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недвижими имотиЛУКСОЗНИ АПАРТАМЕНТИ
ПОД НАЕМ        В ГАБРОВО

0886 001 001

• Bulgarian homes network •

100 години футбол в Габрово

Честит рожден ден, 
мариян Бончев!

от колектива на 
Възрожденска механа 

в ЕмО "Етър"

От името на нашата фирма 
най-сърдечно Ви поздравяваме

за рождения Ви ден!
Нека здравето и личното щастие 

са водещи във Вашия живот. 
Нека мечтите и стремежите Ви 

се осъществят.
Пожелаваме Ви много 
професионални успехи,

верен екип и нестихващ поток 
от клиенти.

Нека бизнесът Ви върви 
безпроблемно, а успехите 

се множат.

Хубав празник!

	 На	21	септември	Габрово	ще	отбеле-
жи	100	 години	организиран	футбол.	 „100	
вести“	се	присъединява	към	юбилея	със	
специална	 рубрика,	 в	 която	 представя	
легендите	на	габровския	футбол.	
	 Досега	гости	в	рубриката	бяха	Веско	
Ганчев,	 Венци	 Петров,	 Михал	 Михалев	
-	 Матето,	 Йовко	Топалов	 -	 Оката,	 Иван	
Камарашев,	 инж.	Петьо	Василев,	 Георги	
Димитров,	 Пешко	 Николов,	 Тодор	 Цве-

тков,	 Рачо	 Бараков,	 Александър	 Мари-
нов,	 Петко	 Петков,	 Васил	 Чилов,	Тодор	
Тодоров,	 Илиян	 Василев,	 Димчо	 Данов,	
Христо	Кирилов,	Пламен	Илиев.	
	 Днес	събеседник	в	рубриката	е	Емил	
Георгиев,	 футболист	 на	 „Янтра“,	 „Етър“,	
„Спартак“	 -	Варна,	 „Видима	 -	Раковски”,	
играе	два	сезона	в	„Олимпик“,	Тунис.
	 В	момента	е	треньор	в	Детската	шко-
ла	на	„Лудогорец“		-	интервю на стр. 3-4

Емил Геоðãиев: "Пðеди дà ñòàнà пðофеñионàлен, áях 
квàðòàлен фуòáолиñò - òовà им липñвà нà млàдиòе"

	 Малките	населени	мес-
та	 в	 страната	ще	 получат	
възможност	за	финансова	
подкрепа	 от	 оперативната	
програма	 за	 регионално	
развитие	 в	 периода	 2021-
2027	 г.	 чрез	 прилагане	 на	
новия	 регионален	 модел	
на	 инвестиционно	 въз-
действие	върху	територия-
та.	Така	няма	да	има	вече	
„бели	 петна“	 -	 населени	
места	без	достъп	до	евро-
пейски	 средства,	 какъвто	
е	 опитът	 от	 последните	
два	 програмни	 периода,	
изпълнявани	с	европейско	
финансиране.	 Това	 заяви	
в	 село	 Боженци,	 общи-
на	 Габрово,	 заместник-ми-
нистърът	 на	 регионалното	
развитие	 и	 благоустрой-
ството	 Деница	 Николова.	
Там	 тя	 участва	 в	 конфе-

ренция	 на	 тема	 „Създа-
ване	 на	 нови	 региони	 за	
планиране	 в	 България	 и	
второ	 ниво	 на	 управле-
ние.	 Сближаване	 между	
териториално	 планиране	
и	 социално-икономическо	
развитие”,	 организирана	
от	Асоциацията	на	българ-
ските	градове	и	региони.
	 Зам.-министър	 Нико-
лова	 обсъди	 с	 членовете	
на	 Асоциацията	 предпос-
тавките	 и	 възможностите	
за	регионален	подход	към	
инвестиционния	процес	за	
целите	 на	 сближаване	 на	
стандарта	 на	живот	 и	 по-
добряване	 на	 икономиче-
ските	 и	 социални	 показа-
тели	 между	 специфичните	
територии	в	страната.
	 „За	 всички	 е	 видимо,	
че	 развитието	 и	 на	 три-

те	 планови	 региона	 в	 Се-
верна	 България	 изостава	
спрямо	 това	 на	 тези	 в	
Южна	 България.	 Застаря-
ването	 на	 населението	 и	
миграционните	 процеси	
оказват	 негативен	 ефект	
върху	 територията,	 като	
допринасят	 за	 нейното	
обезлюдяване	 и	 поставят	
нови	 предизвикателства	
пред	 публичните	 власти	
при	 оформянето	 на	 поли-
тиките	за	развитие.	Реше-
нията,	които	търсим,	тряб-
ва	 да	 бъдат	 прагматични,	
конкретни	 и	 устойчиви	
като	модел	на	изпълнение,	
за	да	постигнем	намалява-
не	 на	 различията	 в	 сред-
носрочна	 и	 дългосрочна	
перспектива“,	 коментира	
Николова.
	 Новият	подход	за	про-

веждане	 на	 регионална	
политика	 ще	 дава	 въз-
можност	 на	 регионално	
и	 местно	 ниво	 да	 бъдат	
вземани	 по-обвързващи	
решения	за	подбора	и	из-
пълнението	 на	 проектите,	
финансирани	 с	 европей-
ски	 средства,	 тясно	 на-
сочени	 към	 специфичните	
нужди	 на	 съответната	 те-
ритория.	Ще	 се	 даде	 въз-
можност	 за	 разширяване	
на	 възможните	 бенефици-
енти	 по	 програмата,	 ще	
се	стимулира	и	разчита	на	
партньорства,	 включващи	
и	 икономическите	 опера-
тори.	
	 „Заедно	 трябва	 да	 на-
мерим	 по-приложимите	
решения.	 Фокусът	 ни	 ще	
бъде	 върху	 изграждането	
на	 работеща	 и	 изпълнена	

със	 съдържание	 и	 капа-
цитет	 структура	 на	 регио-
налните	 съвети	 за	 разви-
тие.	Те	ще	са	и	основните	
двигатели	 на	 процеса	 за	
идентифициране	 на	 най-
значимите	 проекти	 за	 ра-
йоните.“
	 „Стратегическите	 кон-
султации	 в	 страната	 про-
дължават	 и	 в	 следващите	
седмици	със	съдействието	
на	 Световна	 банка,	 очак-
ваме	 да	 въвлечем	 макси-
мален	 брой	 заинтересо-
вани	 страни	 и	 мнения	 по	
предложените	 варианти“,	
каза	още	заместник-регио-
налният	министър.
	 Николова	 информира	
членовете	на	Асоциацията,	
че	шестте	района	от	ниво	
NUTS	 2	 се	 запазват	 до	
2027	г.															 стр. 2

Заместник-министърът на регионалното развитие Деница Николова от село Боженци

Вñички ñ доñòъп до евðопейñки ñðедñòвà
Границите на сегашните 6 района в България, от които зависи еврофинансирането, няма да се пипат до 2027  година

Тим Донàлдñън: 
„Имà доñòà 
òàлàнòливи 
децà в кàмпà, 
коиòо моãàò дà 
ñе ðàзвивàò” 

International Basketball Camp • Gabrovo 2019

	 Севлиево	е	с	голямата	
награда	за	„Образцова	об-
щина“	за	Северен	центра-
лен	регион	в	престижната	
класация	 на	 в.	 „24	 часа“.	
Наградата	 е	 за	 комплекс-
но	 развитие	 на	Общината	
и	бе	връчена	на	кмета	д-р	
Иван	Иванов	от	министъра	
на	 регионалното	 развитие	
Петя	Аврамова	в	ритуална-
та	зала	на	Община	Велико	
Търново.	 В	 оспорваната	
надпревара	 участваха	 41	
общини	от	региона.	В	ста-
рата	 столица	 се	 проведе	
и	 дискусия	 по	 инициати-
вата	 „Образцова	 община“	
с	участието	на	кметове	от	

региона,	които	също	полу-
чиха	отличия.	
	 Община	 Севлиево	 е	
първата,	 която	 получава	
най-високото	отличие	и	не	
е	 областен	 център,	 стана	
ясно	по	време	на	дискуси-
ята.	 Експертният	 анализ,	
определил	победителите,	е	
направен	на	база	на	пока-
затели	като	БВП	на	 глава	
от	 населението,	 работна	
заплата,	 поддържане	 на	
здравната,	образователна-
та	 и	 социалната	 инфра-
структури,	 нивото	 на	 без-
работица,	 развитието	 на	
имотния	пазар	и	др.	

продължава на стр. 8

Реãионàлнияò миниñòъð Пеòя 
Авðàмовà вðъчи нàãðàдà "Оáðàзцовà 
оáщинà" нà кмеòà нà Севлиево

	 Осем	години	лишаване	
от	 свобода	 и	 заплащане	
на	 обезщетение	 в	 размер	
на	 50	 000	 лева.	Тази	 при-
съда	 получи	 младеж	 от	
Габрово,	който	бе	признат	
за	виновен	в	опит	за	убий-
ство.	 Съдът	 призна	 Е.	 М.	
за	 виновен	 в	 това,	 че	 на	
17	 декември	 2018	 г.	 около	
21:00-22:00	ч.	в	постройка	в	
близост	до	Студентско	об-
щежитие	 на	 ул.	 „Студент-
ска“	 в	 Габрово	 направил	
опит	умишлено	да	умъртви	
мъж	 от	 с.	 Табашка,	 общ.	
Севлиево,	 като	 му	 нане-
съл	 множество	 прободни	
рани	 с	 нож.	 Доказател-

ствата	по	делото	показват,	
че	 пострадалият	 спял	 в	
необитаемата	 постройка,	
когато	 подсъдимият	 заед-
но	 с	 негов	 познат	 дошли	
с	 намерение	 да	 „дишат“	
бронз.	 След	 спречкване	
между	 двамата	 младежи	
единият	 си	 тръгнал,	 а	 Е.	
М.	останал	в	постройката.	
По	 повод	 предизвикан	 от	
него	шум	пострадалият	му	
отправил	забележка,	което	
провокирало	последвалите	
удари	с	нож	от	страна	на	
подсъдимия.	 По-късно	 Е.	
М.	 сам	 сигнализирал	 на	
телефон	 112	 за	 извърше-
ното	от	него	деяние.

8 ãодини зàòвоð зà млàдеж, 
нàмушкàл мноãокðàòно ñ нож по-
възðàñòен мъж в изоñòàвенà ñãðàдà
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Дðяново е нàй-уñпешен зà 
„Milan Academy Junior Camp”4
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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!

Вашата обява 
ще бъде отпе-
чатана още на 
следващия ден, 
ако бъде пода-

дена
в „100 вести“
до 16.30 часа

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

сТЕФКа БУРмОВа

	 „В	 Габровска	 област	
няма	 констатирана	 афри-
канска	чума	по	свинете“	 -	
информира	 д-р	 Светослав	
Спасов,	 директор	 на	 ОД	
„Безопасност	 на	 храни-
те“	 в	 Габрово.	Той	 обясни	
още,	че	във	връзка	с	това	
заболяване	 са	 проведени	
вече	три	заседания	на	Об-
ластната	 епизоотична	 ко-
мисия,	по	време	на	които	
се	 проследява	 свършено-
то	в	областта,	свързано	с	
недопускане	 навлизането	
на	 африканската	 чума	 в	
региона.	Д-р	Спасов	обяс-
ни	 още,	 че	 периодично	
в	 София	 се	 изпращат	 за	
изследване	 проби,	 взети	
не	 само	 от	 прасета,	 от-
глеждани	от	селскостопан-
ски	 производители	 и	 от	
отделни	 стопани,	 но	 и	 от	
диви	свине,	и	до	момента	
резултатите	 са,	 че	 в	 об-
ластта	 няма	 заразени	 от	

африканска	чума	животни.	
Според	 него	 обаче,	 сто-
паните,	 „които	 отглеждат	
прасета	в	задния	си	двор,	
нарушават	 два	 члена	 от	
Закона	 за	 ветеринарно-
медицинската	дейност,	тъй	
като	 те	 не	 са	 регистри-
рани	 като	 селскостопан-
ски	производители.	Освен	
това	 животните,	 които	 се	
отглеждат	 от	 нерегистри-
рани	 стопани,	 обикновено	
нямат	 документи	 за	 про-
изход	 -	 нямат	 ушна	 мар-
ка.	 Всички	 те	 подлежат	
на	 санкция,	 тъй	 като	 не	
са	 изпълнили	 изисквания-
та	на	закона.	То	е	същото,	
като	да	се	кара	автомобил	
без	свидетелство	за	упра-
вление“,	подчерта	д-р	Спа-
сов.	Той	обясни	още,	че	до	
момента	 не	 са	 налагани	
глоби	 на	 стопани,	 които	
отглеждат	 нерегистрирани	
животни.	 „Правили	 сме	
констативни	 протоколи	
за	 установени	 нарушения.	

И	 ако	 стопаните	 заколят	
прасетата	 си	 доброволно	
в	определения	срок,	не	им	
налагаме	глоби.	Но	ако	не	
изпълнят	 нашите	 предпи-
сания,	 за	нас	 те	 са	нару-
шители,	които	подлежат	на	
санкция.	А	ние	сме	длъжни	
да	 изпълняваме	 закона.	
Вече	 имаме	 констативни	
протоколи	 от	 извършени	
проверки	 с	 открити	 без	
документи	 за	 произход	
животни.“	
	 От	 дирекция	 „Безо-
пасност	 на	 храните“	 са	
изискали	 информация	 от	
кметовете	 дали	 в	 техни-
те	 кметства	 се	 отглеждат	
животни.	 След	 това	 про-
веряват	в	информационна-
та	 система	 на	 дирекцията	
дали	 те	 са	 регистрирани.	
Ако	 не	 бъдат	 открити	 в	
нея,	 се	 извършва	 провер-
ка	 на	 място.	 При	 устано-
вяване	 на	 нарушение	 се	
правят	предписания,	които	
стопаните	 трябва	 да	 из-

пълнят.	В	противен	случай	
се	налагат	и	предвидените	
от	 Закона	 за	 ВМД	 санк-
ции.
	 Впрочем	 Областната	
епизоотична	комисия	е	на-
белязала	мерки	за	предо-
твратяване	 възникването	
на	 африканска	 чума	 по	
свинете.	 Целта	 е	 разя-
сняване	 на	 жителите	 на	
област	 Габрово	 какви	 са	
рисковете	 от	 навлизането	
на	 този	 вирус	 в	 региона,	
какви	 са	 последиците	 от	
това	 да	 се	 отглеждат	 не-
регламентирано	животни.	
	 По	 време	 на	 заседа-
нията	на	комисията	е	под-
чертавано	 нееднократно,	
че	 ваксина	 за	 този	 вирус	
по	 свинете	 няма,	 както	
липсва	 и	 възможност	 за	
ефективно	 лечение.	 Пора-
ди	 това	 от	 изключителна	
важност	 е	 осъзнаването	
сериозността	 на	 пробле-
ма	 от	 хората,	 най-вече	
отглеждащите	 прасета	 от	

типа	 „заден	 двор“.	 Д-р	
Спасов	обясни,	че	именно	
към	 тях	 са	 насочени	 мак-
симални	усилия	за	инфор-
мираност.	 Комисията	 апе-
лира	към	всички	за	добро-
съвестност	и	при	съмнения	
за	наличие	на	болестта	по	
дадено	животно	незабавно	
да	 се	 съобщи	 на	 ветери-
нарен	 лекар,	 защото	 това	
е	 важно	 за	 ограничава-
не	 на	 по-нататъшното	 й	
разпространение.	 Важно	
е	 също	 своевременно	 да	
бъдат	подавани	сигнали	на	
тел.	0700	122	99	за	открити	
мъртви	 животни,	 животни	
в	заден	двор	в	близост	до	
„горещи	 точки“	 и	 сигнали	
за	превоз	на	месо	и	живи	
животни.

