ търси 
да назначи складов работ-
ник. Справки: в магазина 
на гарата. [6, 4]

„диМас“ ад ТЪрси 
да назначи Шофьо-
ри на ТоВарЕн аВТо-
МоБил. Възнагражде-
ние - 1200 лв. За по-
вече информация: тел. 
0885/803-330. [11, 5]

гоТВачка - дневно (обед-
но) меню, се търси на тел. 
0886/70-37-62. [3, 3]
фирМа ТЪрси работни-
ци за леярна. Осигурен 
транспорт. Справки на тел. 
0676/7-22-00. [13, 5]
раБоТник за производ-
ство на пластмасови де-
тайли, може пенсионер, 
търси тел. 0888/14-03-06. 
фирМа „ЕлВи“ ООД - с. 
Велковци търси да назначи 
общи работници, чистачка 
на производствени поме-
щения, работник в цех За-
печатване, работник в цех 
Кисело мляко. Справки на 
тел. 0892/281-442, от 9.00 
до 17.00 часа. [5, 4]

каМЕриЕрка за почив-
на станция в Свети Влас. 
Телефон за контакт: 
0878/484-984. [3, 2]
БасЕЙн ТрЕндафила 
търси да назначи спасител 
и чистачка. Справки на 
тел. 0883/27-77-70. [11, 4]
грил-паВилион прЕд 
магазин „Кауфланд“ търси 
работник за скара. Справ-
ки на тел. 0887/90-70-32. 
[13, 4]
Магазин „Билла“ в Тера 
Мол търси служител отдел 
„Деликатеси“. Справки на 
тел. 0887/95-00-88. [5, 4]
фирМа за производство 
на пластмаси търси за 
работа на смени: машин-
ни оператори (позицията 
е подходяща за жени), 
общи работници, машинен 
оператор (гранулатор). За 
информация: тел. 0884/22-
99-20. [11, 3]
сТолЪТ под Общи-
на Габрово търси готвач. 
Справки на тел. 0894/63-
23-67. [6, 4]
рЕсТоранТ В центъра тър-
си сервитьори и миячка. 
Справки на тел. 0883/50-
19-86. [6, 4]
Шофьор сЕ търси на тел. 
0878/966-222. [11, 4]
продаВач с компютърна 
грамотност се търси на 
тел. 0896/640-415. [3, 2]
заВЕдЕниЕ ТЪрси сер-
витьорка. Справки на тел. 
0876/46-36-27. [22, 4]
пункТ за вторични суро-
вини набира общи работ-
ници - мъже - справки на 
тел. 0895/861-974. [3, 3]

заВЕдЕниЕ ТЪрси гот-
вач, помощник-готвач за 
работа на смени, може 
само за събота и неделя. 
Справки на тел. 0876/46-
36-27. [22, 4]
спЕШно раБоТа в герма-
ния - 00491630059397. 
„БоЖЕнско ХанчЕ“ - с. 
Боженци търси жена за 
работа - може и пенси-
онерка - справки на тел. 
0894/764-706 [8, 3]
Малка краВЕфЕрМа тър-
си работник - справки на 
тел. 0876/415-480. [5, 3]
Магазин „Happy bug“ 
търси продавач-консултант 
на 8-часов работен ден. 
За контакт: тел. 0876/262-
585. [7, 3]
МЕХана „фЕнЕриТЕ“ тър-
си да назначи ГОТВАЧ - то-
пла кухня, и СЕРВИТЬОРКА. 
Справки на тел. 0896/606-
870. [13, 3]
БагЕрисТ на комбиниран 
багер с опит се търси на 
тел. 0894/353-586 [6, 2]
раБоТници с ТЕЛК до 
60-62 г. - 0898/801-009 
[4, 2]
пЕнсионЕрка за нощно 
обслужване на болна жена 
се търси на тел. 0887/361-
876 [11, 2]
Млада, оТгоВорна и 
инициативна жена до чети-
ридесет години за работа 
се търси на тел. 0897/850-
905. [5, 1]
ХоТЕл „приМа S“ - мест-
ност Узана, търси за лет-
ния сезон камериерка и 
работник кухня (може и 
пенсионери или студенти - 
тел. 0888/009-001. [11, 1]
ШиВачки, МоЖЕ и пен-
сионерки, се набират на 
тел. 0888/998-001. [16, 1]
кафЕ „Ванила“ търси по-
мощник-готвач (помощник-
кухня) с опит, може и на 
втори трудов договор, и 
барман-сервитьор - тел. 
0882/151-516. [3, 1]
Магазин за хранителни 
стоки търси продавачка - 
тел. 0895/521-858. [28, 1]

уроци, курсоВЕ
цЕнТЪр за ПРОфЕсио-
нално оБучЕниЕ - 
гаБроВо, организира 
лицЕнзирани курсоВЕ 
за: огняр, кранист,  мо-
токарист, машинист на 

пътно-строителни маши-
ни, готвач, барман-серви-
тьор, козметик, фризьор, 
лечебен масаж, маникюр, 
педикюр, ноктопластика. 
Издава се държавен доку-
мент за правоспособност. 

