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International Basketball Camp • Gabrovo`2019

Никîлай Ваклиíîв: 
"Баñкåòáîлъò íа кîлички 
- òîва å мîяò ñпîрò"  8

Бълãария заå чåòвърòî мяñòî íа Еврîпåйñкîòî пî хаíдáал, 
Мадлåí Тîдîрîва - в идåалíия îòáîр  8

	 Честването	се	проведе	
на	18	и	19	юли	в	музея	и	в	
Икономовата	 къща	 –	 едно	
от	 творенията	 на	 великия	
майстор.	 Беше	 предста-
вен	новият	албум	за	стро-
ежите	 на	 Колю	 Фичето.	
Директорът	 Тоня	 Белчева	
направи	 ретроспекция	 на	
развитието	на	музея.	Уред-
никът	Мадлена	Маймарева	
показа	 витрината,	 подре-
дена	 в	 памет	 на	 дрянов-
ските	 строители.	 Вален-
тина	 Банкова,	 внучка	 на	
Тодор	Рачев	-	ръководител	
на	 строителната	 бригада,	
построила	 музея,	 разказа	
за	 живота	 и	 работата	 на	
този	 честен,	 трудолюбив,	
всеотдаен,	 отговорен,	 но	
и	много	скромен	майстор-
строител,	 като	 се	 спря	 и	
на	 някои	 интересни	 мо-

менти,	свързани	със	стро-
ителството	на	музея.	Цяла-
та	статия	и	много	интерес-
ни	и	непубликувани	досега	
материали	 могат	 да	 бъ-
дат	открити	на	юбилейния	
сайт	 на	музея	 –	 dryanovo.
eu	-	подготвен	и	дарен	на	
музей	 „Колю	 Фичето“	 от	
правнуците	на	Тодор	Рачев		
Ралица	 и	 Явор	 Атанасо-
ви	 (AB	 Studio).	 По	 пока-
на	на	БНР	създателите	на	
юбилейния	 сайт	 участва-
ха	 в	 предаването	 „Преди	
всички“.	Предстои	пълното	
изследване	 на	 г-жа	 Бан-
кова	 да	 бъде	 публикува-
но	 в	 книга	 и	 издадено	 от	
самата	 нея	 с	 помощта	 на	
Ралица	и	Явор.	
	 Извадки	от	статията	на	
Валентина	 Банкова	 -	 на 
страница 7

Дряíîвî чåñòва 50 ãîдиíи íа музåй „Кîлю Фичåòî"

Вела лазароВа

	 По	 случай	 230	 години	
от	рождението	на	големия	
родолюбец,	 книжовник	 и	
дарител	Васил	Априлов	(21	
юли	1789	 г.)	Националният	
музей	 на	 образованието	
организира	втория	Ден	на	
Априлов.	
	 Премиерата	беше	през	
януари,	 припомня	 дирек-
торът	 Мая	 Карагьозова.	
Целият	 22	юли	 бе	Ден	 на	
отворените	 врати	 с	 екс-
курзоводна	 разходка	 в	
„Алеята	на	знанието”,	про-
жекция	 на	 документалния	
филм	 „Ние	живеем	за	на-

шите	 потомци”,	 мултиме-
дийно	помагало,	изработе-
но	от	НМО.	
	 Открита	 бе	 изложба-
та	 „Реплики”	 -	 приложни	
работи	 на	 Надежда	 Лаза-
рова,	 известен	 клавирен	
педагог	от	Габрово,	инспи-
рирани	от		годишнината	на	
Васил	Априлов	 и	 50	 г.	 от	
обявяване	 на	 художника	
Цанко	 Лавренов	 за	 поче-
тен	гражданин	на	Габрово.	
	 Акцент	 в	 арт-експози-
цията	е	реплика	на	карти-
ната	 на	 Цанко	 Лавренов	
„Габрово	1847	г.”.	Техниката	
на	 гоблена-реплика	 е	 т.	
нар.	 „диамантена	 мозай-

ка”.	
	 Показани	 са	 и	 други	
нейни	творби,	също	инспе-
рирани	от	обичани	от	нея	
художници	 и	 поети,	 свър-
зани	с	родния	край.
	 На	 15	 октомври	 ще	 е	
третият	 Ден	 на	 Априлов,	
когато	 ще	 бъдат	 връчени	
наградите	 от	 Втория	 на-
ционален	 ученически	 кон-
курс	 „Времена	 и	 будите-
ли”,	 който	 е	 под	 патрона-
жа	 на	Министерството	 на	
образованието	и	науката.	