Д-ð Свеòоñлàв Спàñов: „В Гàáðовñкà оáлàñò нямà 
конñòàòиðàнà àфðикàнñкà чумà по ñвинеòе"

Заместник-министърът на регионалното развитие Деница Николова:

Вñички ñ доñòъп до евðопейñки ñðедñòвà
продължава от стр. 1

И	 няма	 да	 има	 никаква	
промяна.	 B	 мoмeнтa	 Бъл-
гapия	 e	 paздeлeнa	 нa	
шecт	 paйoна	 oт	 нивo	 2	 -	
Ceвepoзaпaдeн,	 Ceвepeн	
цeнтpaлeн,	 Ceвepoиз-
тoчeн,	Югoзaпaдeн,	Южeн	
цeнтpaлeн	 и	 Югoизтoчeн.
Bъв	 вceки	 oт	 тяx	 фyнк-
циoниpa	 Рeгиoнaлeн	
cъвeт	 зa	 paзвитиe,	 кoйтo	
нa	 poтaциoнeн	 пpинцип	
ce	 пpeдceдaтeлcтвa	 oт	
oблacтнитe	yпpaвитeли	нa	
oблacтитe,	 кoитo	 пoпaдaт	
в	 гpaницитe	 мy.	 Опреде-
лянето	 на	 границите	 на	
районите	 има	 важно	 зна-
чение	 за	 европейското	
им	финансиране.	От	 това	
какви	 са	 икономиката	 и	
жизненият	стандарт	в	ра-
йоните	 на	 всяка	 страна	
зависи	 какъв	 достъп	 ще	
имат	до	средствата	на	ев-
ропейските	фондове.
	 От	 2017	 г.	 се	 гово-
реше	 за	 пpoмянa	 за-
ради	 нeoбxoдимocттa	
oт	 пo-ycтoйчиви	 paйo-
ни	 пo	 oтнoшeниe	 нa	
бpoя	 нa	 нaceлeниeтo	 в	
тяx	 и	 ocигypявaнeтo	 нa	
cъoтвeтcтвиe	 c	 нopмaтив-
нaтa	 paмкa	 нa	 EС.	
Cъглacнo	 eвpoпeйcкия	
Peглaмeнт	 1059	 oт	 2003	 г.	
минимaлният	бpoй	нaceлe-

ниe	зa	paйoн	oт	нивo	2	e	
800	 000	 дyши,	 a	 мaкcи-
мaлният	-	3	000	000	дyши.	
Cпopeд	 cтaтиcтичecки-
тe	 дaнни	 (31	 дeкeмвpи	
2016	 г.)	 Ceвepoзaпaдният	
paйoн	зa	плaниpaнe	e	пoд	
800	 000	 дyши	 (769	 623),	 a	

Ceвepeн	цeнтpaлeн	paйoн	
e	 c	 нaceлeниe	мaлкo	 нaд	
изиcкyeмия	 минимyм	 (805	
441	житeли).
	 След	 дискусии	 с	 Ев-
ростат	 е	 постигнато	 ре-
шение	 до	 2027	 г.	 да	 се	
запази	 сегашният	 обхват	

на	шестте	района	за	пла-
ниране	 в	 България,	 не-
зависимо	 от	 отчетените	
дисбаланси	в	броя	на	на-
селението	 основно	 в	 два	
от	тях	–	Северозападен	и	
Северен	централен.
	 В	 Северозападния	

район	 попадат	 областите	
Видин,	 Враца,	 Монтана,	
Плевен	 и	 Ловеч,	 а	 в	 Се-
верния	 централен	 са	 об-
ластите	 Велико	 Търново,	
Габрово,	 Русе,	 Разград	 и	
Силистра.	
	 В	 началото	 на	 годи-
ната	 от	 МРРБ	 съобщиха,	
че	 имат	 три	 варианта	 за	
райони	 на	 планиране	 -	
четири	 или	 пет	 на	 брой.	
Имаше	 и	 вариант	 за	 за-
пазване	 на	 броя	 на	 ра-
йоните,	 но	 с	 променен	
обхват.
	 Другите	 четири	 райо-
на,	 които	 нямат	 проблем	
с	броя	на	населението,	са	
Североизточен	(областите	
Варна,	 Добрич,	 Търгови-
ще	и	Шумен),	Югоизточен	
(Стара	 Загора,	 Сливен,	
Ямбол	 и	 Бургас),	 Южен	
централен	 и	 Югозападен	
(София	 град	 и	 области-
те	 Софийска,	 Кюстендил,	
Благоевград	и	Перник).
	 Преди	 месеци,	 кога-
то	 се	 обсъждаше	 темата,	
Николова	беше	посочила,	
че	 не	 трябва	 да	 търси	
еднаквостта	 между	 6-те	
района,	 а	 възможностите	
да	 се	 изведе	 различното	
в	тях,	което	да	доведе	до	
по-голям	 ръст	 на	 иконо-
миката	 и	 намаляване	 на	
регионалното	различие.

Номенклатурата на териториалните единици за статистически цели („Nomenclature des unités 
territoriales statistiques” - NUTS) е въведена от ЕВРОСТАТ през 70-те години на XX век като тери-
ториална основа за производство на регионални статистически данни за Европейския съюз. Тази 
йерархична система служи за социално-икономически анализ на регионите в страните членки и 
за определянето на рамката на действията в областта на Политиката на сближаване (Кохези-

Възпоменание
20 години без

иВан
колЕВ 
пЕТроВ

(гьоринг)
 Поклон

пред светлата му 
памет! 

От семейството

С Ъ О Б Щ Е Н И Е
Учредителите и партньорите на 

Априловските награди за литература

ОБЯВЯВАТ КОНКУРС ЗА КНИГИ,
издадени в периода от 1 септември 2018 г. до 31 август 2019 г., или ръ-
кописи в следните жанрове: поезия, проза, литература за деца, хумор и 
сатира, етнография, краезнание.  В конкурса могат да участват всички ав-
тори, родени или дълго пребивавали на територията на община Габрово, 
както и всички редовни членове на Дружеството на писателите – Габрово.
 Книгите или ръкописите (в два екземпляра), придружени от кратка 
творческа биография, трябва да бъдат предадени до 31 август 2019 г. 
в Отдел „Краезнание” на Регионална библиотека „Априлов-Палаузов” – гр. 
Габрово.

криМинална хроника
ПЪТНОТРАНСПОРТНО	 ПРОИЗШЕСТВИЕ.	 В	 18:08	 часа	
на	18	юли	на	едно	от	кръстовищата	в	 град	Габрово	е	
възникнало	 пътнотранспортно	 произшествие	 между	
лек	 автомобил	 и	 пешеходец.	 Пристигналият	 на	 място	
автопатрулен	 екип	 е	 установил,	 че	 водачът	 на	мотор-
ното	превозно	средство,	72-годишен	жител	на	Габрово,	
не	 е	 пропуснал	 преминаваща	 по	 пешеходната	 пътека	
17-годишна	 пешеходка.	 Момичето	 е	 транспортирано	 и	
настанено	в	хирургично	отделение	на	МБАЛ	–	Габрово	
за	 наблюдение,	 без	 опасност	 за	 живота.	 Участниците	
в	пътния	инцидент	са	тествани	за	употреба	на	алкохол	
с	техническо	средство,	като	пробите	и	на	двамата	са	
отрицателни.	На	водача	е	съставен	акт	за	установяване	
на	административно	нарушение.

ОТВЛИЧАНЕ.	 На	 18	юли	 при	 провеждане	 на	 процесу-
ално-следствени	действия	във	връзка	с	образувано	до-
съдебно	производство	32-годишен	жител	на	Габрово	е	
заявил	пред	полицейски	служители,	че	около	21:30	часа	
през	предходната	вечер	против	волята	си	е	отведен	от	
жилището	му	 в	 Габрово	 в	 къща,	 където	му	 е	 нанесен	
побой	с	цел	да	се	признае	като	извършител	на	заяве-
на	в	РУ	 -	 Габрово	кражба.	Окръжната	прокуратура	на	
Габрово	е	уведомена	незабавно	за	случая.	Образувано	
е	досъдебно	производство	под	надзора	й.
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БОяНа ПЕНЧЕВа

 -  Г-н Георгиев, в профе-
сионалната Ви биография 
пише: „над 110 мача в „а” гру-
па, над 200 във втория еше-
лон“, но не пише, че продъл-
жавате да играете и на 47 го-
дини?!
 Сега ще прочета един па-
саж от спортен коментар. „... 
В дербито на 16-ти кръг на 
окръжна група Търговище от-
борът на „Спортист” - Коваче-
вец победи като гост водача 
в групата „Черноморец 1919” 
- попово с 0:2 като по този 
начин се доближи на 3 точки 
от първото място. Двата гола 
отбеляза Росен пенев.  а над 
всички на терена за пореден 
път беше 47-годишният емил 
Георгиев...” малко сензацион-
но звучи. 
	 -	 Но	 е	 истина,	 това	 със	
„Спортист”	е	сега,	на	15	април.	
Да,	 има	 ме	 във	 вестника,	 със	
снимки.	 Тичам,	 яко	 играя.	 Аз	
съм	 се	 разбрал	 с	 това	 село	
Ковачевец,	официално	играя.	
	 Обаче	 на	 всяка	 сватба	 не	
играя,	както	се	казва.	Избирам	
къде	да	играя.	Където	преценя,	
че	ще	съм	полезен.	Ако	ме	из-
викат	във	„Видима	–	Раковски”	
в	 момента,	 може	 и	 да	 отида,	
обаче,	ако	ме	извикат	в	„Лудо-
горец”,	няма	да	отида.	Възмож-
ностите	 и	 темпото	 на	 игра	 не	
са	моите...	
	 Играя,	 защото	 се	 чувствам	
много	 добре.	 Благодарение	 на	
Господ	 и	 една	 от	 малкото	 ми	
контузии,	 продължавам.	 Имах	
скъсан	 менискус	 тук,	 в	 Габро-
во,	 точно	 на	Великден,	 идваха	
няколко	 почивни	 дни.	 Наме-
рихме	 връзки,	 отидох	 на	 опе-
рация	 в	 София,	 докторът	 ми	
сложил	 махнатото	 хрущялче	 в	
една	 стъкленичка,	 дава	 ми	 го,	
то	 малко	 като	 на	 пиленце,	 и	
казва,	 че	 след	 няколко	 седми-
ци	ще	мота	да	тичам,	нищо	ми	
няма.	И	 	казва,	че	ще	се	въз-
становя	 като	 17-годишен,	 а	 аз	
съм	бил	на	35.	Ген	е	при	мен.
 - В рода имате ли други 
футболисти, спортисти?
	 -	 ...	 Баща	 ми,	 Бог	 да	 го	
прости,	 е	 бил	 колоездач	 на	
аматьорско	 ниво.	Той	 е	 роден	
1941	година.	В	Габрово	е	имало	
много	 добра	школа.	 Разказвал	

ми	 е,	 че	 на	 състезание	 не	 са	
спирали	движението.	Карат,	ка-
мионите	и	колите	си	вървят,	не	
като	 сега	 да	 спират	 шпалир.	
Бил	 е	 спортист	 Димитър.	 Не	
го	 помня	 като	 такъв,	 аз	 съм	
роден	 1972	 година,	 той	 е	 бил	
на	 31.	 Слаб,	 сух,	 децата	 ми	
станаха	 високи	 по	 1.85	 м,	 а	
толкова	висок	в	рода	няма.	Тат-
ко	 има	 трима	 братя.	 Аз	 имам	
8-10	братовчеди.	Чичовците	-	по	
две	 момчета.	 Някои	 са	 спор-
тували,	 някои	 -	 не.	 Имам	 бра-
товчед,	 който	 играеше	 футбол	
не	 лошо.	 Спортен	 род,	 но	 не	
много.	Може	би	 трудолюбието,	
дисциплината	и	мечтите	са	ос-
новното.
 - мечти детски ли?
	 -	 През	 1977	 година	 семей-

ството	ми	се	премести	от	квар-
тал	Баждар	на	Палаузово.	Мал-
ко	 спомени	 имам	 от	 Баждар.	
На	Палаузово	ми	е	по-осъзна-
тият	живот,	 който	помня	или	с	
топка,	или	с	колело.	
	 Може	 би	 до	 шести	 клас	
аз	 не	 знаех,	 че	 „Янтра”	 е	 га-
бровският	 отбор.	 Слушах	 мно-
го	 репортажи	 от	 мачове	 по	
радиоточката.	 Хубаво	 ми	 е	 да	
слушам	коментатора,	виковете,	

публиката,	чувам	думата	„Етър”	
и	 си	 мислех,	 че	 габровският	
отбор	 е	 „Етър”.	 Почти	 не	 съм	
слизал	 в	 центъра	 на	 Габрово.	
Каква	 ми	 е	 работа	 тук	 –	 да	
ми	 купят	 гуменки.	 	 Кварталът	
и	 топката.	 До	 шести	 клас	 не	
бях	 ходил	 на	 стадиона,	 докато	
не	 започнах	 да	 играя	 футбол.	
Тоест	 как	 да	 го	 кажа,	 	 преди	
организирания	 футбол	 аз	 бях	
квартален	 футболист.	 Може	 би	
това	 ми	 е	 помогнало	 в	 разви-
тието.
	 На	 сегашните	 футболисти	
им	 липсва	 кварталния	 футбол.	
Най-дебелият	 пази	 на	 вратата.	
На	 когото	 е	 топката,	 като	 го	
повикат,	 си	 я	 взема	 и	 мачът	
свършва	 –	 то	 няма	 регламент.	
Играе	 се	 винаги	 до	 гол.	 Няма	
ядене.	Нямаше	телефони	-	сви-
рят	ми:	„Прибирай	се	за	обяд”,	
аз	 -	 „Още	 5	 минути”.	 Квар-
талният	 футбол	 е	 стимулът	 да	
се	 докажеш	 -	 пред	 съученика,	
комшията...	 момичета	 гледат.	
Това	 липсва	 за	 развитието	 на	
футбола	в	момента	на	младите	
играчи.	Ох,	да	не	падне	детето,	
да	не	си	обели	коляното.
 - В кой клас започнахте да 
тренирате футбол?
	 -	 Аз	 съм	 роден	 1972	 годи-
на,	 с	 Христо	 Кирилов,	 с	 Емил	
Митков,	вратаря.	В	седми	клас	
започнах,	 аз	 съм	 възпитаник	
на	Спортното	училище	в	Габро-
во.	 На	 едно	 ученическо	 пър-
венство,	 на	 сгурията	 играхме	
Четвърто	 основно	 училище	 –	
моето,	 срещу	 Осмо,	 вратар	
беше	 Петко	 Петков.	 Завърши-
хме	 мача	 2:2.	 Спря	 ме	 един	
треньор	 -	Тони	Бъчваров,	и	ме	
попита	 искам	 ли	 да	 тренирам	
в	 габровския	 отбор.	 Още	 съм	
в	 „Христо	 Ботев”,	 значи	 съм	
бил	 в	 шести	 клас.	Треньор	 на	
отбора	 беше	 Цветан	 Станев,	
впоследствие	 и	 в	 Спортното	
училище	 беше	 Станев.	 Той	 е	
човекът,	 който	 ме	 е	 оформил	
като	 футболист,	 той	 ми	 е	 дал	
първите	 организирани	 занима-
ния.	На	него	дължа	и	азбуката	
във	футбола.	Впоследствие	съм	
видял	 много	 и	 като	 футболист,	
и	като	треньор.	
 - С професионален футбол 
първо започвате с „етър”?
	 -	 Да,	 професионалният	 ми	
път	 тръгна	 от	 Велико	Търново.	
Година	 и	 половина	 бях	 войник	
там	 и	 уволнявайки	 се,	 подпи-
сах	 договор	 с	 мъжкия	 отбор	
в	 Габрово.	 Първият	 ми	 мач	
беше	с	„Берое”	-	Стара	Загора	
през	 есента	 на	 1993	 г.,	 когато	
ни	 извадиха	 от	 групата.	 Бях	

с	 отбора	 в	 Стара	 Загора,	 не	
съм	играл.	Знаят	се	събитията...		
влязоха	 в	 съблекалнята,	 арес-
туваха	 треньорите.	 Както	 и	 да	
е.	 Мачът	 се	 изигра,	 загубихме	
2:0.	 Междувременно	 аз	 като	
войник	бях	във	Военния	отбор.	
Треньорите	 на	 „Етър”	 имаха	
наблюдения	 върху	 този	 отбор.	
Даже	имахме	контролна	среща,	
играхме	 нещо	 като	 тристра-
нен	 турнир	 –	 Военният	 отбор,	