Обучение с ваучер за без-
работни 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. 
Справки на тел. 066/80-
69-62.
Мцспос „алфа-МЕТал“ 
организира курс за 
пЪрВоначално оБучЕ-

ниЕ на оХраниТЕли, на 
база Програма „Минимум“ 
на МВР. Дати за провеж-
дане на курса: 3-6 юни 
2019 г. - цена: 80 лв. За 
контакти: тел. 066/830-
000. [6, 4]

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

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 

10/05

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

 
        

„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, 3]

гриЖа за Болни и ВЪзрасТни
глЕдаМ Болни. Може и почасово. Тел. 0878/47-69-
96. [3, 3]
глЕданЕ на болни хора - тел. 0988/739-938. [3, 1]
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оТоплЕниЕ
дЪрВа за огрев се прода-
ват на тел. 066/823-712, 
0887/620-535, 0876/162-
172.
рязанЕ на дърва - тел. 
0893/20-49-09. [22, 11]
„пЕХлиВаноВ“ - преся-
ти въглища донбас, бри-
кети, дърва. Ниски цени, 
безплатен транспорт - 
066/805-642, 0897/892-
903.
суХи и сурови нацепени 
дърва - 80 лв., се прода-
ват на тел. 0895/752-838.

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.
нарязани и нацепени 
дърва - бърза доставка. 
Тел. 0877/108-825.
„Мг-лЕс“ продаВа дър-
ва за огрев - 0887/547-
499, 0878/513-655.

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.
„рая 08“ продава дърва 
за огрев. Тел. 0887/105-
729, 0898/450-946. [33, 
24]
дЪрВа за огрев - наряза-
ни и нацепени, незабавна 
доставка, се продават на 
тел. 0898/519-077. [22, 
19]

рЕЖа дЪрВа на 7 лв. - 
тел. 0899/050-080. [22, 19]
дЪрВа за огрев - метро-
ви и нарязани. Безплатен 
транспорт. Тел. 0896/735-
859. [11, 8]
„цВЕТи сТил“ ЕООД 
предлага дърва за огрев 
- метрови и нарязани. Ре-
ални кубици. Безплатен 
транспорт. Тел. 0896/741-
763. [11, 8]
дЪрВа за огрев - наце-
пени и метрови, се прода-
ват на тел. 0887/310-097. 
[22, 10]
нарязани и нацепени 
дърва за огрев - 80 лв., 
метрови - 70 лв., се про-
дават на тел. 0878/47-22-
37. [22, 6]

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.
дрЕнаЖи, подпор-
ни стени, покриви - тел. 
0886/762-434. [26, 15]
напраВа на нови и ре-
монт на стари покриви, 
комини, улуци и др. - тел. 
0882/279-749. [12, 10]

изграЖданЕ, рЕМонТ и 
направа на покриви, хи-
дро- и топлоизолации и др. 
Тел. 0888/02-01-87. [26, 
15]
изМазВанЕ на капаци, 
комини, ремонт на покри-
ви - тел. 0897/390-194. 
[26, 15]
Мазилка, Топлоизола-
ция - тел. 0878/928-538. 
[11, 10]
Бригада изВЪрШВа ре-
монт на покриви и нови 
конструкции, хидро- и то-
плоизолации, тенекеджий-
ски и бояджийски услуги 
- тел. 0899/638-875. [16, 
15]
рЕМонТ на покриви, хи-
дро- и топлоизолации, дре-
нажи и други услуги - тел. 
0895/295-654. [22, 15]
кЪрТя БЕТон, камък - тел. 
0888/544-438. [5, 5]
фирМа изВЪрШВа вся-
какви външни и вътрешни 
ремонти, покриви, бесед-
ки, изолации, бетониране 
и др. Тел. 0877/729-257. 
[6, 4]
рЕМонТ на покриви, те-
некеджийство, хидроизола-
ции - 0879/93-24-34. [20, 5]
подоВи заМазки, бетон, 
изолации, мазилки и др. - 
тел. 0898/672-883. [5, 5]
каМЕнна зидария, 
бордюри, всички видове 
плочки - 0884/655-206, 
0897/576-223. [3, 3]
рЕМонТ на стари покри-
ви и подмяна на улуци 
и варови мазилки - тел. 
0876/416-716. [11, 4]

груБ сТроЕЖ, рЕ-
МонТ на покриВи - 
0889/129-755 [33, 2]

изВЪрШВа рЕМонТ на 
покриви, направа на нови, 
улуци, хидроизолации, са-
ниране, дренаж и други – 
0895/810-504. [5, 1]
рЕМонТ на покриви, 
улуци,топлоизолация, дре-
наж и други - 0882/27-97-
49. [10, 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, 22]
Топлоизолация, Шпак-
лоВка, боядисване - тел. 
0888/167-755. [22, 9]
фаянс, ТЕракоТа, гип-
сокартон, изолации - тел. 
0896/828-147. [22, 6]
гипсокарТон, Шпак-
лоВка, боя, вътрешна из-
олация - справки на тел. 
0899/874-974. [24, 3]

изолации
алпинисТи - тел. 
0899/321-190

изолации, скЕлЕ - 
0878/943-895.
алпинисТи, скЕлЕ - 
0898/907-400.
Хидро- и топлоизолации, 
покривни ремонти и др. 
Тел. 0888/863-001. [17, 
15]

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

оградна МрЕЖа про-
изВЕЖда, гВоздЕи и 
ТЕлоВЕ на заВодски 
цЕни се предлагат на 
тел. 066/80-85-39.

Ел. инсТалации, рЕМонТи
Ел. рЕМонТи и инстала-
ции - тел. 0899/359-114. 
[16, 5]

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 и ел. инсталации. 
Монтаж и поддръжка по 
домовете. Тел. 0876/000-
084. [11, 8]

оТпуШВаМ канали 
и тръби от Ф 32 до Ф 
110 включително с про-
фесионална машина за 
Габрово и региона - тел. 
0896/6840793. [11, 8]
Вик рЕМонТи и инстала-
ции - тел. 0899/359-114. 