Дåí íа Априлîв в Нациîíалíия музåй íа îáразîваíиåòî
Клавирен педагог гостува с изложба в НМО, показа диамантен гоблен - реплика на картината на Лавренов "Габрово 1847" 

Снимка:	НМО

сТеФКа БУрмоВа

	 „Няма	 опасност	 зара-
зено	 месо	 да	 попадне	 в	
търговските	 обекти,	 тъй	
като	 преди	 да	 бъдат	 пус-
нати	 в	 продажба,	 храни-
телните	 продукти	 от	 жи-
вотински	произход	преми-
нават	 през	 задължителни	
санитарно-ветеринарни	
изследвания“	 -	беше	кате-
горичен	д-р	Георги	Желев	
от	 Ветеринарномедицин-
ския	 факултет	 на	 Тракий-
ския	 университет	 в	Стара	
Загора.	
	 Вчера	 той	 беше	 в	
Габрово	за	участие	в	тре-
тото	 поред	 разширено	
заседание	 на	 Областна-
та	 епизоотична	 комисия	
във	 връзка	 с	 болестта	
африканска	 чума	 по	 сви-
нете.	 В	 него	 взеха	 учас-

тие	 заместник	 областни-
ят	 управител	 на	 Габрово	
Росен	 Цветков,	 кметове	
на	населени	места	от	об-
ластта,	 представители	 на	
Областната	 агенция	 по	
безопасност	 на	 храните,	
ОД	„Земеделие“,	на	БДЖ,	
на	ОПУ,	на	полицията,	 на	
ловни	дружинки	и	др.	
	 По	 време	 на	 срещата	
бяха	 разяснени	 за	 поре-
ден	 път	 мерките,	 които	
се	 предприемат	 за	 недо-
пускане	 навлизането	 в	
областта	 на	 остро	 зараз-
ното	 заболяване.	 Д-р	 Ге-
орги	 Желев	 апелира	 за	
повишена	 бдителност	 от	
страна	на	обществеността	
във	 връзка	 с	 епидемия-
та	по	прасетата,	която	се	
шири	 в	 някои	 райони	 на	
страната.	
	 Според	 него	 е	 изклю-

чително	 важно	 собстве-
ниците	 на	 частни	 свине-
ферми	 да	 предприемат	
своевременни	 санитарни	
мерки	за	опазване	на	жи-
вотните.	
	 „Важно	 е	 всеки	 да	
осъзнае	 колко	 сериозен	
е	 проблемът	 с	 африкан-
ската	 чума,	 за	 да	 успеем	
да	 се	 предпазим	 от	 бо-
лестта	 -	 заяви	 д-р	 Георги	
Желев.	 -	 Необходимо	 е	
да	се	следи	изхвърлянето	
на	 животински	 отпадъци	
да	 се	 извършва	 на	 точно	
определени	места	и	да	се	
унищожават.	
 Двата	парка	-	„Центра-
лен	 Балкан“	 и	 „Българка“,	
не	 бива	 да	 допускат	 из-
хвърлянето	на	отпадъци	на	
своята	 територия	 поради	
опасност	от	заразяване.	
	 Четирите	 общини	 на	

областта	 също	 е	 нужно	
да	 определят	 местата	 за	
събиране	 на	 специалните	
отпадъци,	а	ОПУ	трябва	да	
осигури	 поне	 10	 точки	 за	
отпадъци,	които	трябва	да	
бъдат	унищожавани.“
	 Добрата	 новина	 е,	 че	
засега	пробите	са	отрица-
телни	 и	 в	 областта	 няма	
регистрирано	 заболява-
не	 от	 африканска	 чума	
по	 свинете.	 Но	 най-голя-
ма	 опасност	 се	 крие	 при	
отглеждането	 на	 прасета	
от	 домакинствата	 от	 типа	
„заден	двор“,	тъй	като	жи-
вотните	 не	 са	 под	 посто-
янен	 ветеринарен	надзор.	
Към	 момента	 в	 областта	
техният	общ	брой	е	713	–	
по	едно,	две	или	три	пра-
сета	 на	 стопанин.	 Освен	
това	 в	 региона	 функцио-
нират	 и	 няколко	 големи	

свинеферми.
	 „Трябва	да	се	осъзнае	
колко	сериозен	е	пробле-
мът	 с	 африканската	 чума	
по	свинете,	която	води	до	
висока	смъртност	при	жи-
вотните.	 Всички	 прасета	
са	 в	 потенциален	 риск“	 –	
подчерта	д-р	Желев.	
	 Той	 обясни	 още,	 че	
вирусът	на	заболяването	е	
изключително	 устойчив	 и	
оцелява	дори	при	дълбоко	
замразеното	 в	 продълже-
ние	 на	 три	 месеца	 месо.	
Поради	което	е	важно	да	
се	 прояви	 сериозна	 бди-
телност	 за	 недопускане	
навлизането	на	болестта	в	
региона.
	 По	 време	 на	 срещата	
стана	ясно,	че	55	държави	
по	света	в	момента	се	бо-
рят	 с	 африканската	 чума	
по	свинете.

Няма îпаñíîñò îò заразåíî мåñî в маãазиíиòå
Третото разширено заседание на Областната епизоотична комисия във връзка с африканска чума по свинете с участието на д-р Георги Желев:
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• съобщения за ремонтни дейности
• Проверка на сметка
• УслУгите,	които предлагаме

водоснабдяване и канализация
 Г а б р о в о

www.vik-gabrovo.com

Вик ооД - габрово, бул. „Трети март” 6
office@vik-gabrovo.com

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 ръко-
писи в следните жанрове: поезия, проза, литература за деца, хумор и сати-
ра, етнография, краезнание.
 В конкурса могат да участват всички автори, родени или дълго пребива-
вали 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.