„Етър”	и	още	един	тим.	На	мача	
между	 „Етър”	 и	Военния	 отбор	
(завършихме	 1:1)	 вкарах	 гол	
на	 „Етър”.	 Играех	 като	 халф	
-	 нападател.	 И	 след	 мача	 ме	
спря	треньорът	на	„Етър”	Стоян	
Петров,	поиска	ми	информация	
кой	 съм.	 И	 после	 като	 раз-
браха,	 че	 отбора	 го	 вадят	 от	
„А”	 група,	ме	повикаха.	Януари	
1994	 година	 станах	 футболист	
на	„Етър”.	Те	си	бяха	в	„А”	гру-
па.	
	 През	 1995-1996	 година	Пла-
мен	 Марков	 заедно	 с	 Михаил	
Мадански	 започнаха	 да	 рабо-
тят	 да	 възобновят	 „Чардафон”	
и	 ме	 поканиха	 да	 се	 върна.	
Три	 години	 бяхме	 в	 Габрово.	
След	изваждането	от	„А”	 група	
габровският	 отбор	 пак	 прие	
името	 „Чардафон”	 до	 сезон	
2001/2002,	мисля.
	 Добрите	 три	 сезона	 тук	
провокираха	 интерес	 към	 мен	
от	„Спартак”	-	Варна	и	ме	взе-
ха.	От	 1997	 до	 2000	 година	 иг-
рах	във	Варна.
 - С кои треньори сте рабо-
тили в „Спартак”?
	 -	 Ферарио	 Спасов	 беше	
треньор,	после	Димитър	Пенев,	
след	него	Ради	Здравков.	
	 През	 2000	 година	 свърших	
с	Варна	и	се	прибрах.	Отборът	
беше	във	„В”	група.	Рачо	Бара-
ков	и	Никос	Тасос	ме	поканиха	
да	дойда	да	играя	като	по-опи-
тен	 играч,	 минал	 през	 профе-
сионалния	 футбол,	 да	 помогна	
да	се	върнем	в	„Б”	група.
	 2000	 година	 беше	 много	
тежка,	много	трудно,	тогава	не	
можахме	да	влезем.	Но	следва-
щата	година	–	2001-2002,	влязо-
хме	и	то	с	голям	аванс.	Много	
добър	екип	беше.	Но	се	оказа,	
че	сме	добри	за	„В”,	а	сме	сла-
би	за	 „Б”	 група.	И	следващата	
година	 изпаднахме.	 По-следва-
щата	-	пак	същото.	
	 2003	 година	 „Янтра”	 се	 за-
държа	 в	 „Б”	 група	 и	 получи		
финансова	 стабилност.	 Имаше	
един	договор	между	„Пазари”	-	
Асен	Асенов,	и	Община	Габрово	
-	кмета	Богомил	Белчев.	
 - Сега много се критикува 
този договор, изобщо формата 
на сдружаване на оБщината в 
аД „пазари”?
	 -	Според	мен	отборът	 има-
ше	 голяма	 стабилност,	 финан-
сова,	 играеше	 добре.	 Самият	
факт,	 че	завършихме	на	шесто	
или	 седмо	 място	 в	 „Б”	 група	
тогава	е	някакъв	атестат.	Има-
ше	средства.	Но	 започнаха	 да	
се	 съдят	 спонсорът	 и	 кметът	
и	 Асенов	 спря	 финансирането	

преди	финала	на	футболна	2003	
година.	
	 Тогава	 приемахме	 всички	
отбори,	които	бяха	преди	нас	в	
класирането,	и	всички	ги	побе-
дихме.	Всички	–	 „Берое“,	 	 „Бе-
ласица“,	 „Пирин“	 и	 Севлиево.	
Всички	 искаха	 да	 влизат	 в	 „А“	
група,	 победихме	 ги.	 Спомням	
си	 един	 много	 сериозен	 мач	
с	 „Беласица”	 -	 Петрич	 точно	
на	 Карнавала	 на	 Габрово.	 2:0	

победихме	Петрич.	Първият	гол	
вкарах	 аз	 от	 фал,	 вторият	 го	
вкара	Мирослав	Иванов.
	 Играехме	 абсолютно	 чест-
но,	 не	 сме	 се	 поддавали	 на	
настроения,	 на	 провокации.	 С	
този	 мач	 Севлиево	 влязоха	 в	
„А”	 група.	 Беше	 много	 силна	
година	за	габровския	футбол	и	
жалко,	че	станаха	недоразуме-
ния,	 следващата	 година	 спон-
сорът	на	отбора	отказа	участие	
в	 „Б”	 група.	 Ние	 завършихме	
на	6	или	7	място,	както	казах.	
Предвид	 невъзможността,	 съ-
дебните	 дела,	 дрязгите	Асенов	
отказа		участие	в	професионал-
ния	 футбол.	 Отборът	 изпадна	
във	 „В”	 група.	 Аз	 като	 човек,	
който	 има	 някакво	 самочувст-
вие	и	възможности,	бях	прину-

ден	да	търся	друг	вариант.
 	Имах	предложение	да	оти-
да	 в	 друг	 професионален	 от-
бор	в	България,	но	предпочетох	
предизвикателството	 на	 отбор	
от	 чужбина.	 Отидох	 и	 играх	
футбол	в	Тунис.
 - Това сигурно е различно 
от европа?
	 -	 Да,	 малко	 екзотично.	 От-
борът	 на	 град	 Ел	 Кеф,	 „Олим-
пик”.	 Любовта	 и	 отношението	
им	 към	 футбола	 са	 на	 много	
високо	 ниво.	 Бих	 сравнил	 ви-
дяното	 и	 преживяното	 там	 с	
любовта	и	посещението	на	бъл-
гарските	 граждани	 на	 мачове	
преди	 идването	 на	 демокраци-
ята	–	когато	целият	град,	както	
се	казва,	отиваше	на	стадиона.	
	 За	 факти	 говоря.	 Спомням	
си,	че	Шиваров	мост	беше	пар-
кинг,	 самият	 мост.	 А	 пътят	 от	
„Сев	 брокерс”	 до	 Поликлини-
ката	беше	затворен.	Това	беше	
и	 в	Тунис.	Между	 8,	 10,	 12,	 15	
хиляди	 жители	 на	 всеки	 мач.	
Това	 е	 местен	 отбор,	 Ел	 Кеф	
е	 на	 100	 км	 от	 столицата	 на	
Тунис.	Провинция,	 но	 абсолют-
но	 професионално	 отношение.	
Стадион	 с	 три	 тревни	 игрища	
и	две	изкуствени	-	в	базата	на	
стадиона.
 - Развихте ли се като фут-
болист в Северна африка?
	 -	 Да,	 развих	 се.	 Първо,	
много	 ми	 помогна	 опитът	 -	 31	
години,	зад	гърба	си	имах	мно-
го	мачове,	професионален	фут-
бол,	аматьорски	футбол,	Много	
трудно	 ми	 беше	 по	 отношение	
на	климата,	много	топло,	 труд-
но	се	климатизирах.	Аз	отидох	
през	август	и	сега	си	спомням,	
че	 от	 съблекалнята	 до	 терена	
изпивах	почти	литър	и	полови-
на	вода.
 - Там на какъв пост играех-
те? 
	 -	Халф.	Там	се	играе	изклю-
чително	дисциплиниран,	дефан-
зивен	 футбол.	 Наставленията	

на	треньора	са	на	първо	място,		
отборът	 да	 не	 загуби.	 Имахме	
малшанса	 да	 направим	 поре-
дица	 от	 равни	 мачове,	 шест	
последователни	 мача	 0:0.	Това	
доведе	 до	 смяна	 на	 треньора.			
Всъщност	 играят	 много	 агре-
сивен	 футбол,	 на	 ръба	 на	 гру-
бостта,	 но	 много	 дефанзивно.	
Загубват	топката	и	се	прибират	
отзад	 при	 вратата.	 Много	 ми	
е	 любопитно	 и	 до	 ден-днешен	
продължавам	да	следя	тяхното	
първенство.	Там	най-честият	ре-
зултат	 е	 0:0,	 1:0,	 2:1.	Изключи-
телно	 дисциплинирани	 играчи	
са.	Страх	от	загубата,	може	би.	
Отивайки	там,	единият	треньор	
видя	 как	 играя	 и	 ми	 казва:		
„Отиваш	 и	 играеш	 защитник”.	
Аз	 му	 казвам:	 „Защо,	 аз	 съм	

играч	 от	 средата	 на	 терена,	
от	 нападението?!”.	 И	 той	 каз-
ва:	 „Имаш	много	добър	поглед	
върху	 играта,	 върху	 контрола	
на	 топката	 и	 искам	да	играеш	
отзад,	атаките	ни	да	 тръгват	с	
къси	пасове,	не	с	дълги”.	И	ме	
сложи	 да	 играя	 отзад,	 имам	
няколко	мача	като	защитник	
	 В	 Тунис	 предпочитат	 топ-
ката	 да	 не	 се	 разиграе	 отзад,	
а	 да	 се	 изрита	 напред.	 Имам	
няколко	 мача	 като	 централен	
защитник,	 тип	 либеро,	 свобо-
ден	 играч.	 И	 от	 мен	 тръгваха	
тези	пасове.	Много	от	играчите	
обаче	не	възприемаха	този	на-
чин	 на	 игра.	 Искаха	 да	 не	 им	
подавам	топката,	а	да	я	ритам	
напред,	 с	 което	 пък	 треньорът	
не	 беше	 съгласен.	 И	 така...	
беше	 ми	 много	 полезен	 този	
период.
 - имаше ли други чужде-
нци, в смисъл от европа?
	 -	Имаше	един	 -	Джон	Сил-
вестър	 от	 Кот	 д‘Ивоар.	 Добър	
футболист	беше.	За	кратко	бях	
там.	 Семейството	 ми	 дойде	 в	
Тунис.	Малкият	ми	син	беше	на	
година	и	половина...
	 Връщайки	се	от	Тунис	през	
2005	 година,	 спонсор	 на	 отбо-
ра	 в	 Габрово	 беше	 пак	 Никос	
Тасос,	плюс	Община	Габрово	и	
Христос	Дандис	-	президент.	Та-
сос	ми	 казва:	 „Емо,	 върни	 се,	
какви	са	ти	плановете,	отборът	
е	в	„Б”	група,	играй	тук,	колко-
то	искаш”.	Играхме	две	години,	
отборът	 изпадна,	 аз	 спрях	 с	
професионалния	футбол.	
	 2008	 година	станах	треньор	
на	децата	във	„Видима	–	Раков-
ски”	-	Севлиево.
	 2009	 година	 -	 помощник-
треньор	 на	 мъжкия	 отбор	 в	
Севлиево.	Отборът	 влезе	 в	 „А”	
група,	 задържа	 се	 там	 две	 го-
дини	 -	 2009/2010	 и	 2011/2012.	
Бях	помощник-треньор,	а	стра-
ши	-	Димитър	Тодоров.
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  - Все с добри екипи сте 
работили.
	 -	 Имах	 късмет	 да	 рабо-
тя	 с	 много	 добри	 екипи	 -	 и	
като	футболист,	и	като	треньор.	
Имал	 съм	 контакти	може	би	 с	
най-добрите	 треньори	 в	 Бълга-
рия.	 Сега	 в	 „Лудогорец”	 имам	
възможността	 и	 удоволствието	
всеки	един	момент	да	отида	и	
да	 разговарям	 с	 треньора	 на	
мъжкия	 отбор,	 дали	 е	 Стойчо	
Стоев,	 дали	 преди	 него	 да	 е	
бил	 Димитър	 Димтров	 –	 Херо,	
или	 Георги	 Дерменджиев.	 Или	
Пауло	 Аутуори,	 най-известният	
и	добър	южноамерикански	тре-
ньор.	
 - Като играч и треньор 
спазвате ли хранителен ре-
жим?
	 -	 Хранително-питеен	 режим	
не	спазвам.	Ям	всичко,	мога	да	
пия	 всичко.	 Но	 не	 пуша.	 Бира	
например	 не	 обичам,	 пия	 я,	
когато	съм	жаден.
 - майстор сте на изпълне-
нието на фалове. Това умение 
къде го формирахте? 
	 -	 Когато	 влязох	 в	 седми	
клас	в	Спортното	училище,	во-
дехме	тренировъчен	процес	на	
стадион	 „Априлов”.	 На	 една	
тренировка	 дойде	 Красен	 Ма-
ринов	и	ми	каза:	„Ей,	младеж,	
я	ела	да	ти	покажа	как	се	бият	
фаловете”.	Човекът	дойде,	пока-
за.	Може	би	след	една	седмица	
(не	знам	къде	е	работил,	какво	
е	 правил	 тогава)	 донесе	 един	
правоъгълник,	 от	 винкел,	 1.80	
-	 2	 метра	 височина	 на	 3-4	 ме-
тра.	Една	рамка,	 за	 да	 е	 като	
пречка,	да	имитира	подредбата	
на	противниците,	и	започнахме	
с	него.	„Емо,	не	така,	така!	Емо	
не	 така,	 така...”	Той	 е	 човекът,	
който	 ми	 показа	 точния	 начин	
на	 изпълнение,	 той	 ми	 пока-
за	 пътя	 към	 това	 мое	 умение.		
Може	 би	 съм	 имал	 някаква	
дарба	 за	 този	 вид	 удар,	 но	
трябва	някой	да	 ти	 го	покаже,	
трябва	да	те	научи,	да	следи	за	
точното	изпълнение.	И	човекът	
е	Красен	Маринов.	Започва	да	
ме	 поощрява	 да	 продължа	 да	
тренирам.	
	 Тази	рамка	се	поставя	пред	
вратата	 и	 целта	 е	 да	 я	 прех-
върлиш.	 Изглежда	 уж	 лесно,	
но	то	е	съчетание	на	удара	на	
изпълняващия	крак,	правилното	
поставяне	 на	 опорния	 крак,	
движението	и	наклона	на	тяло-
то.	 Да	 се	 съчетаят	 тези	 неща,	
да	дадеш	фалцов	удар	на	 топ-
ката,	която	да	опише	парабола	
и	да	падне	зад	гърба	на	точно	
тази	рамка/стена.	Не	е	толкова	
просто	-	опорният	крак,	тялото	
и	 шутиращият	 крак.	 И	 ако	 се	
изпълни	правилно	съчетаването	

на	тези	неща,	се	получава.	Но	
е	и	усет,	за	стотни	от	секунда-
та.
	 Владея	го	този	вид	удар,	но	
се	е	случвало	на	мач	да	няма	
такова	статично	положение.	
	 Не	 го	 помня	 Красен	 Ма-
ринов	 като	 футболист,	 но	 съм	
чувал	много	и	добри	работи	за	
него.	 Благодарен	 съм	 на	 съд-
бата,	че	видя	нещо	в	мен,	по-
каза	ми	правилното	движение,	
правилния	удар	-	това	нещо	ми	
е	 носило	 през	 годините	много	
радост.
 - за друг учител във футбо-
ла може ли да кажете?
	 -	Аз	съм	видял	от	много	иг-
рачи,	контактувал	съм	с	много	

добри	 футболисти.	 Играл	 съм	
срещу	най-добрите	в	България.	
Като	 футболист	 на	 „Спартак“	
-	Варна	съм	играл	срещу	Хрис-
то	 Стоичков,	 Трифон	 Иванов,	
Емил	Костадинов,	след	като	се	
върнаха	от	чужбина.	Страхотни		
футболисти.	Аз	1997	година	бях	
във	 Варна,	 те	 -	 следващата	
в	 ЦСКА.	 Срещу	 най-добрите	
в	 „Левски“	 -	 също.	 Стоичков,	
Костадинов	 играеха,	 освен	
като	 нападение,	 се	 връщаха	
като	халфове	в	средата	на	те-
рена.	
 - Какъв спомен имате за 
Стоичков от това време?
	 -	 На	 тези	 години,	 32,	 той	
разчиташе	много	 на	 техниката	
си	 на	 пласиране,	 не	 толкова	
на	 спринтовете,	 с	 които	 беше	
известен	 в	 „Барселона“.	 Да	
му	 пуснеш	 топката	 и	 да	 ги	
надбягва	 в	 коридора.	 Тогава	
играеше	по	средата		на	терена,	

овладява	 топката,	обаче	пасът	
му	беше	страхотен.		Ако		Кос-
тадинов	 тръгне,	 Стоичков	 му	
слага	топката	на	носа,	както	се	
казва.	Сервира	топката,	сякаш	
не	я	подава	с	крак.	Това	е	тех-
ника	 на	 водене	 на	 подаване,	
това	не	 се	 учи,	 то	 е	 усет	 към	
топката,	към	простванство,	към	
движението.	Така	я	подава,	 че	
топката	 кацва	 точно	 на	 кра-
ка.	 Както	 Балъков	 я	 подаде	
на	 Костадинов	 за	 гола	 срещу	
Франция.
 - много сте работили и 
работите с деца - Севлиево 
Габрово, Разград. Вие ста-
нахте селекционер на деца 
и юноши за Северозападна 

България, след като изведохте 
детския тим на „Янтра Габро-
во“ на шесто място в Бълга-
рия по Футбол 7. Какво е ва-
жното при тях, с какво може 
да им помогне футболът като 
личности?
	 -	 Научих	 много	 неща	 от	
работата	 с	 децата.	 Дори	 си	
промених	 гледната	 точка	 за	
футбола...
	 През	 2013-2014	 година	 се	
сформира	 един	 много	 добър	
отбор	деца,	родени	2003	г.	Мно-
го	добри	и	талантливи	деца	се	
случиха	този	набор.	Спечелих-
ме	 зоналното	 първенство	 по	
Футбол	 7.	 Станахме	 първи	 с	
един	 равен	 мач.	 В	 групата	 са	
Велико	Търново,	 Горна	 Оряхо-
вица,	 Ловеч,	 Плевен,	 всички	
големи	градове,	включително	и	
малките.	Един	равен	мач	има-
хме	 само	 тук,	 на	 наш	 терен,	
можехме	 и	 да	 го	 спечелим.	 