дограМа
ЕТ „алЕксандЪр ЙОРДА-
НОВ“ - АЛУМИНИЕВА и PVC 
дограма - 0896/741-415.

н и ко консТрукции 
оод произВЕЖда и 
МонТира прозорЕ-
чни сисТЕМи REHaU 
- тел. 0888/001-588, 
e-mail: nikopvc@abv.bg. 
[20, 18]

aL и PVC дограма и 
щори. Изгодни цени! Тел. 
0878/676-161, 0878/709-
855. [33, 21]

рЕМонТ на ЕлЕкТроурЕди 
и ЕлЕкТроника
дрЕБни ЕлЕкТроус-
луги по домовете - тел. 
0899/145-802. [33, 27]
рЕМонТ на хладилници 
и фризери по домовете 
- тел. 0897/425-313. [24, 
13]
рЕМонТ на всички марки 
перални - тел. 0888/294-
214. [22, 12]
рЕМонТ на перални, съ-
домиялни, печки, бойле-
ри - тел. 0988/815-645, 
0884/155-075. [4, 4]
рЕМонТ на телевизори по 
домовете - тел. 0888/279-
846. [22, 6]

рЕМонТ на телефони и 
таблети - тел. 0894/25-77-
18. [6, 3]

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, 24]
соБсТВЕн прЕВоз, из-
чистване на апартаменти, 
къщи, мазета, гаражи - 
справки на тел. 0894/921-
663. [24, 14]
почисТВанЕ на апарта-
менти, мази, къщи, с ко-
сене - 0897/68-73-75. [11, 
11]
пранЕ на дивани - справ-
ки на тел. 0899/050-080. 
[11, 5]

косЕнЕ

п рофЕсионално 
косЕнЕ и поддрЪЖ-
ка - справки на тел. 
0899/140-254.

косЕнЕ и почистване - 
тел. 0893/20-49-09. [22, 
11]
косЕнЕ, касТрЕнЕ и по-
чистване - тел. 0894/602-
701. [22, 10]

фрЕзоВанЕ
фрЕзоВанЕ на градини 
- тел. 0899/140-254. [21, 
17]

услуги
рязанЕ, касТрЕнЕ на 
опасни дървета (АЛПИ-
НИСТ) - www.arborist-bg.
com, тел. 0884/942-942.
коВач - водно точило и 
сапове  - 0892/775-774.
рЕМонТ на казани за ра-
кия и изработка на нови - 
0899/688-841, 0888/280-
357. [30, 23]
заВарЪчни услуги - тел. 
0885/72-46-71. [11, 1]
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, 15]
рязанЕ, касТрЕнЕ на 
опасни дървета - тел. 
0894/602-701. [22, 10]
ЖЕлЕзарски услуги, за-
варки, конструкции, навеси 
и огради - тел. 0898/532-
168. [11, 5]
заВарЪчни услуги - 
тел. 0885/724-671. [11, 2]
оБрЪщаМ градини, цепя 
дърва - 0896/926-407. [5, 
3

градини, БасЕЙни

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

ЕроТика
Жиголо - тел. 0884/992-
066. [11, 5]
ЕроТичЕн МасаЖ - тел. 
0894/277-849. [11, 4]
МоМичЕ прЕдлага секс 
- тел. 0876/249-511. [6, 4]

Веñòник “100 
веñòи” излиза 
вñеки ден áез 

ñъáоòа и неделя

продаВа МаШини
прЪскачка - лозова, 
медна се продава на тел. 
0887/714-016 [5, 3]
ярМоМЕлка - за 100 
лева  се продава на тел. 
0876/332-243 [4, 3]
Вал за циркуляра за 60 
лв.  се продава на тел. 
0876/332-243. [4, 3]

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

продаВа оБзаВЕЖданЕ
БаТуТ до 150 кг, диаме-
тър - 3 метра, нов се про-
дава на тел. 0885/292-
488. [11, 3]

продаВа разни
коТЕл на твърдо гориво 
- 30 KW, чешки, нов, се 
продава на тел. 0889/439-
509. [11, 11]
чугунЕн коТЕл - упо-
требяван, 30 kW, за 200 
лева се продава на тел. 
0878/80-54-60. [11, 6]

пласТМасоВи цис-
ТЕрни - 1 тон - тел. 
0888/942-095. [11, 6]
ноВи ролкоВи кънки 
„Ну феар“ - бели, за 70 
лева се продават на тел. 
0884/407-903. [3, 1]

ЖиВоТни продаВа
БрЕМЕнна краВа, поро-
да Жарсе, продава тел. 
0885/883-641. [11, 10]
ярЕТа до 20 кг, по 6 лв. 
живо тегло, от 21 кг наго-
ре по 5 лв. продава тел. 
0892/989-718. [11, 10]
краВи - телни, и юни-
ца се продават на тел. 
0894/366-330, Данчето, 
0890/214-128. [5, 5]
Малки ТЕлЕТа продава 
тел. 0899/33-80-78. [5, 5]
агнЕТа сЕ продават на 
тел. 0877/739-481. [6, 4]
агнЕТа сЕ продават на 
тел. 0897/562-985 [3, 2]

продаВа Тор
БиоТор оТ калифорний-
ски червеи за градини, 
овошки и оранжерии про-
дава 0898/630-249. [22, 15]