уВЕДоМлЕниЕ
Електроразпределение север аД, 
разпределителен обслужващ цен-
тър габрово и горна оряховица 

уведомява своите клиенти, че:
 В периода 29.07.2019 - 02.08.2019 г. от 08:30 до 
17:00 ч. поради	извършване	на	неотложни	ремонтни	
дейности	на	съоръженията	за	доставка	на	електро-
енергия	 са	 възможни	 смущения	 на	 електрозахран-
ването	в	района	на	община	Габрово,	с.	Драгановци	
(част	от	абонатите,	захранени	от	ТП	2	Драгановци).
 На 31.07.2019 г. от 08:30 до 17:00 ч. поради	
извършване	на	неотложни	ремонтни	дейности	на	съ-
оръженията	за	доставка	на	електроенергия	са	въз-
можни	смущения	на	електрозахранването	в	района	
на	 община	 Габрово,	 с.	 Гъбене	 (част	 от	 абонатите,	
захранени	от	ТП	1	Гъбене	и	ТП	2	Гъбене).		
 Електроразпределение Север АД, Разпределителен об-
служващ център - Габрово и Горна Оряховица се извинява на 
своите клиенти за възникналото неудобство и се надява на 
разбиране. Допълнителна информация можете да получите 
на тел. 0700 161 61.

 ВоДораВно: нова Загора. аманат. Ферибот. манитоба. нил. 
доган. Параван. милано. онат. мека. сакар. ламарина. Расин 
(Жан). лин. карара. мина. аланин. дарак. лариса. акино (корасон). 
Боб. лем (станислав). лалор (джеймс). мал. водевил. кел. Бара. 
Барак. тарапана. илот. лад. „Ралица”. „ласи”. академ. салон. „на 
бала”. америка. Пароними. исоп. ват. карат. вокил. кано (алонсо). 
Раб. мадан. нари. „Рода”. анона. авала. нева. „атари”. ариман. 
кака. икона. „ила”. Пирога. аника. адам. нотабил. тодорова (каме-
лия). салата. клапа. „алар”. 
 оТВЕсно: софи маринова. „ана каренина”. великан. Борис 
арабов. Рол (мишел). Шар. ласал (Фердинанд). „далибор”. дако-
та. „Зидари”. „алеко”. анама. „агат”. Габон. нарев. талита. акаба. 
Гогол (николай). лимит. кам. дата. кота. алас (леополдо). лала. 
ивана. алк. номинал. Рада. „онорин”. лам. нани (луиш). академик. 
„никита”. апар. налеп. меси-на. окоп. Фанатик. колар. Рола. анада 
(„мечта, наречена анада”). мир. надир. насип. Ра-Ра. катамаран. 
Балак (михаел). киви. ара. нове. „арома”. илава. амидол. табакера. 
арецо. аналалава. тана. акола (Пол). „ането”. анамар.

отговори на сканди от бр. 139, вторник

ОБЩИНА ГАБРОВО

 ЗАПОВЕД № 1444/18.07.2019 г. 
НА КМЕТА НА ОБЩИНА ГАБРОВО  

ЗА  ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ 
ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ, ЗА 1 ГОДИНА, НА:   

 Имот с идентификатор 81904.13.1,	с	площ	5,278,		
НТЦ	50,00	лв.	
 Имот с идентификатор 81904.13.2,	с	площ	6,922,		
НТЦ	65,00	лв.	
 Имот с идентификатор 57675.38.11,	с	площ	3,666,		
НТЦ	15,00	лв.	
 С предназначение	 –	 магазин	 за	 хранителни	 и	
дребни	промишлени	стоки.	
 Дата и час на провеждане на търга:	20.08.2019	г.	от	
13,30	ч.
 Закупуване на тръжна документация:	от	24.07.2019	
г.	до	19.08.2019	г.
 Дата и час на повторно провеждане на търга: 
27.08.2019	г.,	13.30	ч.
 Закупуване на тръжна документация:	 до	
26.08.2019	г.
 Тръжната документация	 се	 получава	 в	 „Център	
за	информация		и	услуги	на	гражданите”	при	Община	
Габрово	 срещу	 представена	 квитанция	 за	 закупени	
документи. 
 За допълнителна информация: Община 
Габрово, телефон: 066/ 818 441.

Вела лазароВа

 Очакваното	от	месеци	
представление	 на	Народ-
ния	 театър	 „Актрисата”,	
на	 британския	 драматург	
Питър	 Куилтър,	 препъл-
ни	 залата	 и	 балкона	 на	
Дома	 на	 културата	 на	 22	
юли.	 Излелият	 се	 пре-
ди	 това	 проливен	 летен	
дъжд	не	попречи	на	мно-
гобройната	 публика	 да	
бъде	навреме	за	нашумя-
лата	 трагикомедия,	 коя-
то	 достига	 „драматични	
обертонове”.	
	 Постановката	на	спек-
такъла	 на	 Стефан	 Дана-
илов,	 режисьор	 -	 Росица	
Обрешкова,	 драматург	 -	
Мирела	 Иванова,	 музи-
ка	 -	 Иван	Лечев,	 гостува	
по	покана	на	Драматичен	