	 Отидохме	на	първия	нацио-
нален	турнир	и	завършихме	на	
шесто	място.	Можеше	и	по-до-
бре.	Ще	кажа	защо.	При	роде-
ните	през	2003-та	за	купата	то-
гава	играха	8	отбора	-	„Левски“	
(София),	 „Ботев“	 (Пловдив),	
„Черно	 море“	 (Варна),	 „Мон-
тана-1921“,	 „Славия“	 (София),	
„Черноморец“	 (Бургас),	 „Янтра“	
(Габрово),	„Берое“	(Стара	Заго-
ра).	Осем	 отбора,	 две	 четвор-
ки.	Бяхме	в	група	със	„Славия“,	
„Берое“	 и	 „Черноморец“.	 На	
старта	 започнахме	 със	 „Сла-
вия“.	Десетина	дни	преди	това	
играхме	 с	 тях	 за	 трето	 място	
на	едни	турнир	в	Монтана	и	ги	
победихме.	Идвайки	тук	10	дни	

по-късно,	 мачът	 вървеше	 0:0	
и	0:0	си	оставаше,	играехме	3	
по	15	минути.	Обаче		предвид,	
че	 водя	 в	 групата	 15	 деца,	 а	
играят	7,	в	последната	третина	
няма	 как	 да	 не	 пусна	 всички.	
Като	 треньор	 не	 съм	 ръково-
дил	 мача	 така,	 че	 да	 извлека	
максимум	 резултат.	 	 Защото	
за	 мен	 е	 важно	 децата	 да	 са	
щастливи	 в	 отбора	 и	 да	 полу-
чат	 възможност	 да	 играят,	 за-
щото	 го	 заслужиха	 –	 турнира,	
този	 финал.	 Вторият	 мач	 по-
бедихме	 „Черноморец“,	 третият	
победихме	 „Берое“.	 Отидохме	
да	играем	с	„Левски“	в	София.	
Паднахме	 6:0,	 обаче	двете	по-
лувремена	 мачът	 вървеше	 0:0,	
абсолютно	равностойно.	Преди	
срещата	 събрах	 децата	 и	 им	
казах:	 „Момчета,	някои	от	вас	
повече	 няма	 да	 имат	 възмож-
ността	 да	 играят	 срещу	 „Лев-
ски“.	 Дай	 Боже,	 всички	 през	

годините	 да	 имате	 шанс,	 да	
се	развиете,	да	станете	добри	
футболисти“.	
	 Дори	 и	 не	 толкова	 добри,	
бих	 казал	 сега.	 Защото	 една	
година,	 в	 края	 на	 октомври	
2001	 г.	играхме	тук,	в	Габрово,	
някакъв	вид	шестнайстина	тур-
нир,	за	Купата,	мисля.	В	ЦСКА	
бяха	 Йордан	 Лечков,	 Христо	
Янев,	Владо	Манчев.	Загубихме	
2:1.	Но	стадион	„Христо	Ботев“	
беше	 пълен.	 Масена	 Моке	 ни	
направи	 двата	 гола	 преди	 по-
чивката.	 Аз	 намалих	 от	 дузпа	
в	 края.	 „Янтра“	 беше	 във	 „В“	
група.	 Цецо	 Патеев,	 вратарят,		
до	16	часа	беше	редил	 	плоч-
ки	 	 пред	Общината,	 тези	мал-

ките	 павенца,	
представете	 си	
как	е	дошъл	на	
мача.	 Всички	
работехме,	 ние	
бяхме	 аматьо-
ри.
	 Така	 че	 каз-
вам	 на	 децата:	
„Бъдете	 спо-
койни,	 всички	
ще	 вземете	
участие	 в	 мача	
срещу	„Левски“.	
Пуснах	 всички	
и	 загубихме.	
Някои	 от	 деца-
та	вече	не	игра-
ят.	
	 Ф у т б о л ъ т	
(сега	 го	 съз-
навам	 като	
треньор,	 като	
футболист	 не	
толкова)	 има	
голяма	 роля,	
възпитателна,	
за	 характер.		
Възпитава	 на	
о р г а н и з и р а -

ност,	 на	 дисциплина,	 на	 отго-
ворност.	
	 И	сега	в	„Лудогорец“	по	съ-
щия	 начин.	 Имам	 възможност	
да	 работя	 с	 добри	 и	 качест-
вени	 деца	 от	 цяла	 България.	
И	от	Габрово	има	деца.	Това	е	
водеща	школа.	Аз	съм	си	обе-
щал,	 ако	 чуя	 или	 видя	 добро,	
талантливо	дете,	което	иска	да	
работи,	което	видимо	израства	
във	футбола,	да	направя	всич-
ко	възможно	да	му	помогна	да	
дойде	 в	 „Лудогорец“.	 Да	 види	
за	какъв	професионализъм	ста-
ва	 въпрос,	 за	 какъв	 футболен	
оазис.	 Сега	 имаше	 прием	 за	
2006	 година	 деца,	 от	 Габрово	
–	също,	дали	ще	останат,	е	въ-
прос	на	селекция.	
 - Г-н Георгиев, Вие сте 
треньор на 14-годишни деца 
в проспериращата футбол-
на академия на „Лудогорец”. 
Какво е характерно за шко-

лата и за работата Ви като 
треньор?
	 -	 Работа	 без	 компромиси!	
Изключително	 много	 се	 зала-
га	 на	 дисциплината.	 Освен	 на	
тренировка,	в	пансиона,	в	учи-
лището,	 където	 учат	 децата,	
се	 следи	 тяхното	 поведение	
-	ходят	ли	редовно	на	училище,	
как	се	представят.	Много	е	тяс-
на	 връзката	 между	 треньора	
на	 детето,	 класния	 ръководи-
тел	и	директора	на	училището.	
Веднага	мога	да	кажа	кой	на-
пример	 е	 класният	 ръководи-
тел	 на	VII	 „д“	 клас	 в	 училище	
„Васил	 Левски”.	 Ето	 телефона	
на	 Милена	 Мичева,	 на	 дирек-
тора	 Диана	 Първанова,	 звъня,	
веднага	 вдигат,	 информираме	
се	 взаимно,	 абсолютно	 тесен	
и	 постоянен	 контакт.	Не	може	
да	се	заложи	само	на	футбол,	
защото	ние	сме	до	17-18	годи-
ни.	Оттам	 насетне,	 ако	 детето	
не	 стане	футболист,	 трябва	 да	
стане	 човек.	 Ние	 гарантираме	
за	 тяхната	физическа	и	 техни-
ческа	подготовка	във	футболен	
план.	 Но	 аз	 като	 треньор	 не	
мога	да	съм	безотговорен	към	
образованието,	 свободното	 им	
време.	 Не	 мога	 да	 съм	 само	
треньор	в	школата.	
	 В	 понеделник	 -15	 юли,	 за-
почваме	 тренировки	 (бел.	ред.	
Интервюто	 е	 направено	 преди	
15-ти).	Три	седмици	е	ваканци-
ята,	 понеже	 сезонът	 ни	 беше	
много	 дълъг	 -	 играхме	 за	 Ку-
пата	на	България.	Докато	вър-
ви	 Купата,	 тя	 е	 съобразена	 с	
Футболния	съюз,	но	не	е	тясно	
съобразена	 с	 нашето	 първен-
ство	 в	 зона	 Варна.	 Имаше	
мачове	за	Купата	на	България	
с	 „Левски”	 (полуфинал),	 те	 са	
с	 приоритет.	Не	може	 в	 неде-
ля	 да	 играем	 в	 зона	 Варна,	
например	 в	 Силистра,	 да	 се	
върнем	 от	 мача,	 сутринта	 да	
тръгнем	за	София,	във	вторник	
да	 играем.	 Отложиха	 се	 ма-
човете.	 После	 участвахме	 за	
Купата	 на	 „Виваком”,	 там	 са	
само	 международни	 мачове,	
трябваше	децата	да	са	свежи,	
да	 са	 подготвени.	 И	 така	 се	
удължи	сезонът.
 -  Какво отличава новите 
поколения деца. много ги ко-
рим, че стоят пред компютри-
те, че не са активни. В нещо са 
по-добри. Според Вас в как-
во?
	 -	 Днешните	 са	 по-умни,	 те	
се	 раждат	 с	 ниво	 на	 интели-
гентност.	 Комуникират	 бързо,	
лесно,	 намират	 информация.	
Преди	трябваше	да	я	изградиш	
с	 времето.	 Но...	 кварталните	
игри	им	липсват	на	децата.	Фи-
зически	са	здрави,	имат	данни,	
но	не	ги	развиват.

сВЕТОзаР ГаТЕВ

	 Националният	 отбор	 на	
България	си	осигури	участие	в	
полуфиналите	на	Европейското	
първенство	 по	 хандбал	 за	 де-
войки	 до	 19	 години,	 което	 се	
провежда	във	Варна.	Това	ста-
на	след	труден	мач	срещу	със-
тава	 на	 Гърция,	 завършил	 при	
равенство	-	26:26.		Така	 отборът	
ни	 събра	 пет	 точки	 след	 пър-
вите	 три	 мача	 и	 си	 гаранти-
ра	 едно	 от	 първите	 две	 места	
в	 предварителната	 група,	 а	 с	
това	и	участие	в	полуфиналите	
на	шампионата.
	 Сред	 хубавата	 победа	 над	
Исландия	 българските	 момиче-
та	 неочаквано	 започнаха	 сре-
щата	 доста	 разколебано,	 до-
пуснаха	 множество	 технически	
грешки	в	двете	фази	на	играта	
и	това	позволи	на	гъркините	да	
вземат	аванс	от	6	гола	в	среда-
та	на	полувремето	-	3:9.	Габри-
ела	Цонева	направи	много	до-
бро	включване	от	скамейката	и	
посъбуди	съотборничките	си.
	 Това	имаше	ефект	и	до	по-
чивката	 България	 успя	 да	 се	
върне	 в	 мача	 и	 да	 изравни	 -	
11:11. 	 През	 втората	 част	 битката	 беше	 оспорвана	 и	 резултатът	 се	 движеше	 гол	 за	 гол.	 Доста	

противоречиво	 съдийство	 на	
реферите	 Александър	 Йович	 и	
Недим	Арнаутович	 от	 Босна	 и	
Херцеговина	изнерви	до	 краен	
предел	българските	момичета	и	
публиката	 в	 зала	 „Конгресна“.	
Босненците	 отсъдиха	 5	 седем-
метрови	 наказателни	 удара	 в	
полза	 на	 гъркините	 през	 вто-
рата	част,	последният	от	които	
при	 резултат	 26:26	 16	 секунди	
преди	края.	За	щастие	Екатери-
ни	 Кукмиси	 изпрати	 топката	 в	
гредата.
	 Най-резултатна	 за	 българ-
ския	 тим	беше	Мари	Томова	 с	
8	гола.	Закономерно	тя	получи	
наградата	най-полезен	състеза-
тел	 в	 състава	 на	 домакините.	
Габриела	Цонева	се	разписа	5	
пъти,	3	гола	добави	Ивета	Хри-
стова.	 За	 гъркините	 Екатерини	
Кукмиси	 заби	 страхотните	 13	
попадения.
	 Във	 временното	 класиране	
в	група	„А“	след	този	мач	Бъл-
гария	 беше	 на	 втора	 позиция	
с	актив	от	5	 точки,	с	една	по-
малко	от	лидера	Сърбия.	Двата	
отбора	се	срещнаха	в	директен	
сблъсък	 за	 първото	 място	 по-
късно	 вчера	 в	 зала	 „Конгрес-
на“.

Бълãàðия ñи оñиãуðи мяñòо в òоп 4 нà Евðопейñкоòо във Вàðнà
	 За	 последните	 осем	 годи-
ни	 и	 вече	 9	 проведени	 „Milan	
Academy	 Junior	 Camp“	 са	 се-
лектирани	 над	 1200	 деца,	 от	
които	до	Италия	са	достигнали	
близо	50.	Най-успешна	дотук	е	
кампанията	от	2016	г.,	когато	в	
град	Дряново	участват	цели	250	
деца,	 което	 е	 и	 абсолютният	
рекорд	 до	 днес.	 След	 обстой-
ната	селекция	пък	8	деца	са	из-
брани	 и	 заминават	 за	 участие	
на	„Milan	Camp	Day“	в	Милано.
	 През	2017	г.	участник	в	две	
издания	 на	 „Milan	 Academy	
Junior	Camp	Bulgaria“	е	поканен	
на	проби	в	„Милан“.	Щастливе-
цът	е	Мерт	Дурмуш	от	Ловеч.
	 Всичко	 започва	 през	 2011	
г.,	 когато	 у	 нас	 за	 първи	 път	
идва	 „Milan	Academy“.	Макар	и	
още	 непознат	 като	 форма	 на	
провеждане,	 лагерът	 привлича	
130	 деца.	 В	 продължение	 на	
няколко	 дни	 те	 са	 тренирани,	
напътствани	 и	 наблюдавани	 от	
най-добрите	специалисти.	След	
строга	селекция	в	края	на	кам-
па	 3	 от	 децата	 са	 избрани	 да	
продължат	на	„Milan	Camp	Day“	
в	Милано,	където	вече	се	борят	
в	 конкуренцията	на	 таланти	от	
цял	свят.	