оБорска Тор - говеж-
да, в чували - 3.30 лв./
бр., с транспорт - тел. 
0878/650-456. [23, 13]

сЕлскосТопански
дЪБоВи коли за дома-
ти - 1.80 лв. за брой, 
се продават на тел. 
0899/137-896.
краВЕфЕрМа, пЪрВа ка-
тегория, близо до Габро-
во, се продава на тел. 
0878/181-014. [16, 11]

пчЕли продаВа
коШЕри упоТрЕБяВани 
по 35 лева се продават на 
тел. 0876/332-243 [4, 3]

купуВа разни
ВсякакЪВ Вид желязо, 
печки, хладилници, перал-
ни и други се изкупуват на 
тел. 0894/921-663. [24, 14]
пункТ за вторични купу-
ва всякакви железа - тел. 
0896/183-637.
сТара нафТа се купува 
на тел. 0895/752-838.
ЕВТина кЪща, може и 
полусъборена, се купува 
на тел. 0895/752-838.

ясноВидсТВо
изВЕсТнияТ ХодЖа 
предсказва бъдещето, раз-
валя магии, събира разде-
лени, лекува болести. Тел. 
0899/38-12-12. [7, 5]

аВТоМоБили продаВа
фолксВагЕн голф 
Плюс, 1.9 TDI, 105 к. 
с., 2007 г., цена: 6850 
лв., се продава на тел. 
0886/808-679. [11, 10]
сиТроЕн с3 - дизел, С3 
- бензин, Пежо 807, с 
АГУ, нов внос, регистри-
рани, се продават на тел. 
0897/647-711. [11, 11]
рЕно клио 1.2, 1992 г., 
за 750 лв. се продава на 
тел. 0876/544-008. [11, 
10]
фиаТ пунТо за 1000 
лв. се продава на тел. 
0887/11-42-52. [6, 5]
опЕл асТра - хечбек, 
1993 г., бензин, 60 к.с., 
132 114 км, 600 лв., се 
продава на тел. 0889/437-
938 - Димитър. [6, 1]

рЕно 19 се продава на 
тел. 0898/583-772. [11, 
4]
форд ЕскорТ - 1993 г., 
бензин, 600 лв., се прода-
ва на тел. 0887/95-00-88. 
[6, 4]
сиТроЕн 1.6 TDI, гара-
жен, се продава на тел. 
0896/640-415. [3, 2]
ХЮндаЙ МаТрикс, 1.5 
CRDI, 2002 г., платени да-
нък и Гражданска отговор-
ност, се продава на тел. 
0898/731-447. [3, 3]

МоТори/ВЕлосипЕди
колЕло униВЕрсал пул-
сар  за 150 лв. се прода-
ва на тел. 0876/332-243 
[4, 3]

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

аВТочасТи/Магазини
Много часТи за Лагу-
на  се продават на тел. 
0876/332-243 [4, 3]

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

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

скрап, сТари коли
коли за скрап от мяс-
то се изкупуват на тел. 
0899/092-510. [23, 13]
коли за скрап на добри 
цени се изкупуват на тел. 
0899/810-766. [15, 1]
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прЕВози

ТранспорТни ус-
луги с Бус до 3.5 
Т - 0.70 лВ./кМ - 
0885/958-700. [30, 19]

ТранспорТ - 2.5 тона, 16 
куб. м  - 0899/377-924
прЕВоз с бус - 
0877/555-708.
ТранспорТ - 0.45 лв. - 
0894/00-40-45. [22, 9]

ТранспорТ сЪс са-
мосвал до 2 тона - тел. 
0886/604-711.
ТранспорТ с КАМАЗ - 
тел. 0887/250-499. [11, 
11]
ТранспорТни услуги 
до 2 тона каросерия - тел. 
0896/82-81-47. [22, 6]
ТранспорТ до един тон 
- тел. 0899/64-54-43. [11, 
1]

ТранспорТ с бус - тел. 
0879/080-862. [11, 6]
ТранспорТ с камион до 
два тона, самосвал, до-
керски услуги - изнасяне,  
пренасяне, изхвърляне 
на мебели, пренасяне на 
строителни и други теж-
ки товари, извозване на 
ненужна покъщнина, стро-
ителни отпадъци до смети-
щето - 0898/780-448

доМаШни лЮБиМци
кучЕнца ЙоркШирски 
териери (йорки) се прода-
ват на тел. 0898/366-255. 
[13, 12]
подаряВаМ коТЕТа - на 
тел. 0899/815-026. [8, 4]
изгуБЕн чЕрЕн персий-
ски котарак със зелени 
очи, Джако, в района на 
Соколски манастир. голя-
Мо ВЪзнаграЖдЕниЕ! 
0895/066-449, 0898/316-
806 [11, 1]
ТЪрся учиТЕл (дресьор) 
на куче за елементарни 
навици. Тел. 0888/587-816 
[3, 2]
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	 Отборът	 на	 „Янтра	
Габрово“	 постигна	 изрази-
телна	 победа	 над	 „Бдин	
1923“	 (Видин)	 в	 послед-
ния	 си	 домакински	 мач	
за	сезона	в	Северозапад-
ната	 Трета	 лига.	 Двубо-
ят	 беше	 без	 значение	 за	
габровския	 състав,	 които	
още	миналата	седмица	си	
гарантира	 второто	 място	
в	 крайното	 подреждане,	
но	 момчетата	 на	 Петър	
Кръстев	 играха	 за	 публи-
ката	и	успяха	да	реализи-
рат	 цели	 шест	 попадения	
във	вратата	на	гостите.
	 Преди	срещата	предсе-
дателят	на	Зоналния	съвет	
на	БФС	 -	Велико	Търново	
Бончо	 Генчев	 връчи	 офи-
циално	трофея	за	второто	
място	 на	 „Янтра	 Габрово“,	
а	кметът	на	Община	Габро-
во	Таня	Христова	поднесе	
на	 капитана	 Пламен	 Ко-
жухаров	 индивидуалната	
награда	 за	 най-добър	 ре-
ализатор	на	първенството.	
Своето	отличие	получиха	и	
юношите	 старша	 възраст	
на	 клуба	 за	 третото	 си	