театър	 „Рачо	 Стоянов”	 -	
Габрово,	който	е	в	много	
добри	 партньорски	 отно-
шения	 с	 Първия	 ни	 теа-
тър.	
	 Театралната	 загадка,	
която	 пиесата	 поставя,	
колко	 силна	 е	 магията	
на	 театъра,	 бе	 с	 учас-
тието	 на	 две	 театрални	
и	кинолегенди.	Актрисата,	
в	 чиято	 кожа	 влиза	 Аня	
Пенчева,	 посрещната	 с	
овации,	 е	 пиеса	 за	 по-
следното	 представление		
на	 своенравната	 Лилия	
Мартин,	решена	да	слезе	
от	 сцената,	 съблазнена	
от	идеята	да	се	оттегли	в	
Швейцария	със	своя	обо-
жател	 от	 30	 години,	 за-
можния	възрастен	банкер	
Чарлз	(Стефан	Данаилов).	
Аня	 Пенчева	 дълго	 е	 из-

кушавала	 Мастера	 да	 се	
върне	на	сцената,	докато	
накрая	 той	 отсякъл:	 „Ще	
го	 изиграя	 този	 Чарлз!”.	
Появата	му	на	 габровска	
сцена	 в	 инвалидна	 ко-
личка	 бе	 посрещнато	 	 с	
възторжени	 и	 продължи-
телни	аплодисменти.
	 Спектакълът,	който		се	
радва	 на	 близо	 20	 пред-
ставления	 с	 блестяща	
премиера	на	7	юни	в	Со-
фия,	по	думите	на	проду-
цента	Кирил	Кирилов,	пъ-
тува	успешно	и	идва	след	
представяне	в	Бургас.		
	 Публиката	 можа	 да	
види	 на	 сцената	 Кирил	
Ефремов	в	ролята	на	Пол	
-	 	 по-младият	 бивш	 съ-
пруг	 на	 актрисата,	 ней-
ният	 застаряващ	 годеник	
Чарлз,	 	 синът	 й	 Даниел	

(Павел	 Иванов),	 агентът	
й	 (Ненчо	 Илиев),	 режи-
сьорът	 й	 (Иван	 Панев),	
студенти	на	Стефан	Дана-
илов.
	 На	 28	 юли	 предста-
влението	 ще	 е	 част	 от	
фестивала	 „Арт	 поток”	 в	
Царево	на	морето,	където	
миналата	 година	 по	 вре-
ме	на	феста	се	е	родила	
идеята	 	 за	 поставяне	 на	
„Актрисата”.
	 Много	 трогателно	 бе	
обръщението	 от	 сцената	
в	 края	 на	 спектакъла	 от	
Стефан	Данаилов:	„Скъпи	
приятели,	тази	сграда	ми	
напомня	за	мое	гостуване	
тук,	на	габровска	сцена,	в	
младите	 години…	От	сър-
це	 ви	 благодаря.	 Да	 сте	
живи,	 здрави	 и	 щастли-
ви!”.

„Акòриñаòа” íа Нарîдíия ãîñòува при ãîлям иíòåрåñ в Гаáрîвî

сТеФКа БУрмоВа

	 Талантливата	 солист-
ка	 на	 севлиевската	 ВФ	
„Upstream	Voices”	Гала	Бо-
тева	 се	 завърна	 с	 Гран	
при	 от	 Националния	 кон-
курс	 за	 млади	 певци,	
танцьори	 и	 художници	
„Звезден	 път“	 в	 Разград.	
Младата	 певица	 участ-
ва	 за	 втори	 път	 в	 този	
престижен	 конкурс.	 Въз-
питаничката	 на	 вокалния	
педагог	 Ценка	 Горалова	
успя	 да	 впечатли	 компе-
тентното	 жури	 с	 предсе-
дател	 изтъкнатия	 вокален	
педагог	и	преподавател	в	
НБУ	доц.	Етиен	Леви,	Мая	
Райкова	 -	 продуцент	 за	
поп-рок	 и	 джаз	 музика	 в	
БНР,	 хореографа	 Милена	
Макавеева,	 която	 е	 пре-
подавала	 в	 Обединените	
арабски	емирства	и	в	Ду-
бай.
	 Освен	голямата	награ-
да	Гран	при,	Гала	спечели	
и	наградата	на	Областния	
управител	 на	 Разград	 в	

направлението	 „Вокални	
изпълнители“,	диплом,	ста-
туетка	и	парична	премия.
	 Изпълненията	 на	 Гала	
бяха	 изключително	 емо-
ционални	и	въздействащи,	
с	 много	 заряд	 и	 енер-
гия,	 сподели	 за	 вестника	
нейният	 вокален	 педагог	
Ценка	 Горалова.	 С	 пре-
красната	 балада	 на	 Геор-
ги	 Христов	 „Душата	 ми	 е	
стон“,	по	текст	на	Яворов,	
и	 популярния	 хит	 на	Али-
ша	Кийс	„If	I	aint	got	you”,	
младата	 певица	 отвори	
душата	 и	 сърцето	 си	 за	
публиката	 и	 бе	 възнагра-
дена	с	много	аплодисмен-
ти.	По	 време	 на	 галакон-
церта,	 след	 обявяването	
на	наградата,	Етиен	Леви	
поздрави	 Гала	 Ботева	 за	
изключително	 емоционал-
ното	 й	 представяне	 като	
й	 пожела	 „да	 покорява	
големите	сцени,	винаги	да	
пее	 от	 сърце	 и	 да	 радва	
почитателите	 с	 таланта	
си“.	
	 От	 конкурса	 в	 Раз-