Дðяново е нàй-
уñпешен зà „Milan 
Academy Junior Camp”
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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
ЗА КЪЩИ НА WWW.GABROVO.HOUSE

ПРОДАВА АПАРТАМЕНТИ 
2-ст., Колелото, 64 м2, етаж 3/5, ремонтиран, 
PVC, ТЕЦ 62 000 лв
2-ст., Шиваров мост, 88 м2, 1/3, южен 73 000 лв
2-ст., Център, ет. 5/11, ч. ремонт, PVC 65 000 лв
2-ст., Дядо Дянко, 60 м2, ет. 5/5, за частичен 
ремонт 30 000 лв
3-ст., Баждар, 3/4, част. ремонт, PVC 79 950 лв
3-ст., център, 1/4, за ремонт 60 000 лв
3-ст., Сирмани, 1/4, за освеж. ремонт, PVC, 
локално парно 62 000 лв
3-ст., център, ново строителство, 111м2, ет. 5, 
ТЕЦ, гараж за 2 коли 120 000 eu
3-ст., Варовник, за ремонт, 80 м2, ет. 1, над 
гаражи, гараж 28 м2  60 000 лв
3 ст., Тлъчници, НС, 98 м2, ет. 5/5 105 000 лв
3 ст., Тлъчници, 89 м2, ет.3/5, обзав. 75 000 eu

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 ре-
монт, газ + гараж + 1-стаен 39 м2 157 000 лв
3-ст., Колелото, ет. 5,76м2, панел, PVC 28 500 eu
3-ст., Сирмани, 94 м2, ет. 1, PVC, за освежителен 
ремонт, кухня с уреди 62 000 лв
3-ст., Сирмани, 94 м2, ет. 3, таванска стая, гараж 
и маза 70 600 лв
3-ст.,Трендафил1, панел, 76 м2, ет.5/5 27 600 лв
3-ст., Център, 83м2, ремонтирана баня, възмож-
ност за газ 65 000 лв

ПРОДАВА КЪЩИ 
Шиваров мост, 118 м2 РЗП, гараж, двор 556 м2  

 33 900 лв
Шенини, 44 м2 ЗП, двор 1/4 идеална част от 911 
м2 26 500 лв

М. Качорите, 144м2 РЗП, двор 2934м2, автентич-
на                                      17 101 еu 
Баевци, 70м2 ЗП, двор 883м2 27 900 лв.
Велковци, 140 м2 РЗП, гараж, двор 1400 м2 4 0 
000 лв
Лесичарка, 182 м2 РЗП, реновирана, 1393 м2 двор 
 62 995 eu
Иванковци, 132 м2 РЗП, двор 4540 м2 44 900 лв
Яворец, 176 м2 РЗП, двор 760 м2 20 000 лв
Иглика, 68 м2 ЗП, двор 691 м2 13 600 eu
Жълтеш, 60 м2 ЗП, гараж, двор 850 м2 39 900 лв
Нова махала, 136 м2 РЗП, двор1499 м2 42 500 лв
Драгановци, 157 м2 РЗП, гр. строеж, гараж, двор 
1040 м2 35 000 eu
Гайтани, 78 м2 ЗП, стара, с плочи, плевня, двор 
2513 м2 17 500 лв
Иглика, 136 м2 РЗП, стопански постройки, двор 
691 м2 27 425 лв
Кметовци, 74 м2  ЗП,  двор 1112 м2 39 500 лв
Читаковци, 176 м2 РЗП, за довършителен ремонт, 
двор 2200 м2 46 900 лв
Малини, 2-ет., за ремонт, двор 1140м2 8 000 лв
Гледаци, 1/2 част от къща, двор 907м2 20 000 лв
Беломъжи, 51 м2, ремонтирана, плочи, двор 3771 
м2 60 000 лв
Ид. център,137 м2 ЗП, отст. пр. строеж, за осно-
вен ремонт и реконструкция 51 800 eu
Етъра, 73 м2 ЗП, двор 286 м2 11 800 eu
Етъра, етаж от къщи, 120 м2 ЗП, приземен етаж 
48 м2, 1/2 част от двор 324 м2 35 900 eu
Колелото, 2-ет., 306 м2 РЗП, 413 м2 двор, гараж, 
стопанска постройка 156 600 лв

Войново, 2-ет., 142 м2 РЗП, 1078 м2 гараж, 
стопанска постройка 66 000 лв
Боженци, реставрирана с плочи, 4 спални, 2 
бани, механа, 2990 м2 договаряне
Иванили, с плочи, стоп. потр., 956 м2 5 600 eu
Шенини, груб стр.,229 м2 РЗП, 570м2 79 000 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.
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 60 000 лв.
Къща на 3 км от Центъра, 240 м2 РЗП, 3 спални, 
НС 2011, 2 гаража, двор 1788 м2 260 000 лв
Къща на 12 км от Габрово, 226 м2 РЗП, 3 спални, 
НС 2009, двор 1854 м2 95 500 eu
Стойковци, лок. парно, 102м2 РЗП, юг 49 660 eu

ПРОДАВА ЕТАЖИ
Плачковци, 88 м2, 1/2 етаж + гараж 45 600 лв
Велчевци, 80 м2, 2/2 етаж 30 900 лв
Баждар, 97 м2, 1-ви/3 етаж, PVC 64 000 лв

КЪЩА ЗА ГОСТИ
Сейковци, 372 м2 РЗП, 2 къщи, стопански по-
стройки, двор 9180 м2 147 000 лв

ПРОДАВА ПАРЦЕЛИ
Сирмани, 488 м2, за общ. обслужване 14 400 лв
Мичковци, 800 м2 16 000 лв
Чавеи, 540 м2, с бунгало 7 600 лв

Бойката, 1188 м2, с проект 15 900 лв
УПИ до НТС, 293 м2 69 000 лв
Сирмани, три УПИ общо 1777 м2 62 200 лв
Шенини, УПИ, 2200 м2, бунгало, гараж 25 200 лв
Войново, УПИ, 949 м2, изглед -язовира 16 900 лв
Борово, УПИ, 503 м2 16 900 лв
Русевци, 1829 м2, на 2 улици, юг 55 500 лв
Борики, 5580 м2 34 340 eu
Войново, до язовира, 4 УПИ, 4886 м2  56 000 лв
Русевци, 853 м2, на 2 улици, юг 17 600 eu
Индустриална зона, УПИ, производствена и скла-
дова дейност - 5923 м2 150 000 лв
Велчевци, 2504 м2  18 800 eu 
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 119 000 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
Идеален център, нощен клуб 80 м2 33 000 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
Център, 68м2, ет. 4 350 лв
ИЦ, тристаен, обзаведен, след ремонт 1200 лв
Младост, 2-ст., 3 ет., след ремонт, обз. 360 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 
ЕВРОПЕЙСКИ СТАНДАРТ БДС EN 
15733 �СЕРТИФИЦИРАН ОЦЕНИТЕЛ 
НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ 
�ПАКЕТ УСЛУГИ УПРАВЛЕНИЕ НА 
НЕДВИЖИМИ 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 
ОТДАВАНЕ НА ИМОТ 
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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
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СПЕШНО КУПУВА - ПЛАЩА ВЕДНАГА:
Панелен апартамент - двустаен, тристаен
Гарсониера - Младост, център
Двустаен, тристаен в идеален център 

НОВИ ОФЕРТИ:
Трендафил, двустаен, ет. 3 28 500 лв
К-с „Хр. Ботев“, 61м2, ет. 2, н. стр. 72 000 лв
ИЦ, мезонет, ново стр., ет. 2/3 125 000 лв
Донино, вила, 70м2, 600 м2 двор 55 000 лв
ИЦ, тристаен, 100м2, ет. 3 78 000 лв
Смиловци, вила, 2 етажа, 1600 м2 28 000 лв
Бичкиня, 112м2, тухла 48 000 лв
Баждар, 115м2, ет. 2, двор 65 000 лв
Идеален център, 50м2 50 000 лв
Център, 85м2, ет. 3, тухла 46 000 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: 
Ид. център, гарсониера, 50м2, ет. 2 48 000 лв
Индустриална зона, 56м2, ет. 1 11 000 лв

ДВУС ТАЙ НИ/ТРИС ТАЙ НИ:
Шиваров мост, 60м2, ет. 2, ново стр. 43 000 лв
Eса, двустаен, панел 35 000 лв
Ид. център, двустаен, тухла, ет. 2 51 500 лв
Баждар, 99м2, таванска стая, ет. 2 65 000 лв
Трендафил, 76м2, ет. 3, PVC 52 000 лв
Падало, PVC, 96м2 55 000 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
Шиваров мост, 80м2, ПВЦ 55 000 лв
Баждар, къща, 80 м2, 480 м2 двор 65 000 лв

ПАР ЦЕ ЛИ:
Изход Севлиево, 3 дка 22 000 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
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
Горна Росица, 70м2 ЗП, 2000м2 двор 27 000 €
Зелено дърво, 1 дка, бунгало 15 000 лв
Златевци, къща, 900 м2 двор 27 000 лв

ДАВА ПОД НАЕМ:
Идеален център, лукс студио, обзаведено 380 лв
До OMV, двустаен, обзаведен 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
кЪща В кв. Шумели се 
продава на тел. 0887/60-
77-61. [25, 23]
гаражи - ново строител-
ство, в центъра се прода-
ват на тел. 0897/87-18-
22. [24, 23]
апарТаМЕнТи В цен-
търа, ново строител-
ство, се продават на тел. 
0887/803-414. [24, 23]
парцЕл до „Техномар-
кет“ се продава на тел. 
0892/484-602. [24, 21]
апарТаМЕнТ - ново стро-
ителство, 68 кв. м, Кру-
шата, се продава на тел. 
0877/88-27-00. [6, 4]
Вила с 2.5 дка място в  
село Батошево се продава 
на тел. 0888/313-859. [11, 
11]
апарТаМЕнТ на ул. „Ва-
ровник“ се продава на тел. 
0889/020-298. [28, 10]
МногосТаЕн апарТа-
МЕнТ в блок „Здравец“ 
- 100 кв. м, се продава на 
тел. 0899/134-889. [33, 9]
кЪща В село Новаковци 

- обзаведена, с парно и 
пречиствателна станция за 
отходни води, се продава 
на тел. 02/955-96-22 от 
10-16 часа в работни дни, 
без посредник. [11, 11]
иМоТ оТ 2 къщи, два де-
кара, на 5 км от центъра 
- 0897/569-027 [11, 10]
упи, 7300 кв. м, на ул. 
„Перущица“ се продава на 
тел. 0885/733-225. [11, 6]
апарТаМЕнТ - 63 кв. м, 
ул. „Младост“ 11, срещу 
горния „Лидл“, хол, спалня, 
кухня, 37 000 лв., след 
ремонт, се продава на тел. 
0889/900-000. [11, 10]
иМоТ В регулация - 2000 
кв. м, с ток и вода, в кв. 
Сарани (Стефановци), цена: 
24 500 лв., се продава на 
тел. 0882/284-064. [5, 5]

ТухлЕн апарТаМЕнТ 
- 70 кв. м, се продава 
или заменя за къща - тел. 
0887/621-225. [12, 5]
ТухлЕн апарТаМЕнТ - 70 
кв. м, се продава на тел. 
0887/621-225. [12, 5]
МясТо В с. Киевци (нови-
ят квартал) - южно изло-
жение, 2.800 дка, се про-
дава на тел. 0876/322-119. 
[8, 3]
кЪща с дворно място и 
градина около къщата в 
село Костенковци се про-
дава на тел. 0878/863-875. 
[6, 3]
апарТаМЕнТ В Габрово, 
ул. „Градище“ 27, 150 кв. 
м, 3-стаен, се продава на 
тел. 0896/96-44 -13. [7, 4]
кЪща В село Горна Роси-
ца, 5 дка двор, лози, асма, 

геран, гараж, се продава 
на тел. 0988/767-690. [5, 
4]
ЕТаж оТ къща в центъ-
ра, зад МОЛ Габрово, с 
двор 150 кв. м, се прода-
ва на тел. 0897/446-428, 
0878/356-150 [20, 3]
ТрисТаЕн апарТаМЕнТ 
на Колелото се продава на 
тел. 0877/40-87-22. [11, 2]
ЕТаж оТ къща - 130 кв. 
м, тераса 40 кв. м, гараж, 
дворно място 200 кв. м, 
цена по договаряне, се 
продава на тел. 0888/411-
181. [3, 3]
парцЕл В село Музга, 1.5 
декара, регулация, за 6500 
лева се продава на тел. 
0884/078-076. [7, 2]
парцЕл В село Армените, 
1 декар, регулация, ток 
и вода, за 8500 лева се 
продава на тел. 0884/078-
076. [7, 2]
апарТаМЕнТ - 58 кв. м, в 
центъра се продава на тел. 
0878/139-100. [4, 1]

иМоТи купуВа
ЕВТина кЪща, може и 
полусъборена, се купува 
на тел. 0895/752-838.
купуВаМ кЪща, апар-
тамент, гараж и други на 
дългосрочен лизинг. Тел. 

0899/143-163 [22, 8]
парцЕл с право на стро-
еж - 1 дка, от Шиваров 
мост до кв. Любово търси 
да закупи тел. 0894/682-
826. [22, 13]
иМоТ с тежести (идеал-
ни части) - 0898/985-828 
[33, 3]

иМоТи даВа под наЕМ
ноВи и реновира-
ни офиси в сградата на 
ОББ отдава под наем тел. 
0888/907-666.
сТудио за красота дава 
фризьорски стол под 
наем и отделно помеще-
ние за козметик. Изгодни 
финансови условия! Тел. 
0879/988-020. [24, 18]
ФирМа оТдаВа оборуд-
вано кухненско помеще-
ние, подходящо за цех за 
закуски. Справки на тел. 
0887/646-330. [7, 6]
аВТосЕрВиз даВа под 
наем 0882/381-478. [11, 9]
поМЕщЕния В блок 
„Катюша“ 1 се дават под 
наем на тел. 0898/771-
309. [11, 2]
апарТаМЕнТ сЕ дава под 
наем на тел. 0882/38-14-
78. [11, 8]
дВусТаЕн апарТаМЕнТ 
в центъра - обзаведен, 

се дава под наем на тел. 
0898/362-228. [3, 3]
БоксониЕра даВа под 
наем 0896/737-419. [2, 1]
апарТаМЕнТ даВа под 
наем 0882/007-478. [11, 2]
дВусТаЕн апарТа-
МЕнТ в идеален център 
се дава под наем на тел. 
0892/002-642. [5, 1]
дВусТаЕн апарТаМЕнТ 
в Севлиево се дава под 
наем на тел. 0877/899-
032. [5, 2]
иц, дВа магазина/офи-
си, договаряне - тел. 
0888/328-193. [11, 1]
апарТаМЕнТ В центъра 
се дава под наем на тел. 
0878/515-080 [8, 1]

гори купуВа
„Балкан пЕлЕТс“ ООД 
изкупува гори на кон-
курентни цени. Тел. 
0897/430-228. [11, 9]

зЕМи
зЕМЕдЕлски зЕМи и 
гори се купуват на тел. 
0894/23-24-25. [11, 3]

унаслЕдяВанЕ
дВаМа ВЪзрасТни дават 
къща срещу гледане. Може 
и бездомно семейство. 
Тел. 066/99-22-44. [5, 4]

уроци, курсоВЕ
цЕнТЪр за ПРОФЕСИОНАЛНО ОБучЕНИЕ - ГАБРОВО, организира 
лицензирани курсове за: огняр, кранист,  мотокарист, машинист 
на пътно-строителни машини, готвач, барман-сервитьор, козметик, 
фризьор, лечебен масаж, маникюр, педикюр, ноктопластика. Издава 
се държавен документ за правоспособност. Обучение с ваучер за 
безработни и работещи. Тел. 066/80-85-92, от 10.30 до 12.30 часа, 
0887/361-876.
спорТЕн клуБ „Алфа-Метал“ провежда курсове за безопасно бора-
вене с огнестрелно оръжие. Тел. 066/80-69-62.
испански Език - тел. 0898/777-861. [6, 1]
англиЙски за ученици - тел. 0898/777-861. [6, 1]

Стара къща във възрОжденСки Стил, 
в отлично състояние, с двор и стопански 

постройки, в местността Качурите се продава
на тел. 0896/324-564. Цена по договаряне. 

Къщата пази спомените от детството на Христо Явашев 
- Кристо, и неговите братя Анани и Стефан. 