място	 в	 първенството	 на	
Зона	 „Велико	Търново“.	Те	
бяха	наградени	от	предсе-
дателя	на	Областния	съвет	
на	 БФС	 -	 Габрово	 Георги	
Трендафилов.
	 Петър	 Кръстев	 вклю-
чи	в	стартовия	състав	ня-
колко	 момчета,	 които	 по-
рядко	 получаваха	 шанс	
за	изява	през	 сезона.	На	
вратата	 започна	 Христо	
Христов,	 а	 централната	
двойка	 защитници	 беше	
Ивайло	Тодоров	и	Иво	Ге-
оргиев.	 Денчо	 Шипкалиев	
действаше	 на	 левия	 бек,	
пред	 него	 беше	 Захари	
Михайлов,	 а	 Константин	
Йорданов	 замени	 Стефан	
Иванов	 в	 халфовата	 ли-
ния.			
	 Домакините	 започна-
ха	малко	разсеяно	и	след	
малко	 повече	 от	 четвърт	
час	игра	се	оказаха	в	ро-
лята	 на	 догонващи.	 Хрис-
то	 Христов	 направи	 две	
добри	 спасявания	 в	 на-
чалните	 минути,	 но	 в	 17-
та	беше	безпомощен	след	
шут	 от	 ъгъла	 на	 малкия	

пеналт	на	Людмил	Иванов.	
В	 22-та	 минута	 Христов	
отново	 се	 намеси	 добре	
и	 предотврати	 второ	 по-
падение,	а	в	24-та	„Янтра“	
изравни.	Голът	падна	след	
хубаво	включване	на	Ден-
чо	 Шипкалиев	 и	 негова	
асистенция	 към	 Пламен	
Кожухаров	за	1:1.	Обратът	
в	 резултата	 стана	 пълен	
минута	 преди	 почивката.	
След	 хубаво,	 прострелно	
центриране	от	пряк	свобо-
ден	удар	на	Пламен	Кожу-
харов,	вратарят	на	гостите	
не	успя	да	улови	топката	и	
Искрен	 Писаров	 направи	
добавка	 от	 близо.	 Игра-
чите	 на	 „Бдин	 1923“	 пре-
тендираха,	 че	 топката	 не	
е	преминала	 голлинията	с	
пълния	 си	 обем,	 но	 попа-
дението	беше	зачетено.
	 На	 почивката	 Илиян	
Илиев	 замени	 Константин	
Йорданов,	 който	 получи	
неприятен	 удар	 в	 главата,	
а	 Християн	 Василев	 вле-
зе	 на	 мястото	 на	 голмай-
стора	 Пламен	 Кожухаров.	
Само	 140	 секунди	 след	

подновяването	 на	 играта	
за	втората	част	Тодор	Чир-
панов	 оползотвори	 добро	
центриране	 на	 Василев	
и	 с	 глава	 покачи	 на	 1:3.	
Последваха	 серия	от	 про-
пуснати	 положения	 пред	
вратата	 на	 „Бдин	 1923“.	
Василев,	 Писаров	 и	 Ми-
хайлов	 пропиляха	 добри	
възможности	 да	 увеличат	
аванса	на	 „Янтра“	и	в	79-
та	 минута	 интригата	 отно-
во	се	върна.	Борислав	Бо-

рисов	 реализира	 чудесно	
попадение	 от	 воле,	 след	
прецизно	 центриране	 на	
Георги	Тодоров	 и	 резулта-
тът	 стана	 3:2.	 В	 заключи-
телните	 четири	 минути	 на	
срещата	 обаче	 габровски-
ят	тим	реализира	нови	три	
гола.	
	 В	 88-та	 минута	 юно-
шата	 Добрин	 Георгиев,	
който	 замени	 получилия	
контузия	 Християн	 Васи-
лев,	 беше	 изведен	 добре	

от	ляво	и	асистира	на	Ис-
крен	 Писаров	 за	 4:2.	 В	
90-та	 Христо	 Христов	 на-
прави	 нови	 две	 чудесни	
спасявания,	а	секунди	по-
късно	Иво	Георгиев	покачи	
на	 5:2.	 Крайното	 6:2	 фик-
сира	 Християн	 Кожухаров	
с	 великолепно	 изпълнен	
пряк	свободен	удар.
	 В	последния	30-ти	кръг	
на	 първенството	 „Янтра	
Габрово“	 ще	 гостува	 на	
„Вихър“	 в	 Славяново.	 Ма-

чът	 е	 следващата	 неделя,	
2	юни.
	 „Янтра	Габрово“:	Хрис-
то	 Христов,	 Николай	 Ан-
дреев,	 Ивайло	 Тодоров,	
Иво	Георгиев,	Денчо	Шип-
калиев,	 Константин	 Йор-
данов	 (46	 Илиян	 Илиев),	
Тодор	 Чирпанов,	 Захари	
Михайлов,	 Искрен	 Писа-
ров,	 Християн	 Кожухаров,	
Пламен	 Кожухаров	 (46	
Християн	 Василев,	 80	 До-
брин	Георгиев).