град	с	награда	се	завърна	
и	 деветгодишната	 Никол	
Иванова,	която	участва	за	
първи	път	в	„Звезден	път“	
и	се	състезава	във	втора	
възрастова	група.	
	 „Никол	 показа	 силно	
желание	 за	 изява	 и	 ра-
дост,	 че	 е	 на	 сцената	 на	
конкурса	 -	 разказа	 Цен-
ка	 Горалова.	 -	 Малката	
певица	 изпълни	 с	 много	
настроение	 песните	 „Не	
ме	гледай	така,	момче“	из	
репертоара	 на	 Камелия	
Тодорова	и	„Roar”,	популя-
рен	хит	на	Кати	Пери.“
	 Дванайстото	 издание	
на	Националния	фестивал	
„Звезден	 път“	 се	 органи-
зира	от	Сдружение	„Бъде-
ще	 за	 Европа“	 в	Община	
Разград,	 Общински	 кул-
турен	 център	 и	 ОДМВР	
-	 Разград	 и	 се	 провежда	
под	 „Детско	 изкуство	 за	
безопасност	на	движение-
то“.	 В	 надпреварата	 се	
включиха	 над	 200	 деца	 -	
певци,	 танцьори	 и	 худож-
ници	от	цялата	страна.

сВеТозар ГаТеВ

	 Състезателите	на	мест-
ния	 клуб	 „Узана“	 обраха	
отличията	 на	 държавното	
първенство	 по	 колоориен-
тиране	 за	 2019-та.	 Шам-
пионатът	 в	 дисциплините	
спринт,	 дълга	 дистанция	
и	 щафети	 се	 проведе	 в	
околностите	на	Ново	село,	
В.	Търново.	 316	състезате-
ли	от	56	отбора	участваха	
в	 надпреварите,	 органи-
зирани	 от	 СКО	 „Трапези-
ца	1954“,	БФО,	Община	В.	
Търново	 и	 Кметство	 Ново	
село.
	 В	спринта	 габровските	
ориентировачи	 завоюваха	
9	отличия.	
	 Добромир	 Добрев	
грабна	 среброто	 в	 елит-
ната	 група	 на	 Мъже-21,	
като	 изостана	 само	 със	
7	 секунди	 от	 световния	
шампион	 по	 ски	 ориенти-
ране	Станимир	Беломъжев	
(„Хемус“,	Троян)	по	дистан-
цията	 от	 5.3	 километра	 с	
13	 контролни	 точки.	Вице-

шампион	 в	 спринта	 стана	
и	 Косара	 Ботева	 в	 елита	
при	дамите	(Ж21).	С	51	се-
кунди	 по-бърза	 от	 нея	 по	
3.8-километровото	 трасе	
(9КТ)	беше	Велина	Вълова	
(„Браун	 тим“,	 В.	 Търново),	
а	третото	място	зае	друга	
състезателка	на	КСО	„Уза-
на“	 -	 Силвия	Шандуркова.	
Шампиони	станаха	Йордан	
Тихомиров	 (М14)	 и	 Цвета	
Комитска	 (Ж16),	 сребърни		
отличия	 завоюваха	 Миха-
ил	Михайлов	(М20)	и	Юлия	
Христова	(Ж60),	а	с	бронз	
се	окичиха	Петър	Кръстев	
(М14)	 и	 Миглена	 Гатева	
(Ж40).	
	 В	 дългата	 дистанция	
представянето	 на	 габров-
ските	 състезатели	 беше	
още	 по-впечатляващо	 -	 6	
първи,	 3	 втори	 и	 4	 трети	
места.	 Дамите	 на	 „Узана“	
окупираха	изцяло	почетна-
та	стълбичка	при	Жени-21.	
Шампионка	 стана	 Христи-
на	 Козарева,	 изминала	
8.8-километровото	 трасе	 с	
10	 контроли	 за	 57:12	 ми-

нути.	 Както	 и	 в	 спринта,	
на	 второ	 и	 трето	 място	
завършиха	 Косара	 Боте-
ва	 и	 Силвия	 Шандурко-
ва.	 Златни	 медалисти	 от	
дългата	дистанция	станаха	
още	 София	 Генева	 (Ж12),	
Борис	 Карабойков	 (М14),	
Симона	 Виденова	 (Ж16),	
Димана	 Маринова	 (Ж20)	
и	 Юлия	 Христова	 (Ж60).	
Валентин	Саратлиев	 (М20)	
и	 Миглена	 Гатева	 (Ж40)	

заеха	втори	места,	а	трети	
-	Теодосий	Гатев	(М16),	Ева	
Симеонова	 (Ж18)	 и	Миха-
ил	Михайлов	(М20).	
	 В	щафетната	надпрева-
ра	триумфът	на	КСО	„Уза-
на“	 беше	 пълен	 и	 десет	
отбора	 на	 клуба	 влязоха	
в	 призовите	 тройки.	 Без-
апелационен	 шампион	 с	
аванс	 от	 над	 11	 минути	
стана	 тимът	 при	 Жени-21	
в	състав:	Силвия	Шандур-