даВа заЕМ
БЪрз заЕМ - тел. 
0897/219-833. [22, 12]
заЕМ днЕс - 0898/970-
820. [11, 2]

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

рЕгисТрация на 
ФирМи и счЕТо-
Водно оБслужВа-
нЕ - 0 898/480-821

нощуВки
нощуВки, цЕнТЪр - 
0878/515-080. [22, 15]
саМосТояТЕлни но-
щуВки в топ център - 
15 лв. - 0876/731-419. 
[22, 12]
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ПРОДАВА АПАРТАМЕНТИ:
Шивара, 50 м2, тухла, ет. 2 42000 лв
Идеален център, 77 м2, ет. 2 84000 лв
Колелото, 143 м2, ет. 3 82000 лв
Шив. мост, 100 м2, ет. 4 55000 лв
Бичкиня, 80 м2, ет.3, тухла, обз.62000 лв
Център, 83 м2, ет. 1, обз. 37000 eu
Младост, 75 м2, ет. 1 26500 eu
Еса, 120 м2, тухла, ет. 5 70000 eu
Дядо Дянко, 56 м2, тухла, с обз. дог.
КЪЩИ, ВИЛИ:
Трявна, център, 55м2, двор 175м2, отлич-
на 47000 eu
З.дърво,56м2,2-ет.,двор 500м2 11500 лв

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

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

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

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

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

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

0897/95 25 19

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

04/02

НОВО СТРОИТЕЛСТВО, ТОП ЦЕНТЪР  
   550 €/м2

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

АПАРТАМЕНТИ:
Бичкиня, 56м2, ет. 4 15 000 € 
Трендафил-2, 130м2, обз., н.с. 49 999 €
Ш. мост, н. стр., 3-стаен, обз. 55 000 лв
Радичевец, тухла, 3-стаен 55 000 лв
Голо бърдо, тухла, 3-стаен 51 000 лв
Автогара, тухла, 1 ет. 46 500 лв

Трендафил-2, 74м2 40 000 лв
Център, многостаен + гараж 80 000 лв

КЪЩИ:
Чукилите, 35м2, 1000 м2 двор 21 500 лв
Цвятковци, 112м2, 883м2 двор дог.
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
Поповци, 500м2 + бунгало 7 500 €

ПАРЦЕЛИ:
Торбалъжи,УПИ,ъглов,650м2 20 000лв
Радичевец,панорамен,600м2 25 000 €
Думници, УПИ, 950 м2  10 500 €
Поповци, 500м2 2 900 €
Шенини, 488м2 3 000 €
Златевци, УПИ, 2360м2 9 000 €
Борики, УПИ, панорама, 660м2 дог.
Лоза, 640 м2 3 900 лв
Войново, 536м2 + проект 10 000 лв

ДАВА ПОД НАЕМ:
Център, боксониера, обзав. 140 лв
Център, фризьорски салон, 35м2 дог.
Център, търг. обект, 56м2 190 €
Център, многостаен,обзаведен 500 лв
Център, офис, лукс, 120м2 480 лв
КУПУВА: Двустаен в кв. Младост

АГЕНЦИЯ ЗА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ

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

МАГАЗИН „МТЕЛ“ (КОНТОХОВ)

15/07

КУПУВА ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ И ГОРИ

тел. 0675/32 824,
моб. 0885/666 636

имоти; работа предлага/търси; продава-купува

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

ПРО ДА ВА ТРИСТАЙНИ:
Ид. център, ет. 4 75 000 лв.
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

ЕДНОС ТАЙ НИ:
Идеален център, ет. 6, 24 500 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 65 000 €

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

29/05

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
Магазин за хранителни 
стоки в кв. Дядо Дянко 
търси да назначи прода-
вач-консултант. Справки 
на тел. 0882/290-345.
ТаксиМЕТроВи шоФьо-
ри се набират на тел. 
0887/238-552. [22, 20]
сТроиТЕлни раБоТни-
ци се набират на тел. 
0895/424-308. [16, 14]
жЕни за бране на ма-
лини се търсят на тел. 
0898/801-542. [11, 11]
ФирМа „коМ“ набира 
общи работници. Заплата 
1000 лв. Справки на тел. 
0899/137-896. [22, 16]
шоФьор с категория 
„С+Е“ се търси на тел. 
0888/564-431. [11, 9]
шиВашко аТЕлиЕ „Катя 
Колева“ търси да назначи 
шивачка. Спокойни усло-
вия на труд, отлично за-
плащане. Тел. 0894/504-
843 - Колев. [22, 12]
гоТВачка за обедно 
меню за столова търси   
0897/584-788. [11, 11]
ББс - България ООД търси 
механици и ел. техници 
за постоянна работа - 
todorof@gmail.com. Справ-
ки 0898/247-826. [23, 10]

пицария „ТЕМпо“ търси 
работник/чка студена кух-
ня - 0879/988-010. [11, 10]
склад за метали търси 
работник - предимство шо-
фьорска книжка, може и 
почасово. Тел.0879/653-
659. [11, 10]
грил-паВилион прЕд 
магазин „Кауфланд“ търси 
да назначи продавач/ка и 
чистачка. Справки на тел. 
0887/907-032. [11, 10]
ФирМа ТЪрси работници. 
Тел. 0888/255-318. [11, 10]
ТранспорТна ФирМа 
търси спедитор за между-
народен транспорт. Задъл-
жително е владеене на ан-
глийски или немски език. 
Тел. 0884/374-484. [11, 6]
раБоТа В Австрия за со-
циални асистенти с немски 
език - 0887/118-813. [11, 4]

БиТоВо заВЕдЕниЕ в 
село Боженци търси да 
назначи помощник-кухня - 
денна смяна. Справки на 
тел. 0888/310-981. [12, 8]
БиТоВо заВЕдЕниЕ тър-
си да назначи помощник-
готвач. Стартова заплата 
1000 лв. Справки на тел. 
0888/310-981. [12, 8]
МЕхана В село Боженци 
търси сервитьор/ка - денна 
смяна. 0887/002-030. [12, 8]

оБщ раБоТник набира  
0899/45-66-84. [11, 8]
чоВЕк за работа с 
храсторез и моторен трион  
търси 0895/290-905. [11, 5]
раБоТа за ученици и сту-
денти се предлага на тел. 
0895/290-905. [11, 5]
„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, 2]
рЕсТоранТ ТЪрси серви-
тьорка - 0899/88-98-97. [11, 5]
„Mг. AHOди ИHTEPHE-
ШЪHЪЛ” AД търси да на-
значи: „Координатор, пре-
работваща промишленост”. 
Задължения: Координира и 
контролира дейността в 
цех Леярен, инструктира 
и обучава нов персонал. 
Изисквания: 1. Ниво на 
владеене на италиански 
език – С2; 2. Опит в про-
изводството на мг. аноди 
– предимство. Възнаграж-
дение и социални придо-
бивки: 1700 лв. (бруто) и 
спрямо ВПОРЗ. Документи 
се приемат до 2 август на 
ел. адрес: accounting@mg-
anodi.com. [4, 2]

ФирМа „сокол“ АД тър-
си да назначи Операто-
ри на шприцов автомат 
(шприцьори) на постоянен 
трудов договор и пълен ра-
ботен ден с възможност за 
работа на сменен режим. 
За контакти: 0884/593-
770. [5, 5]
ТранспорТна ФирМа 
търси международен шо-
фьор с опит. Справки на 
тел. 0896/499-039. [11, 5]

заВЕдЕниЕ за обедно 
хранене търси да назначи 
готвач (не пенсионер). За 
информация: след 14.00 
часа на тел. 0897/930-
192. [5, 5]
Магазин за хранителни 
стоки търси продавачка. 
Тел. 0899/099-226. [11, 3]
БЕнзиносТанция ТЪрси 
служители. Справки на тел. 
0885/292-801. [11, 5]
склад ТЪрси шофьор-
пласьор. Справки на тел. 
0883/222-290. [11, 5]
ФирМа прЕдлага рабо-
та в отрасъл строителство, 
предимство за хората с 
опит - 0877/44-51-99. [11, 4]
поМощник-гоТВач оТ 
18 до 22 часа. Заплаща-
не по споразумение. Тел. 
0882/151-516. [5, 3]

произВодсТВЕна 
ФирМа наБира пЕр-
сонал за слЕдни-
ТЕ позиции: опа-
коВчик и раБоТник 
ТоВаро-разТоВарна 
дЕЙносТ. Сменен ре-
жим на работа. Тел. 
0885/627-510. [5, 2]

МЕБЕлна ФаБрика търси 
общ работник и мебелист -  
тел. 0888/419-838. [22, 3]
сЕрВиТьорка за събота 
и неделя се търси на тел. 
0899/147-447. [5, 3]
сТроиТЕлЕн ТЕхник тър-
си 0899/147-447. [5, 3]
заВЕдЕниЕ ТЪрси серви-
тьорки, помощник-готвачи 
и готвачи. Справки на тел. 
0876/46-36-27. [22, 2]
пицария „Мания“ тър-
си пицар. Справки на тел. 
0877/44-55-82. [11, 2]

„диМас“ ад ТЪрси 
да назначи ЕкспЕ-
диТор, ФакТурисТ. 
За повече информация: 
0885/803-330. [11, 1]

ФирМа ТЪрси работник 
за производство на тес-
тени изделия. Справки на 
тел. 0885/069-027. [11, 1]

грижа за Болни 
глЕда Болни почасово - 
тел. 0879/689-667. [5, 1]
глЕдаМ Болни. Може и 
почасово. Тел. 0878/47-
69-96. [3, 1]
глЕдаМ Болни хора - 
тел. 0876/581-549. [5, 1]

ПРОДАВА АПАРТАМЕНТИ:  
Крушата, двустаен, тухла, отличен                              34 000 eu
Варовник, двустаен, тухла, ет. 2                              23 000 eu
Младост, гарсониера, тухла, ет. 3, южна, блиндирана врата      дог.
Дядо Дянко, тристаен, тухла                                   16 000 eu
Център, 74м2                                                     23 000 eu
Бичкиня, 80м2, тухла, таванска стая                       договаряне
Голо бърдо, двустаен, монолит                               16 000 eu

КЪЩИ:  
Сейковци, 2 къщи, отлични, двор, панорама               38 000 eu
Гарата                                                          договаряне
Иванковци, след ремонт                                        4 000 eu
Драгановци                                                      4 000 eu

МАГАЗИНИ:
Колелото                                                      договаряне

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

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

Агенция за 
недвижими имоти

20/05

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

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

12/07

ЕКСКУРЗИИ С АВТОБУС ОТ ГАБРОВО
ОДРИН ЗА 1 ДЕН - 27.07./24.08./21.09., 40 лв.
ОДРИН С 1 НОЩУВКА - 27.07., 100 лв.
ИСТАНБУЛ - 29.08./05.09., от 156 лв.  
БУКУРЕЩ THERME - 1 ден, 28.09/26.10, 43 лв.
БУКУРЕЩ THERME - 19.10., с 1 нощувка, 125 лв.
БУКУРЕЩ - 14.09., 40 лв.                                                                               
СИНАЯ-БРАН-БРАШОВ - 2 нощувки, 26.07./                                                                                                                                    
23.08/06.09./21.09./11.10., от 159 лв.     
МАКЕДОНИЯ-БЕРОВО - 03.08., 1 нощувка, 145 лв.                                                         
БИГОРСКИ МАНАСТИР-ОХРИД - 26.08., 3 нощ., 175 лв.
АЛБАНИЯ-МАКЕДОНИЯ - 11.09., 3 нощувки, 275 лв.
ПИРОТ-НИШ - 31.08., 1 нощувка, 145 лв.
СОЛУН-МЕТЕОРА - 10.10., 2 нощувки, 215 лв.
РИЛСКИ МАНАСТИР-БАНСКО-КАВАЛА -13.09.,2 нощ.,165 лв
РИЛСКИ ЕЗЕРА - 23.08./13.09, 2 нощувки, 160 лв.
ПИРИНСКИ ЕЗЕРА - 19.07., 2 нощ., зак., 160 лв.
БАЛКАН ФЕСТ В БАНСКО С ЦЕЦА ВЕЛИЧКОВИЧ - 
06.08., 2 нощувки, закуски и вечери, 150 лв.

ДРАГАЛЕВСКИ МАНАСТИР-БОРОВЕЦ-ВР. МУСАЛА-
САПАРЕВА БАНЯ  - 16.08., 2 нощувки, 160 лв.
РИЛСКИ МАНАСТИР-БАНСКО-РОЖЕНСКИ МАНАСТИР-
МЕЛНИК-РУПИТЕ - 09.08., 2 нощ., зак., вечери, 150 лв.
ПЕРПЕРИКОН-ЗЛАТОГРАД - 11.10., 2 нощ., 130 лв.
ЕКСКУРЗИИ ОТ СЕВЛИЕВО/ВЕЛИКО ТЪРНОВО
О. КОРФУ - 3 нощ., 05.09. - 315 лв., 19.09. - 290 лв.
О. КОРФУ - 7 нощ., зак. и веч., 06.09./ 13.09./20.09,                                                                                    
от 470 лв., 5 нощ., зак. и вечери, 27.09. - 380 лв.
О. ЛЕФКАДА - 03.09., 3 нощ., зак. и вечери, 310 
лв., 26.09., 4 нощувки, закуски и вечери, 355 лв.
КАВАЛА-ТАСОС - 05.09., 3 нощ.+закуски, 285 лв.
МЕТЕОРА-СОЛУН-КАВАЛА - 04.09., 3 нощ., 265 лв.
ДУБРОВНИК-БУДВА-КОТОР - 04.09., 3 нощувки, 370 лв.
ПЛ.ЕЗЕРА-ДУБРОВНИК-Ч.ГОРА - 16.10., 4 нощ., 480 лв.
ПРЕДКОЛЕДНИ БАЗАРИ ВИЕНА-БУДАПЕЩА-11.12.,345 лв
БАНСКО-ЛЕЩЕН-ДОБЪРСКО - 23.08., 2 нощ., 165 лв.
ПЕРПЕРИКОН-ТАТУЛ-АЛЕКСАНДРУПОЛИС - 13.09.,172 лв
АВТОБУСНИ И САМОЛЕТНИ БИЛЕТИ НА WIZZ AIR И RYANAIR

sviat@mail.bg
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Справки на тел. 
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Издание на ИК “Колонел” ООД, първият брой на “100 вести” излиза на 7.01.1992 г.

продаВа Машини
градински косачки - 
бензин, се продават на 
тел. 0886/606-969. [3, 3]
циркуляр - голям, гал-
ванична вана, хидромотор 
- нов, се продават на тел. 
0887/214-591. [5, 2]

продаВа МаТЕриали
каМЕнни плочи - 10 
лв./кв., и дялан камък - 
35 лв., се продават на 
тел. 0895/752-838.
1500 цигли за 200 
лева се продават на тел. 
0899/021-003. [6, 2]

продаВа 
оБзаВЕжданЕ
диВан-спалня сЕ про-
дава на тел. 0896/25-15-
49. [5, 1]

продаВа разни
сЕлскосТопански дЪр-
ВЕн фургон се продава на 
тел. 0878/960-469. [4, 4]
пласТМасоВи цисТЕр-
ни - 1 тон, се продават 
на тел. 0888/942-095. 
[11, 9]
ФризЕр и шевна маши-
на се продават на тел. 
0886/27-28-07. [2, 2]

доМашна гроздоВа ра-
кия - 40 литра, 52 гра-
дуса, се продава на тел. 
0896/99-37-69. [3, 3]
ВарЕл за вино, неръжда-
вейка, 200 литра, за 200 
лева се продава на тел. 
0896/164-146. [4, 2]
нЕупоТрЕБяВан ФаБри-
чЕн котел за твърдо го-
риво - 90 х 58 х 50 см, 
с водна риза, цена: 150 
лв., се продава на тел. 
0888/76-32-16. [4, 1]

купуВа разни
сТара наФТа се купува 

на тел. 0895/752-838. 
книги - художествена 
литература (криминални, 
любовни, класика, исто-
рически и др.) купува тел. 
0889/885-944. [22, 9]
сТара наФТа се изкупу-
ва на тел. 0885/274-443, 
0894/921-663. [23, 3]

купуВа МаТЕриали
пункТ за вторични купу-
ва всякакви железа - тел. 
0896/183-637.
жЕлязо сЕ изкупува 
на тел. 0885/274-443, 
0894/921-663. [23, 3]

сладкарница оБя-
ВяВа сВоБодно 
МясТо за продаВач-
консулТанТ. МожЕ и 
БЕз опиТ. Справки на 
тел. 0889/989-755.

сладкарски цЕх 
оБяВяВа сВоБод-
ни позиции за ра-
БоТа. МожЕ и БЕз 
опиТ. Справки на тел. 
0889/989-755.

жиВоТни 
продаВа
ярЕТа - до 25 килограма 
х 5 лв., нагоре х 4 лв. 
живо тегло, се продават 
на тел. 0892/989-718. 