светозар гатев

	 „Янтра	 1919“	 ще	 играе	
в	 елитната	 юношеска	 гру-
па	 U19	 и	 през	 следващия	
сезон.	 Кръг	 преди	 края	
на	 първенството	 воденият	
от	 Веселин	 Антонов	 тим	
си	 гарантира	 оставането	
в	 групата,	 след	 като	 кон-
курентите	 „Марек	 1915“	
(Дупница)	 и	 „Нефтохимик	
1962“	 (Бургас)	 допуснаха	
поражения	и	остават	на	6	
точки	зад	габровския	тим.	
„Янтра	 1919“	 пък	 записа	
равенство	 в	 предпослед-
ния	29-и	кръг	като	домакин	
на	„Пирин“	(Благоевград).
	 На	 стадион	 „Априлов“	
„орлетата“	 поведоха	 с	
гол	 на	 Денис	 Ангелов	 в	
15-та	 минута,	 а	 в	 30-та	
домакините	 възстановиха	
равенството	 от	 дузпа.	 Тя	
беше	отсъдена	за	наруше-
ние	 срещу	 Християн	 Ми-
хов,	 а	 потърпевшият	 сам	
я	 реализира.	 Гостите	 бяха	

по-активният	 отбор	 и	 по-
вече	търсеха	победата,	но	
не	 успяха	 да	 реализират	
втори	 гол.	 Попречи	 им	 с	
добрите	си	изяви	младият	
вратар	Николай	Мънчев.				
	 В	последния,	30-и	кръг	
„Янтра	1919“	ще	гостува	на	
ЦСКА	в	столицата.	Мачът	е	
в	сряда,	29	май.
	 Останалите	резултати:
„Марек	 1915“	 (Дупница)	 -	
„Лудогорец	1945“	(Разград)	
0:
„Дунав	 2010“	 (Русе)	 -	 „Бо-
тев“	(Пловдив)	1:2
„Локомотив	 1926“	 (Плов-
див)	 -	 „Монтана	 1921“	
(Монтана)	1:1
„Септември“	 (София)	 -	
„Сливен	2000“	(Сливен)	4:2
„Славия	 1913“	 (София)	 -	
„Берое“	(Стара	Загора)	1:0
„Нефтохимик	 1962“	 (Бур-
гас)	-	„Левски“	(София)	0:4
„Янтра	 1919“	 (Габрово)	 -	
„Пирин“	(Благоевград)	1:1
„Черно	 море“	 (Варна)	 -	
ЦСКА	(София)	3:0

светозар гатев

	 ХК	 „Бъки“	 продължава	
да	трупа	шампионски	тро-
феи	в	чест	на	20-годишни-
ната	 от	 основаването	 на	
клуба.	 След	 женския	 тим	
на	клуба	и	девойките	до	19	
години	 титлата	 спечелиха	
и	 девойките	 до	 16	 годи-
ни,	водени	от	треньорката	
Петя	 Панчева.	 Габровски-
те	 момичета	 триумфира-
ха	 във	 финалния	 турнир	
от	първенството,	 който	се	
проведе	в	неделя	в	спорт-
на	зала	„Орловец“.
	 В	 битка	 за	 медалите	
се	 впуснаха	 осем	 отбора,	
които	в	първата	фаза	бяха	
разпределени	 в	 две	 гру-
пи.	 „Бъки“	 попадна	 в	 гру-
па	 „Б“,	 заедно	с	 тимовете	
на	 „Етър	 64“	 (Велико	Тър-
ново),	 „Панагюрище“	 (Па-
нагюрище)	 и	 „Албатрос“	
(Бургас).
	 Домакините	 започнаха	

с	 разгромна	 победа	
над	„Етър	64“.	Още	до	
почивката	„Бъки“	вече	
водеше	 с	 20:5.	 През	
втората	 част	 габров-
ските	 хандбалистки	
нанизаха	 нови	 26	 по-
падения	 и	 допуснаха	
само	 едно	 във	 вра-
тата	си	за	финалното	
46:6.	Последва	победа	
с	 32:16	 над	 „Панагю-
рище“,	 на	 полувреме-
то	13:9	и	успех	с	32:26	
(17:11)	 срещу	 бурга-
ския	„Албатрос“.
	 Като	 първенец	 в	
групата	 отборът	 на	
„Бъки“	срещна	на	по-
луфиналите	втория	от	
група	„А“	-	„Шумен	98“.	
Габровските	 момиче-
та	 си	 осигуриха	 ком-
фортен	аванс	още	до	
почивката,	дошла	при	
резултат	 18:9.	 Разли-
ката	се	запази	и	през	
втората	 част	 за	 крайно-