кова,	 Христина	 Козарева	
и	 Косара	 Ботева.	 Златни	
медали	 завоюваха	 също	
щафетите	 при	 Мъже-14	
(Петър	 Кръстев,	 Йордан	
Тихомиров,	 Борис	 Кара-
бойков),	 Жени-18	 (Цвета	
Комитска,	 Виктория	 Сте-
фанова,	 Ева	 Симеонова)	
и	 Мъже-45	 (Христо	 Кара-
иванов,	Стоян	Дачев,	Еле-
онора	 Николова).	 Втори	
се	 класираха	 отборите	 на	
клуба	 при	 Жени-12	 (Рая	
Христова,	 Никол	Иванова,	
София	 Генева)	 и	 Мъже-
16	 (Михаил	 Балабанов,	
Александър	 Генев,	 Теодо-
сий	 Гатев),	 трети	 места	
заеха	щафетите	при	Мъже-
12	 (Теодор	 Петков,	 Миха-
ил	 Тюфекчиев,	 Радослав	
Иванов),	 Жени-14	 (Алек-
сандрина	 Пеева,	 Андрея	
Попова,	 Ясемин	 Занкова),	
Жени-16	 (Калина	Пенчева,	
Симона	 Виденова,	 Анна	
Марея	 Игнатова)	 и	 Мъже-
21	 (Добромир	 Добрев,	
Васил	 Михайлов,	 Мартин	
Пенчев).		
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 - Г-жо Блажева, зани-
мавате се с бодибилдинг, 
защо избрахте тази про-
фесия за себе си? 
	 -	 Бакалавър	 съм	 по	
Публична	 администрация	
от	Технически	университет	
в	 Габрово	 -	 нещо	 много	
различно	от	това,	с	което	
искам	 да	 се	 занимавам	
и	 се	 занимавам.	 Ще	 за-
върша	 и	 магистратура	 по	
културизъм	 в	 Национална	
спортна	 академия,	 където	
съм	 изкарала	 и	 курсове	
по	бодибилдинг	при	проф.	
Боянов,	след	което	започ-
нах	да	водя	и	тренировки,	
за	да	извайвам	телата	на	
хората.
 - Защо все пак избра-
хте културизма?
	 -	 Реших	 да	 се	 зани-
мавам	 с	 културизъм	 след	
заболяване	 на	 щитовид-
ната	жлеза.	И	тъй	като	ми	
харесваха	изваяните	тела,	
започнах	 да	 разпитвам	
как	 мога	 да	 го	 постигна.	
Насочиха	ме	към	бодибил-
динга.
	 Първоначално	се	зани-
мавах	 сама	 вкъщи	 –	 пра-
вех	коремни	преси	на	зе-
мята.	 Моята	 сестра-близ-
начка	 постоянно	 ми	 се	
смееше	 за	 полаганите	 от	
мен	 усилия,	 но	 аз	 не	 се	
отказвах.	Упорито	отделях	
по	 30	 минути	 два	 пъти	
през	 деня	 за	 коремните	
преси.	
	 Постепенно	 започнах	
да	 увеличавам	 времето,	
повтарях	 всяко	 упражне-
ние	по	три	пъти,	след	това	
по	 четири	 и	 така	 ната-
тък.	 В	 резултат	 на	 това	
за	 един	 месец	 отслабнах	
много.

	 Приятелките	ми	започ-
наха	да	ме	разпитват	как	
съм	 го	 постигнала,	 сес-
тра	 ми	 започна	 да	 ляга	
на	земята	и	да	прави	 уп-
ражненията.	 Чудеше	 ми	
се	как	издържам.	Обясних	
й,	 че	 трябва	 да	 прояви	
упоритост	 и	 да	 не	 се	 от-
казва.	 Все	 пак	 вече	 не	
бях	 начинаеща,	 а	 доста	
по-напреднала	 в	 своите	
упражнения.	
 - Вашите приятелки 
как реагираха?
	 -	Непрекъснато	ме	пи-
таха	 какво	 правя,	 за	 да	
отслабна	 така.	 Обясних	
им	и	самите	те	започнаха	
да	 правят	 тези	 упражне-
ния.	 Междувременно	 ми	
подариха	и	първата	карта	
за	фитнес	зала.	Отначало	
нямах	 желание	 да	 я	 по-
сещавам	 –	 бях	 си	 купила	
дъмбели	 по	 4	 килограма	
и	 с	 тях	 си	 тренирах	 вкъ-
щи.	 Преди	 това	 не	 зна-
ех	 дори	 какво	 е	 дъмбел.	
Но	тренирах,	без	дори	да	
знам	какво	означава	хра-
нителен	 план,	 за	 баланса	
мазнини-въглехидрати,	бях	
абсолютен	лаик	в	това	от-
ношение.	
	 Единственото,	 което	
знаех,	беше,	че	трябва	да	
ям	по-малко,	за	да	отслаб-
на.	 Оказа	 се,	 че	 това	 е	
напълно	погрешен	подход.	
Да	 не	 говорим,	 че	 кога-
то	 ходех	 в	 залата,	 всеки	
ми	 даваше	 съвети	 какво	
да	 правя,	 чувах	 различни	
мнения,	 но	 защо	 трябва	
да	 правя	 така,	 никой	 не	
обясняваше.	
	 И	 след	 няколко	 месе-
ца	 започнах	 да	 се	 раз-
болявам	 по-често,	 което	