[11, 9]
оВцЕ сЕ продават на тел. 
0898/44-54-09. [11, 5]
агнЕТа сЕ продават на 
тел. 0897/80-60-38. [11, 
5]

кон сЕ продава на тел. 
0897/385-915. [11, 8]
оВцЕ сЕ продават на тел. 
0898/575-123 [33, 5]
пауни сЕ продават на 
тел. 0898/841-766. [5, 1]
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оТоплЕниЕ
дЪрВа за огрев се про-
дават на тел. 066/823-
712, 0887/620-535, 
0876/162-172.
„пЕхлиВаноВ“ - пресяти 
въглища донбас, брике-
ти, дърва. Ниски цени, 
безплатен транспорт - 
066/805-642, 0897/892-
903.
нацЕпЕни дЪрВа - 80 
лв. Безплатен транспорт. 
Незабавна доставка. Тел. 
0895/252-686.
нацЕпЕни, нарязани 
дърва - 80 лева, незабав-
на доставка, се продават 
на тел. 0884/709-093

дЪБоВи за огрев - наце-
пени, 80 лв., с безплатен 
транспорт, се продават на 
тел. 0877/471-466.
дЪрВа за печки и ками-
ни - 80 лв., се продават 
на тел. 0876/583-472.
нарязани и нацепени 
дърва - бърза достав-
ка, се продават на тел. 
0877/108-825.
„Мг-лЕс“ продаВа дър-
ва за огрев - 0887/547-
499, 0878/513-655.
сухи и сурови нацепени 
дърва - 80 лв., се про-
дават на тел. 0895/752-
838.
дЪрВа за печки, котли, 
камини се продават на 
тел. 0879/988-131.

пЕлЕТи - 0897/97-44-
77, www.alexfloor.com.

нацЕпЕни и метрови 

дърва. Реална кубатура. 
Тел. 0883/55-33-04.
дЪрВа за огрев. Реална 
кубатура. Тел. 0879/988-
047.
нарязани, нацЕпЕни 
дърва - 85 лв. Доставка 
веднага! Тел. 0893/511-
154. [33, 25]
проМоция! дЪБоВи из-
резки - 40 лв./куб. м. 
Тел. 0899/137-896. [22, 
16]
гоТоВи дЪрВа за печки 
и камини - тел. 0885/950-
358. [23, 10]

БаЛКан 
пеЛеТС
„Балкан пЕлЕТс“ оод 
продаВа иглолисТни 
пЕлЕТи, клас а1, на 
конкурентни цени. Тел. 
0878/921-488. [11, 9]

рЕжа дЪрВа на 7 лв./
куб. - тел. 0899/155-386. 
[11, 8]
нарязани, нацЕпЕ-
ни дърва - 85 лв./куб., 
метрови - 75 лв. - тел. 
0893/511-154. [23, 5]
рЕжа дЪрВа - 5 лв. - 
тел .  0878/432-558 , 
0889/134-796. [11, 2]
„ФлинТ-гаЙдароВи“ 
(„пЕТя Гайдарова“) - дон-
баски въглища; брикети, 
разпалки. Осигурен транс-
порт. Тел. 0898/690-606, 
066/80-80-53. [31, 3]
рЕжа дЪрВа на 7 лв. - 
тел. 0899/050-080. [11, 2]
дЪрВа за огрев - наря-
зани и нацепени. Неза-
бавна доставка. Сухи. Тел. 
0896/807-688. [19, 2]
даВаМ дЪрВа срещу 
рязане и цепене - тел. 
0889/363-365. [2, 1]

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.
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.
рЕМонТ на ВСЯКАКВИ 
покриви, улуци и с пло-
чи се извършва на тел. 
0896/859-701 [30, 23]

„ВЕлЕВ-сТроЙ-рЕ-
МонТ“ оод прЕдла-
га саМоразлиВни 
подоВи покриТия 
и Бои. хидро- и 
Топлоизолации , 
покриВи, инЕрТни 
МаТЕриали. Склад - 
0898/412-609, мага-
зин - ул. „Капитан Дядо 
Никола“ 65, 0884/319-
403. [9, 7]

кЪрТя БЕТон, камък - тел. 
0888/544-438. [12, 9]
рЕМонТ на стари покри-
ви и подмяна на улуци 
и варови мазилки - тел. 
0876/416-716. [14, 13]
алпинисТи - тел. 
0887/131-381. [22, 11]
напраВа на покриви, 
ремонти, топлоизола-
ция и други услуги - тел. 
0888/020-187. [25, 8]
подпорни сТЕни, дрена-
жи, бетони, реставрации - 
тел. 0897/390-194. [25, 8]
рЕМонТ на покриви, хи-
дроизолация, дренаж - тел. 
0886/762-434. [25, 8]
сТроиТЕлни дЕЙнос-
Ти, вътрешни и външни 
ремонти, ел., ВиК - тел. 
0879/377-566. [11, 8]
рЕМонТ на покри-
ви и строителство - тел. 
0889/506-272. [12, 5]
склад за дървен матери-
ал - бул. „Столетов“ 168, 
0889/506-272. [12, 5]
груБ сТроЕж. Покриви. 
Тел. 0897/765-110. [7, 6]
БЕТон, коФраж, армату-
ра, огради, подпорни - тел. 
0887/35-70-39. [12, 5]
кЪрТи, проБиВа отвори 
от 32 мм до 170 мм - тел. 
0895/70-70-50. [12, 5]
дрЕнажи, изкопни ра-
боти - тел. 0887/35-70-39. 
[12, 5]
кЪрТи, сЪБаря, проби-
ва - тел. 0878/432-558, 
0889/134-796. [11, 2]

ВЪТрЕшЕн рЕМонТ
паркЕТ, дЮшЕМЕ - реде-

не, БЕЗПРАХОВО циклене, 
фино шлайфане, лакиране 
- монтаж на ламиниран 
паркет - 066/86-61-43, 
0889/286-025.
БЕзпрашно циклЕнЕ - 
0887/040-471.
паркЕТ, дЮшЕМЕ, лами-
нат - циклене, монтаж, ла-
киране - 0886/249-906
шпаклоВка, БоядисВа-
нЕ - тел. 0895/386-650
шпаклоВка и боядисва-
не - тел. 0878/508-333.
Мазилки, шпаклоВки, 
зидария се извършват на 
тел. 0896/22-88-06. [4, 4]
ВЪТрЕшни рЕМонТи - 
тел. 0897/85-97-33. [11, 
3]
ВЪТрЕшни и външни ре-
монти - тел. 0895/70-70-
50. [12, 5]
МонТаж гипсокарТон, 
шпакловки и боя - тел. 
0895/728-668. [12, 3]
МонТаж на подови на-
стилки и монтиране на ме-
бели - тел. 0886/347-796. 
[11, 1]
рЕМонТи, зидарии, 
шпакловки, боядисване, 
изолация и мазилки се из-
вършват на тел. 0896/22-
88-06. [11, 1]

изолации
алпинисТи - тел. 
0899/321-190
изолации, скЕлЕ - 
0878/943-895.
алпинисТи, скЕлЕ - 
0898/907-400.
алпинисТи - 0887/13-
13-81.

алпинисТи - тел. 
0887/131-381. [22, 11]

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. 

казани за ракия изра-
ботва и ремонтира тел. 
066/874-284, 0896/640-
749. [11, 6]

Ел. инсТалации, 
рЕМонТи
Ел. рЕМонТи и инстала-
ции - тел. 0899/359-114. 
[24, 18]
Вик, Ел. инсталации - тел. 
0895/70-70-50. [12, 5]
рЕМонТ и изграждане на 
ел. инсталации - качестве-
но, коректно и в срок. Тел. 
0878/116-850. [4, 2]

Вик
Вик МонТаж и поддръжка 
- 0887/680-034.
оТпушВа канали - тел. 
0889/177-737.
Вик рЕМонТи и инстала-
ции - тел. 0899/359-114. 
[24, 18]
оТпушВаМ канали от 
Ф 50 до Ф 110 мм с 
професионална машина в 
Габрово и региона - тел. 
0896/684-793. [22, 10]

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

н и ко консТрукции 
оод произВЕжда и 
МонТира прозорЕ-
чни сисТЕМи REHAU 
- 0888/001-588, e-mail: 
nikopvc@abv.bg. [20, 
14]

Al  и PVC дограма + бонус 
- 0893/206-746. [22, 5]

рЕМонТ на
ЕлЕкТроурЕди
и ЕлЕкТроника
рЕМонТ на хладилници 
и фризери по домовете - 
тел. 0897/42-53-13.
рЕМонТ на телевизори по 
домовете - тел. 0888/279-
846. [22, 9]
рЕМонТ на всички марки 
перални - тел. 0888/294-
214. [23, 9]
рЕМонТ на перални, съ-
домиялни, печки, бойле-
ри - тел. 0988/815-645, 
0884/155-075. [3, 3]
дрЕБни ЕлЕкТроус-
луги по домовете - тел. 
0899/145-802. [33, 1]

градини, БасЕЙни

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

поддрЪжка коМпЮТри
поддрЪжка на хардуер 
и софтуер, инсталиране 
на програми и отстраня-
ване на проблеми - тел. 
0889/171-447. [12, 5]

косЕнЕ

проФЕсионално 
косЕнЕ и поддрЪж-
ка - 0899/140-254.

грижа за Вашия двор: 
косене на трева, подряз-
ване на дървета, почист-
ване на дворове, поддръж-
ка на зелени площи. Тел. 
0877/919-006.
косЕнЕ, почисТВанЕ 
на трева, храсти, къпини 
- тел. 0886/308-017. [22, 
18]
косЕнЕ, касТрЕнЕ, по-
чистване - тел. 0894/602-
701. [17, 11]
проФЕсионално косЕ-
нЕ, жив плет, проектира-
не и изпълнение - тел. 
0879/683-165. [11, 11]
косЕнЕ и почистване на 
места - тел. 0899/155-386. 
[11, 8]

хидроизолации
хидроизолации кЪщи 
от дърво - тел. 0877/166-
459. [22, 7]

услуги
рязанЕ, касТрЕнЕ на 
опасни дървета (АЛПИ-
НИСТ) - www.arborist-bg.
com, тел. 0884/942-942. 
коВач - водно точило и 
сапове  - 0892/775-774.

сЪБарянЕ на дървета, ря-
зане, кастрене - 0889/177-
737.
рязанЕ, касТрЕнЕ на 
опасни дървета - тел. 
0894/602-701. [15, 11]
заВарЪчни услуги - тел. 
0882/407-493. [12, 12]
сЪБарянЕ и почистване 
на имоти - тел. 0885/950-
358. [17, 10]
ТЕнЕкЕджиЙски услу-
ги се предлагат на тел. 
0893/873-271. [12, 9]
сЪБарянЕ и почистване 
на дворни места - тел. 
0878/162-914. [13, 3]
почисТВанЕ на тавани, 
мазета, косене и събаря-
не на стари къщи - тел. 
0896/237-024. [5, 1]
заВарЪчни услуги - тел. 
0885/72-46-71. [11, 1]

 рЕсТоранТи

рЕсТоранТ „сарая“, 
по пЪТя за ВЕли-
ко ТЪрноВо, раБо-
Ти ВсЕки дЕн. супи, 
БарБЕкЮ. Телефон за 
контакти: 0893/978-
298. [11, 9]

изгуБЕни клЮчоВЕ
изгуБЕни ВрЪзка клю-
чове на 18 юли 2019 г. 
Справки на тел. 0897/980-
868. [2, 1]

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

д-р Марина Санкева, 
специалист кожни и ве-
нерически болести, есте-
тична дерматология, гр. 
Габрово, ул. „Брянска“ 
11, понеделник, вторник, 
сряда и петък от 10.00 до 
17.00 часа. Записване на 
тел. 066/800-140
Мц „униМЕд“ - Севли-
ево набира пациенти за 
клинично проучване за 
лечение на хроничен ато-
пичен дерматит с Руксо-
литиниб крем. Телефон 
за информация: 0889/43-
66-13, д-р Санкева, дер-
матолог.

козМЕТика, Масаж
проФЕсионални Ма-
сажисТки - 0876/735-
596. [22, 12]

аВТоМоБили продаВа
AUDI а3, на бензин, се 
продава на тел. 0893/839-
140. [22, 20]
суБару ФорЕсТЪр - 
1999 г., 2000 кубика, се 
продава на тел. 0896/674-
793. [11, 6]
голФ-2, рЕцикли-
ран, се продава на тел. 
0878/20-21-33. [5, 3]
ФолксВагЕн голФ - 
тъмносин, се продава на 
тел. 0897/99-62-22. [3, 2]
сиТроЕн с-3, дизел, 
2005 г., се продава на 
тел. 0883/381-548. [11, 
3]
FIAT PUNTO 1.1 MI, 1997 
г., ГО, ГТП, за 950 лв. се 
продава на тел. 0888/672-
724. [5, 3]
МЕрцЕдЕс 200 Д за 700 
лева се продава на тел. 
0888/374-793. [11, 2]
лЕк аВТоМоБил Ситро-
ен Берлинго, на 59 000 
км, се продава на тел. 
0898/210-068. [3, 1]
сузуки лиана 4х4 за 
1700 лв. се продава на 
тел. 0894/52-52-58. [2, 1]

Ваз, МоскВич
Ваз 2107 се продава на 
тел. 0879/861-868. [5, 4]

МикроБуси, джипоВЕ
ФирМа  продаВа 
уАЗ 452Д - бордови, 
с АГу. Справки на тел. 
0887/646-330. [7, 6]
джип „даЙхацу“, бен-
зин, 1.6, 109 к. с., спе-
циализиран за лов, отлич-
но състояние, се продава 
на тел. 0885/133-711. 
[20, 7]

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.
джип луаз купува тел. 
0888/672-724. [5, 3]

под наЕМ

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

аВТоМоБили под наем 
- 0878/929-080. [20, 13]
ТаксиМЕТроВ аВТоМо-
Бил се дава под наем. 
Телефон за връзка: 
0898/574-804. [2, 2]

аВТочасТи/Магазини
ауди а6, 2.5, на час-
ти се продават на тел. 
0894/437-775. [12, 8]
изгодно! ТЕглич за 
Лада 2105 (2107) се про-

дава на тел. 0896/25-15-
49. [5, 1]

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

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

гуМи, джанТи

алуМиниЕВи джан-
Ти оТ „ауди“ а6. с 
гуМи „TOyO PROxEs” 
225/45/zR16 98W; 
цЕна по догоВаря-
нЕ - 0887/611-753 
[20, 8]

джанТи за „Опел“ 
се продават на тел. 
0896/343-227. [5, 1]

МоТори/ВЕлосипЕди

изкупуВаМ ноВи и 
сТари, западни и 
социалисТичЕски 
МоТопЕди и МоТо-
циклЕТи - здрави и 
повредени, може и с 
липси - тел. 0999/009-
008

прЕВози
ТранспорТ - 2.5 тона, 
16 куб. м  - 0899/377-
924
прЕВоз с бус - 
0877/555-708.
ТранспорТ с камион до 
два тона, самосвал, до-
керски услуги - изнасяне,  
пренасяне, изхвърляне 
на мебели, пренасяне на 
строителни и други тежки 
товари, извозване на не-
нужна покъщнина, строи-

телни отпадъци до смети-
щето - 0898/780-448
ТранспорТ сЪс са-
мосвал до 2 тона - тел. 
0886/604-711.
Бус - 0.45 лв. - тел. 
0894/004-045. [33, 24]
ТранспорТни услуги - 
тел. 0882/407-493. [12, 
8]
ЕВТини ТоВарни прево-
зи - тел. 0898/537-268. 
[11, 10]
ТранспорТ с бус - тел. 

0879/080-862. [11, 7]
ТранспорТ с бус - 1.5 
тона, 0.55 лв. - тел. 
0887/35-70-39. [12, 5]
услуги с бус, ба-
гер и самосвал - тел. 
0893/511-154. [23, 5]

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

 ВодораВно: Варшавянки. Ламас (Лоренцо). Балдъза. 
Пианист. Кодеин. Тлен. Илка. Тимо. учител. Зов. Пане. Илина. 
Илона. Дрейк (Франсис). Свила. Виновник. Борса. Идеи. Аму-
лет. Йе. Пиперка. Ария. Мол. Меси (Лионел). „Гинес“. Тате. 
Дело. Ласо. Теософ. Сметало. Лвов. Алт. Инок. Лиман. Екшън. 
Комар. Ко. Легион. Девиз. Жан. Терк. Полог. Дама. Жило. Воян 
(Едуард). Ровник. Ненчева (Екатерина). „Орор“. Апенини. Рицар. 
Ни. Икике. Акция. Аче. Лястовица. Язовец.
 оТВЕсно: Саботажи. Имейл. Етиопия. Радин. Нипел. Тегел. 
Екс. Ишлеме. Одесос. Киро. Нит. Адио. Двери. Мишок. Нико. 
Звън. Ирник. Ленън (Джон). Венев (Стоян). Яз. улеи. „Агатон“. 
„Пони“. Инатчийка. Исак. Дояч. Ац (Габриел). Линк. Манол. 
Келнерка. Пипета. Буре. Олово. Виц. Ине. Солист. Имиграция. 
Ела. Ливрея. Елмаз. Аяз. Ани. Лист. Товар. Двор. Емил Зола. 
Масон. Жанр. Ав. „Аскона“. Йотов (Йордан). Камионче. „Оста-
ва“. Релеф. Конакриец.  