то	24:32.	Стефани	Петрова	
реализира	12	гола	за	успе-

ха,	6	добави	Ема	Иванова,	
5	 -	 Иванела	Арнаудова.	 В	

другия	 полуфинал	 „Ники	
спорт“	(Сливница)	измъкна	

победа	 с	 23:21	 срещу	
„Албатрос“	(9:9)	и	също	
се	 стигна	 до	 мача	 за	
титлата.	Финалът	беше	
оспорван.	След	размя-
на	на	голове	през	пър-
вите	 25	 минути	 „Бъки“	
се	 оттегли	 на	 почив-
ката	 само	 с	 два	 гола	
аванс	 -	 12:10.	 В	 нача-
лото	 на	 втората	 част	
разликата	 се	 увеличи	
на	 четири	 гола,	 но	
след	 серия	 от	 1:5	 мо-
мичетата	 на	 Мариела	
Иванова	 съумяха	 да	
изравнят	 при	 17:17.	 В	
края	 обаче	 домакини-
те	 показаха	 по-здрава	
психика,	успяха	отново	
да	 излязат	 напред	 и	
след	 финалното	 23:19	
ликуваха	с	титлата.
	 Стефани	 Петрова	
реализира	 10	 гола	 за	
победата,	 по	 4	 отбеля-
заха	 Иванела	Арнаудо-

ва	и	Илияна	Борисова.	За	

състава	на	 „Ники	спорт“	 8	
попадения	 наниза	 Симона	
Петрова.
	 Стефани	 и	 Иванела	
намериха	 място	 и	 в	 иде-
алната	седмица	на	първен-
ството,	 като	 първата	 взе	
и	 голмайсторския	 приз	 с	
общо	 58	 точни	 попадения	
в	петте	мача,	които	изигра	
отборът	на	„Бъки“.
	 Шампионки	 на	 Бълга-
рия	 при	 девойките	 до	 16	
години	 са:	 Айя	 Инджова,	
Ема	 Иванова,	 Вероника	
Стефанова,	 Гергана	 Геор-
гиева,	 Илияна	 Борисова,	
Иванела	 Арнаудова,	 На-
дежда	 Иванова,	 Моника	
Димитрова,	 Ева	 Никола-
ева,	 Цветелина	 Владими-
рова,	 Преслава	 Стойчева,	
Вероника	Кънчева,	Стефа-
ни	Петрова,	Жаклин	Коле-
ва.	
	 Треньори:	 Петя	Панче-
ва,	 Лидия	 Ковачева,	 Ма-
длен	Тодорова.		

грета госПодинова-
станева

 Габровският мъжки хандба-
лен отбор грабна бронзовите 
медали в първенството на елит-
ната „А” Републиканска хан-
дбална група при гостуването 
си на варненския „Спартак” на 
12 май. Втора победа за „Чар-
дафон“ от плейофната фаза 
дойде в изключително оспор-
вана среща между двата тима, 
която завърши с 25:24 в полза 
на габровци и осигури на клуба 
третото място в първенството.
 Още през първото полувре-
ме домакините успяха да пове-
дат и се оттеглиха с аванс от 
2 гола на почивката (12:10). В 
началото на второто полувреме 
варненци увеличиха разликата 
в своя полза и резултатът стана 
14:10. Въпреки отсъствието на 
част от ключовите играчи на 
„Чардафон“ като Марио Янчев, 
Георги Николов, Евлоги Въл-
чанов, Пламен Дедев и Слав 
Колев габровският тим демон-
стрира категорично желание за 
победа и намали разликата до 
гол. Крайния успех за отбора 
на Габрово донесе попадението 
на национала Петко Петков в 
последната минута на срещата, 
последвано от изключителната 
защита на габровската врата 
от страна на капитана Николай 
Цветков, който реализира три 
поредни спасявания в послед-
ните секунди.
 „Победихме главно заради 
това, че имахме воля и вяр-
вахме през цялото време, че 
нещата могат да приключат в 
наша полза. Когато играх във 
Варна, имах един много добър 

треньор и той казваше, че в 
последните минути на мача се 
решава всичко. Ние изчакахме 
този момент, поведохме едва в 
54-та минута и до края показа-
хме, че сме много по-свежи от 
гледна точка на мисленето.
 Еуфорията е завладяваща. 
Щастливи сме, че успяхме да 
приключим серията още във 
Варна, въпреки че ни липсваха 
верните фенове, които ни под-
крепят във всеки домакински 
мач. Радвам се, че имаше и 
такива, които бяха заедно с 
нас в битката и посвещаваме 
този успех на тях“, анализира 
играещият треньор и основна 
движеща сила на „Чардафон“ 
Христо Данаилов.
 Какво струваше тази побе-
да на „Чардафон“ и по-ценен 
ли е бронзът от среброто, ко-
ментира капитанът на габров-
ския тим Николай Цветков: 
„Поздравявам „Спартак“ за до-
брия двубой, който се получи! 
Безспорно съм много щастлив 
от постигнатата победа. Радвам 
се, че затворихме серията в 
два мача! Това бе труден за нас 
мач. На игрището много силно 
се усети липсата на множе-
ството отсъстващи състезатели 
от отбора. Благодаря на всички 
момчета в отбора за сърцатата 
игра и за вярата в собствените 
възможности, която се оказа 
ключова в заключителната част 
на срещата! Прекрасен дебют 
на Мартин Тинчев на вратата! 
 Победа с един гол винаги 
е сладка, а и залогът беше го-
лям. Извървяхме дълъг път през 
сезона с не малко перипетии и 
спечелването на малкия финал 
е не лош завършек. Мисля, че 