е	 нормално,	 тъй	 като	 ес-
тественият	 ми	 имунитет	
намаля	 заради	 диетите.	
Да,	отслабнах,	но	все	още	
нямах	 изградени	 мускул-
ни	 плочки	 по	 тялото	 си.	
Защото	 фитнесът	 е	 тежък	
труд	за	тялото.	
	 Тогава	се	запознах	и	с	
първия	си	треньор	–	Иван	
Събчев,	който	ме	съветва-
ше	 как	 да	 се	 занимавам	
професионално	с	бодибил-
динг,	 за	 да	 постигна	 тър-
сените	от	мен	резултати.
 - Тогава ли решихте и 
да се посветите изцяло 
на бодибилдинга?
	 -	 Да.	 Тогава	 много	
внимателно	слушах	напът-
ствията	 на	 Иван	 Събчев,	
наблюдавах	 го,	 докато	 се	
занимава	 с	 другите	 в	 за-
лата	 –	 все	 пак	 занаят	 се	
краде.	 И	 независимо	 от	
прочетените	книги,	 трябва	
да	 чувстваш	 с	 цялата	 си	
същност	онова,	с	което	си	
се	захванал.	Точно	тогава	
усетих,	 че	 мога	 да	 стана	
добра,	но	е	важно	да	бъда	
упорита	и	последователна.	
Разбрах	още,	че	човек	се	
учи	 цял	 живот	 от	 всички	

хора,	 с	 които	 общува,	 и	
от	 всичко,	 до	 което	 се	
докосва.	И	че	няма	да	ми	
стигне	времето.	
	 Така	 постепенно	 за-

почнах	 да	 напредвам	 в	
материята,	 започнах	 и	 да	
помагам	 на	 своя	 треньор	
в	залата.	Заедно	изкарах-
ме	 и	 курсовете	 за	 про-
фесионални	 бодибилдинг	
инструктори.	И	 продължи-
хме	да	работим	върху	раз-
витието	си.
 - А кога решихте да 
участвате в състезания 
по културизъм?
		 -	 Заедно	 с	 моя	 тре-
ньор	решихме	да	участва-
ме	в	състезания	за	фитнес	
инструктори.	 Всъщност	
Иван	Събчев	ме	научи	на	
всичко	 –	 как	 да	 трени-
рам,	как	да	се	държа,	как	
да	 позирам,	 как	 да	 се	
снимам,	 как	 да	 си	 правя	
реклама.	Изградих	и	свой	
стил	 на	 работа.	 Точно	
треньорът	 ми	 ме	 запозна	
със	 сегашния	ми	 спонсор	
Красимир	Узунов	–	бълга-
рин,	който	живее	в	Англия.	
Основният	 му	 бизнес	 е	
свързан	 с	 транспорта,	 но	
успоредно	 с	 това	 се	 за-
нимава	и	със	своето	хоби	
–	 професионален	 треньор	
по	бодибилдинг	и	да	под-
готвя	състезатели	не	само	

в	областта	на	културизма,	
но	 и	 на	 силовия	 трибой.	
Основател	 е	 на	 компани-
ята	 „Стил	 Систърс“,	 която	
основно	 осигурява	 екипи	

за	 бодибилдинг,	 както	 и	
хранителни	добавки,	свър-
зани	с	този	вид	спорт.	
 - Кога решихте да се 
усъвършенствате и като 
треньор по бодибилдинг? 
	 -	 Стана	 неусетно.	 Ко-
гато	 човек	 е	 в	 залата	 и	
самият	 той	 тренира,	 все	
някой	 се	 завърта	 около	
него	 и	 задава	 въпроси,	
свързани	със	спорта.	А	ко-
гато	 се	 види,	 че	 някой	
проявява	 интерес,	 след	
като	самият	ти	вече	имаш	
достатъчно	 познания	 по	
темата,	 започваш	 да	 спо-
деляш	 своите	 знания	 и	
умения	 и	 с	 останалите.	
Освен	 това	 социалните	
мрежи	 осигуряват	 стра-
хотна	реклама.	Иначе	кой	
ще	дойде	в	Габрово,	за	да	
намери	 Даниела	 Блажева	
къде	 тренира.	 В	 момен-
та	 вече	 работя	 в	 четири	
зали,	в	които	и	самата	аз	
тренирам.	
 - До момента един-
ствено като треньор 
и състезател по бо-
дибилдинг  ли сте 
с е  р е а л и з и р а л а ? 
	 -	 Преди	 това	 девет	
години	 съм	 била	 крупие	
в	 казино,	 откъдето	 води	
началото	 си	 и	 страстта	
ми	към	бодибилдинга.	Там	
се	 работеше	 по	 12	 часа	
–	 имаше	 дневни	 и	 нощни	
смени.	
 - От колко години се 
занимавате с този вид 
спорт?
	 -	Вече	четири	години	и	
половина.
 - Някога укорявала ли 
сте се, че сте се захвана-
ла с този бодибилдинг?
	 -	Никога.	
 - Кои са предимствата 
на този спорт?
	 -	 В	 него	 всичко	 е	 на	
много	 високо	 ниво.	 При	
оформянето	 на	 фигурата,	
която	трябва	да	се	покаже	
на	 сцена,	 тялото	 много	
се	 изтощава.	 За	 четири	
месеца	 влизаме	 в	 такава	
форма,	до	която	примерно	
един	 фитнес	 любител	 би	
стигнал	 четири	 пъти	 по-
бавно.	Ние	правим	по	три	
тренировки	на	ден.	