отговори на сканди от бр. 137, петък

почисТВанЕ
ЕТ „алЕксандЪр ЙОРДА-
НОВ“ - пране на килими 
- 0896/741-416, 0896/741-
415. [0, 0]
почисТВанЕ - тел. 
0889/177-737.

пранЕ на дивани - тел. 
0899/050-080. [11, 6]
почисТВанЕ на мази, 
къщи, дворове и апарта-
менти. Миене на стъкла. 
Тел. 0893/924-307. [11, 5]
соБсТВЕн прЕВоз, из-

чистване на апартаменти, 
къщи, мазета, гаражи - тел. 
0885/274-443, 0894/921-
663. [23, 3]

коМини
проФЕсионално по-

чисТВанЕ на комини - от-
горе и отдолу. ПО ВСЯКО 
ВРЕМЕ. Тел. 0897/704-502.
коМиночисТач - тел. 
0889/177-737.
коМиночисТач - 30 лв. - 
0894/525-258 [33, 23]

ЕроТика
ЕроТичЕн Масаж - тел. 
0894/277-849. [11, 11]

запознансТВа
МЪж на 66 години търси 
неангажирана жена за едно 

добро приятелство, от 65-68 г. Телефон за връзка: 
0898/22-75-19. [5, 4]
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ВЕла лазаРОВа

- Г-н Доналдсън, добра 
среща на IBC. Бихте ли се 
представили.

-	 Благодаря.	 За	 втори	
път	съм	в	България.	Мина-
лата	година	бях	във	ваша-
та	страна	на	европейското	
първенство.	 Работя	 като	
треньор	 на	 деца	 от	 3-го-

дишни	 до	 професионални	
играчи		от	NBA	-	индивиду-
ални	 способности.	 Живея	
в	 град	 Сан	 Диего,	 щата	
Калифорния.

- знаем, че спортът 
е важен за всеки млад 
човек. Как намирате 
International Basketball 
Camp Габрово `2019?

-	 Кампът	 е	 уникален.	

Хубавият	 град	и	организа-
цията	 предлагат	 чудесни	
условия.	 Добра	 възмож-
ност	 за	 други	 европейски	
отбори	 да	 тренират	 тук.	
Радвам	се,	че	срещнах	до-
бри	 участници.	 Има	 дос-
та	 талантливи	деца,	 които	
могат	да	тренират	и	да	се	
развиват	към	по-добро.

- Бил ли сте на други 
подобни лагери?

-	Да.	В	доста	държави	
в	Европа.	

- Как правите селек-
цията на млади играчи? 

-	 При	 нас	 селекцията	
на	 бъдещи	 баскетболисти	
предполага	 талантливи	

деца.	Трябва	 да	 умеят	 да	
дриблират	 добре,	 да	 се	
движат	добре	без	топката,	
да	 защитават	 добре	 и	 да	
стрелят	добре.

- Ще участвате до 
края на кампа?

-	 Да.	 Много	 съм	 до-
волен	 от	 срещата	 и	 по-
знанствата	 с	 други	 чуж-
дестранни	треньори.	Опит-
вам	се	да	взема	от	техния	
опит	 и	 когато	 съм	 тук,	 в	
България,	 да	 мога	 да	 се	
обърна	към	тях.

- Какво бихте пожела-
ли на кампа?

-	 Да	 продължи	 да	 се	
развива	все	 така	добре	и	

всяка	година	да	идват	все	
повече	деца.	Радвам	се	на	
създадените	 приятелства	
с	треньори,	като	и	това	с	

младия	 баскетболист	 Де-
нислав	 Иванов	 от	 София,	
играл	 за	 „Атлетик”	София.	
И	в	момента	тренира	бас-

кетбол	и	е	студент	в	Юго-
западния	 университет	 в	
Благоевград,	 специалност	
„Треньорство	-	баскетбол”.

Тим Донàлдñън: „Имà доñòà òàлàнòливи 
децà в кàмпà, коиòо моãàò дà ñе ðàзвивàò”

International Basketball Camp • Gabrovo 2019

 Международният баскетболен лагер (International 
Basketball Camp) навлезе във втората си фаза, белязана 
от финала на деветото издание на Международния турнир 
„Христо Донков”. Най-авторитетният от този ранг трени-
ровъчен лагер в България, в рамките на който се провежда 
турнир на национални отбори, успя да привлече за четвърти  
път както най-добрите наши специалисти, така и чуждес-
транни треньори. 
 Тим Доналдсън - треньор от САЩ, бе любезен да разгова-
ря за читателите на „100 вести”.

	 На	 23	 юли	 от	 17:30	
часа	 в	 зала	 „Проф.	 Мин-
чо	Минчев”	 на	 ХГ	 „Христо	
Цокев”	 ще	 бъде	 открита	
изложба	 „Избрано”	 от	 VI	
Международен	 фотосалон	
Пловдив	2019	г.	
	 Галерията	 в	 Габрово	 е	
първият	 домакин	 на	 из-
ложбата	след	откриването	
й	в	Пловдив.	
	 Фотосалонът	 е	 под	
патронажите	 на	 Междуна-
родната	федерация	за	фо-
тографско	изкуство	 (FIAP),	
Фотографско	общество	на	

Америка	 (PSA),	 Фотограф-
ското	общество	на	Гърция	
(HPS)	и	Национално	сдру-
жение	 Фотографска	 ака-
демия	 „Янка	 Кюркчиева“	
(НСФА).
	 Културната	 инициати-
ва	 VI	 Международен	 фо-
тосалон	 Пловдив	 2019	 г.	
е	 подкрепена	 от	 Община	
Пловдив	 и	 e	 включена	 в	
Календара	 на	 културните	
събития	за	2019	година.
	 Петчленно	 жури	 с	
председател	Рикардо	Бузи	
(MFIAP,	EFIAP/p,	HonEFIAP,	

президент	на	FIAP	борд	на	
директорите	(Италия),	след	
тридневно	журиране	избра	
за	финалната	селекция	949	
фотографии	 на	 246	 участ-
ника	 от	 39	 страни	 от	 пет	
континента.	
	 Международният	 фо-
тосалон	 е	 в	 6	 раздела	 –	
черно-бяла	 фотография,	
цветна,	 природа,	 фото-
журналистика,	 портрет	 и	
тяло,	моят	град	–	основна	
тема	и	подтема	 „Европей-
ски	 столици	 на	 културата	
1985	–	2023	г.“	Най-добрите	
фотографии	спечелиха	над	
160	награди.	Този	богат	на-
граден	 фонд	 отличи	 най-
високо	 творбите	 на	 103	
фотографи	от	30	държави.	
	 Официалният	 знак	 на	
FIAP	за	най-добре	предста-
вилия	се	автор	на	салона	
-	 светлосиня	 FIAP	 значка,	
бе	 спечелен	 от	 Марсел	
Ван	Балкен,	Нидерландия.	
	 България	 беше	 пред-
ставена	от	38	фототворци,	
които	спечелиха	62	награ-
ди.	 Изложбата	 може	 да	
разгледате	до	7	август.

Реãионàлнияò миниñòъð Пеòя Авðàмовà вðъчи 
нàãðàдà "Оáðàзцовà оáщинà" нà кмеòà нà Севлиево

продължава от стр. 1
В	Севлиево	е	и	най-ниска-
та	 безработица	 в	 региона	
-	само	4,8%.	Множеството	
производствени	 предприя-
тия	 и	 чуждите	 инвестиции	
тук	 са	 основополагащи	
за	 добрата	 икономическа	
среда	в	града	и	общината.
	 „С	тази	класация	всич-
ки	 могат	 да	 разберат,	 че	
освен	 София,	 Пловдив	 и	
Бургас,	 има	 и	 по-малки	
общини,	които	се	развиват	
чудесно	 и	 то	 не	 от	 вче-
ра.	 Тези	 примери	 трябва	
да	 бъдат	 показвани.	 На-
градата	 е	 плод	 на	 труда	
на	 всички	 предприемчи-
ви	 севлиевци	 и	мисля,	 че	
те	 я	 заслужават“,	 каза	 по	
време	 на	 тържествената	
церемония	 д-р	 Иван	 Ива-
нов.	 „Севлиево	 е	 пример	
как	местната	власт	и	биз-
несът	 работят	 заедно	 за	
развитието	 на	 общината.	
В	 града	 ни,	 освен	 „Иде-
ал	Стандарт“,	 има	работе-
щи	 над	 1	 200	 фирми,	 има	
големи	 предприятия	 с	 по	
над	1	000	работници.	През	
миналата	 година	 няколко	
дружества	инвестираха	по	
над	 20	 млн.	 лв.	 в	 разши-
ряване	 и	 модернизиране	

на	 своите	 производства.	
Това	показва,	че	компани-
ите	се	чувстват	комфортно	
в	Севлиево”,	каза	още	д-р	
Иванов.
	 Според	 него	 най-
важното	 към	 момента	 е	
транспортната	 свързаност	
на	 бизнеса	 в	 Севлиево	 с	
останалата	 част	 на	 стра-
ната	и	на	света.	„Надявам	
се,	 че	 с	 развитието	 на	

транспортните	 коридори	
Севлиево	 няма	 да	 бъде	
забравен“,	сподели	кметът.	
Пред	 регионалния	 минис-
тър	Петя	Аврамова	той	от-
ново	 постави	 въпроса	 за	
обходния	път	на	Севлиево,	
тъй	 като	 в	 момента	 6	 км	
от	 натовареното	 трасе	 за	
Габрово	 минава	 през	 це-
лия	 град,	което	натоварва	
допълнително	 трафика	 и	

	 На	18	юли	във	Велико	
Търново	 се	 проведе	 тре-
тата	 от	 шестте	 срещи	 по	
проекта.	
	 На	 специална	 цере-
мония	 бяха	 оповестени	
резултатите	 от	 проучва-
нето	 за	 Северен	 центра-
лен	район.	Общините	бяха	
класирани	 в	 пет	 катего-
рии:	 „Качество	 на	живот“,	
„Инфраструктура“,	 „Благо-
състояние“,	 „Умен	 град“	 и	
„Градски	дух“.
	 Община	Трявна	получи	
специална	 награда	 извън	
тези	 категории	 -	 „Община	

с	 най-добро	 качество	 на	
образование“.	 Комисията	
е	оценила	високо	съвмест-
ната	 работа	 между	 Об-
щината	 и	 училищата	 при	
реализиране	 на	 различни	
проекти	 и	 отличните	 ре-
зултати	 на	 тревненските	
ученици	с	най-висок	успех	
на	матурите	в	целия	реги-
он.
	 Областната	 управи-
телка	 на	 Велико	 Търново	
проф.	 Любомира	 Попова	
връчи	 наградата	 на	 зам.	
кмета	 на	 Община	 Трявна	
Николина	Николова.

Тðявнà получи нàãðàдà зà „Оáщинà ñ 
нàй-доáðо кàчеñòво нà оáðàзовàние"
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ще	 бъде	 открита	 на	 23	
юли	 от	 17:30	 часа	 га-
л е р и я 	 " В и д и м а " .
	 Дълъг	 път	 от	 излож-
би	 и	 събития	 извървяхме	
заедно	 със	 севлиевската	
публика	 от	 началото	 на	
годината	 и	 дойде	 време	
за	 последната	 за	 този	
творчески	 сезон	 изложба.	
Дълъг	е	пътя	и	на	нашите	
гости.	 От	 далечен	 Китай,	
специално	 за	 любителите	
на	изкуството	в	Севлиево,	
ще	 гостуват	 Петър	 Лаза-
ров	и	 Гергана	Рахнева.	Те	
са	двама	талантливи	авто-
ри,	които	обединяват	твор-
ческите	си	различия	в	хар-
монията	 на	 философския	
принцип	на	Ин-Ян.	Дългия	
път	не	е	задължително	тру-
ден	и	изморителен,	напро-
тив,	може	да	бъде	осеян	с	
приключения	 и	 радостни	
мигове!	 По	 пътя,	 търсе-
щото	 око	 на	 художника,	
ще	 открие	 красотата	 и	 в	
най-монотонния	 пейзаж	 и	
в	най-скучното	чакане…	А,	
когато	говорим	за	пътя	на	
коприната,	 за	 величестве-
ния	и	необятен	Китай,	мо-
жем	само	да	затаим	дъх…	
	 Петър	Лазаров	е	роден	
в	 Пловдив,	 през	 1958	 г.	
Завършва	 Великотърнов-
ския	 университет	 „Св.	Св.	
Кирил	 и	 Методий“,	 кате-
дра	 „Графика“.	 От	 1990	 г.	
Лазаров	 живее	 в	 Холан-
дия.	 Почти	 непознат	 в	
родината	 си,	 той	 е	 един	
от	 малкото	 живи	 худож-
ници,	 чиито	 творби	 са	
изложени	 в	 Райксмузеум	
в	 Амстердам,	 наред	 със	
световно	 известни	 тво-
рци	 като	 Дюрер,	 Ешер,	
Рембранд	 и	 други	 класи-
ци.	 	 В	 последните	 години	
живее	 и	 преподава	 гра-
фични	 изкуства	 в	 Китай.
	 Гергана	 Рахнева	 е	 ро-
дена	 в	 Русе	 през	 1982	 г.	
Завършва	 църковни	 изку-
ства	 във	 Велико	Търново.	

В	 момента	 живее	 и	 ри-
сува	 в	 Китай,	 заедно	 с	
Петър	 Лазаров	 и	 техния	
син	 Виктор.	 Основно	 ра-
боти	 в	 сферата	 на	 при-
ложните	 изкуства,	 експе-
риментира	 и	 с	 маслена	
живопис,	 като	 по	 нестан-
дартен	 начин	 използва	
похватите	 на	 иконописта.	
Има	 множество	 участия	
в	 общи	 изложби	 и	 някол-
ко	 самостоятелни	 изяви.	
	 Изложбата	 в	 галерия	
„Видима“	 ще	 покаже	 два	
напълно	 различни	 жанра	
в	 изобразителното	 изку-
ство	 –	 графика	 и	 живо-
пис.	 Графиките,	 дело	 на	
Петър	 Лазаров,	 умело	
балансирани	 от	 платна-
та	 на	 Гергана	Рахнева	ще	
ни	понесат	на	 крилата	на	
едно	 вълшебно	 пътешест-
вие	 отвъд	 хиляди	 реки	 и	
планини,	 където	 и	 днес,	
неразгаданите	 тайни	 на	
древен	 Китай,	 омагьосват	
и	 вдъхновяват	 всеки,	 кой-
то	носи	твореца	в	себе	си.	
	 За	 изготвянето	 на	
своите	 графични	 изобра-
жения	 Петър	 Лазаров	 из-
ползва	 основно	 техниката	
на	 дървогравюрата,	 чийто	
произход	се	корени	в	кла-
сическите	 китайски	 изку-
ства	 и	 занаяти.	 От	 своя	
страна	 платната	 на	 Гер-
гана	 Рахнева	 отразяват	
културната	 действителност	
в	 днешен	 Китай,	 тя	 из-
ползва	 различни	 техники	
и	 похвати	 в	 един	 експе-
риментален	 подход,	 за	 да	
улови	 културните	 особе-
ности	 на	 тази	 необятна	
страна	 по	 един	 съвре-
менен	 и	 модерен	 начин.		
	 За	 дългия	 път	 до	 Ки-
тай	 и	 обратно	 и	 за	 всич-
ко,	 което	 впечатлява	 и	
вдъхновява	 художни -
ците,	 ще	 покажем	 и	 ще	
разкажем	 на	 23	 юли	 от	
17:30	 часа	 в	 галерия	 „Ви-
дима”!	 Вход	 свободен!

„По дълãия пъò” – ãðàфикà и живопиñ 
нà Пеòъð Лàзàðов и Геðãàнà Рàхневà