в полуфиналните срещи Дими-
тър Петков ни липсваше адски 
много и неговата контузия е 
причината да не играем на фи-
нала тази година срещу „Локо-
мотив“ - Варна, а там със си-
гурност щяхме да дадем всичко 
от себе си и да покажем, че не 
е невъзможно да бъдат победе-
ни. Все пак третото място идва 
след две победи и е по-приятно 
да завършиш сезона с победа, 
отколкото със загуба”.
 „Следващият сезон е още 
далеч, но съм сигурен, че ръко-
водството на клуба вече мисли 
за него. Клубът се утвърди като 
фактор в „А” РХГ и се надявам 
това да бъде така и занапред. 
В личен план обмислям отте-
гляне от активна състезателна 
дейност и не е малка възмож-
ността мачът във Варна да бе 
последен за мен с екипа на 
„Чардафон” и в „А” РХГ. Естест-
вено, ако се стигне до такова 
решение, ще стискам винаги 
палци за „зелените машини”, 
допълни Цветков.
 Президентът на клуба Ми-
лена Иванова също изрази 
удовлетворението си от ус-
пеха: „Радвам се, че взехме 
бронзовите медали. Това беше 
един своеобразен реванш за 
загубата от същия съперник 
във Варна на 1/4 финалите в 
турнира Купа България. Сладък 
реванш и за загубата на плей-
офа за третото място от същия 
съперник през миналата година. 
Беше много трудно и въпреки 
че догонвахме в резултата през 
цялото време на срещата, аз 
усещах увереността на момче-
тата, че крайният резултат ще 
бъде в наша полза. Получи се и 

всички сме много щастливи“.
 „За един доста млад клуб, 
какъвто е нашият, на 4-5 годи-
ни, ние вече за трети пореден 
път участваме в битка за брон-
зовите медали и за втори път 
ги печелим, което смятам, че е 
доста добър успех. Иска ми се 
и вярвам, че това ще бъде едно 
страхотно вдъхновение за де-
цата и по-младите състезатели 
в клуба и за хората, които ни 
подкрепят в залата, на нашата 
публика“, допълни един от оп-
итните играчи в състава - Ми-
рослав Денчев.
 Завърналият се в игра на-
ционал и основен реализатор 
за „Чардафон” в битката за 
бронзовите медали Димитър 
Петков също анализира среща-
та във Варна: „Въпреки липса-
та на основни състезатели за 
мача във Варна, аз вярвах, че 
ще затворим серията още във 
втория мач. Имаше трудности 
по време на срещата, умората 
беше голяма, но не изгуби-
хме стимул и концентрация 
до последния съдийски сигнал, 
което ни донесе и бронзовите 
медали. Също така се радвам, 
че успях да се завърна в игра 
и да помогна на отбора след 
двумесечното ми прекъсване 
заради контузия. Вярвам, че 
заслужавахме да играем в го-
лемия финал - това остава 
амбицията ни за следващия 
сезон”.
 Незаменимият диригент на 
отбора Георги Николов, който 
не успя да участва в заключи-
телната среща на първенство-
то, също коментира мача със 
„Спартак”: „Изключително съм 
щастлив, че нашият тим отново 

спечели бронза в хандбалното 
дерби на България! За съжа-
ление, не успях да участвам 
в последния мач за сезона, 
но го гледах по телевизията и 
много се вълнувах до послед-
ната минута! Страшно сърцата 
и борбена игра от момчетата, 
които играха почти без смени!
 В крайна сметка имаме 
още един трофей за клуба. 
Искаше ми се и вярвах, че този 
сезон можехме да се борим на 
финала срещу „Локомотив” - 
Варна, но нямахме късмет. На-
шият основен състезател Дими-
тър Петков се контузи и когато 
имаме състав с толкова малко 
играчи, става трудно. Въпреки 
всичко продължаваме да пишем 
историята на мъжкия хандбал в 
Габрово!”
 Последната плейофна сре-
ща за третото място в „А” РХГ-
мъже беше и дебют за 17-го-
дишния Мартин Тинчев, който 
демонстрира отлични прояви на 
вратата във важни моменти от 
мача.
 „Щастлив съм, че ми беше 
даден шанса да участвам в 
този важен мач. Това беше 
един огромен импулс за мен 
да продължа да се развивам в 
този спорт“, сподели Марти.
 Бронзовите медалисти в 
„А“ РХГ за сезон 2018/2019 
са: Николай Цветков, Слав Ко-
лев, Христо Данаилов, Георги 
Николов, Мирослав Денчев, 
Димитър Петков, Марио Янчев, 
Евлоги Вълчанов, Пламен Де-
дев, Петко Петков, Цветелин 
Христов, Даниел Грозданов, 
Денислав Трендафилов, Пенчо 
Пенчев, Мартин Тинчев.
 Водач: Милена Иванова.

Тðеòа шампионñка òиòла за ÕК „Бъки
“
, 16-ãодишниòе ñъщо ñа № 1 в Бълãаðия

„Янòðа Гаáðово
“
 оòнеñе „Бдин 1923

“
 ñ 6:2 в поñледноòо ñи домакинñòво за ñезона

ÕК „Чаðдафон” донеñе áðонза на Гаáðово за вòоðи 
пъò в ñвояòа òðиãодишна иñòоðия в „А” РÕГ-мъже

„Янòðа 1919
“
 напðави ðавен ñ 

„Пиðин
“
, оñòава в Елиòнаòа U19

кметство с. ловнидол и нч "зора-1908" - с. ловнидол
Ви канят на тържествения събор на селото, 

който ще се проведе на 1 юни 2019 година на площада
 В програмата: изпълнения на Духов оркестър - Севлиево, Дет-
ски рецитал "Мое детство", на народната певица от с. Ловнидол 
Цветана Караколева, Мъжка фолклорна група към НЧ "Васил 
Левски-1900" от с. Горна Росица, Танцов ансамбъл към Народно 
читалище "Развитие-1870" - Севлиево и други.

п о к а н а