	 Целите	 ни	 са	 много	
по-високи.	 Предимството	
на	 бодибилдинга	 за	 мен	
е,	 че	 мога	 да	 видя	 това,	
което	 съм	 изградила,	 тъй	
като	 в	 този	 период	 се	
изважда	водата	от	тялото,	
мазнината	 е	 намалена	 до	
минимално	ниво	и	можеш	
да	видиш	своя	прогрес.	И	
за	всяко	едно	състезание	
достигам	 все	 по-добро	 и	
по-добро	ниво.	
 - Нараства ли броят 
на жените, които се стре-
мят да изваят стегната и 
хармонична фигура?
	 	-	Да.	Има	много	жени,	
които	 искат	 да	 имат	 като	
моето	дупе,	например.	Да	
имат	 като	 моите	 крака,	
ръце,	 искат	 да	 изглеждат	
като	 мен.	 И	 броят	 им	 се	
увеличава.
 - На какво ниво е бо-
дибилдингът в България?
	 -	 Все	 още	 е	 на	много	
ниско	 ниво,	 но	 постепен-
но	започва	да	се	възпри-
ема	 все	 по-добре.	 Има	
все	 повече	 желаещи	 да	
поддържат	телата	си	и	то	
най-вече,	 защото	 храната	
тук	е	ужасна.	
	 Буквално	 всичко	 вече	
е	 ГМО	 и	 това	 много	 се	
отразява	върху	човешките	
тела,	 дори	 и	 на	 хората	
под	 30	 години	 –	 вече	 са	
много	 отпуснати,	 с	 над-
нормено	тегло,	което	води	
до	различни	болести.	
	 Има	 хора,	 които	 вли-
зат	 в	 залата,	 защото	 ис-
кат	да	са	красиви,	но	 го-
ляма	 част	 от	 тях	 идват	
поради	 появил	 се	 вече	
здравословен	проблем.
 - Считате, че човек не 
бива да е максималист и 
на всяка цена да се стре-
ми към намаляване на те-
глото, а когато реши да го 
прави – да е хармонично? 
	 -	Абсолютно!	Да!	Нор-
малният	фитнес	е	за	под-
дръжка	 или	 за	 преодо-
ляване	 на	 здравословен	
проблем	чрез	премахване	
на	определени	килограми,	
докато	 телесните	 показа-
тели	влязат	в	норма.	
	 Така	 че	 тренировките	
по	 бодибилдинг	 са	 пър-

во	 за	 здраве,	 второ	 –	 да	
изглеждаме	 добре,	 но	 и	
в	 двата	 случая	 могат	 да	
се	 постигнат	 изключи-
телно	 задоволяващи	 ре-
зултати.	 Но	 при	 по-лоша-
та	 кинетика	 това	 става	
по-бавно,	 а	 при	 добрата	
–	 сравнително	 по-бързо	
се	 постига	 необходимата	
форма.	 А	 когато	 човек	 е	
здрав	 и	 красив,	 той	 има	
самочувствие,	 излъчва	
положителна	 енергия,	 в	
него	няма	злоба	и	завист. 
	 Не	 бива	 да	 се	 забра-
вя,	че	когато	се	тренира,	е	
нужно	да	има	много	добър	
баланс	на	калориите.	Кое-
то	е	много	важно.
 - Участвате ли в 
спортни надпревари по 
бодибилдинг?
	 	 -	 За	 две	 години	 и	
няколко	месеца	съм	участ-
вала	в	14	изяви.	Била	съм	
два	 пъти	 в	 България	 на	
републиканско	 първен-
ство.	 Участвала	 съм	 на	
един	 конкурс	 в	 Банско	 и	
всички	 останали	 са	 били	
в	различни	градове	на	Ан-
глия	–	Лондон,	в	Рейтинг,	в	
Нотингам	и	т.	н.
	 След	 последното	 със-
тезание,	 организирано	 от	
Международната	 федера-
ция	 по	 бодибилдинг,	 вля-
зох	в	Топ	3.	И	само	след	
няколко	 дена	 главната	
съдийка	 на	 надпревара-
та	 пуснала	 в	 социалната	
мрежа	Фейсбук	до	всички	
участници	 в	 този	 турнир	
Гранд	При,	че	всички,	кои-
то	 са	 в	Топ	 3,	 получават	
квалификация	 за	 участие	
в	 Британските	 финали.	
След	 като	 прочетох	 тази	
информация	 във	Фейсбук,	
си	казах,	че	наистина	това	
е	моят	път	и	вече	успешно	
вървя	по	него.	Днес	мога	
да	 кажа,	 че	 Англия	 вече	
не	 ми	 е	 приоритет.	 Меч-
тата	 ми	 е	 да	 участвам	 в	
Испания	–	там	е	ядрото	на	
бодибилдинга.	
 - Вашият девиз?
	 -	 Трябва	 да	 извървиш	
своя	път,	за	да	стигнеш	до	
целта	 си!	 Когато	 си	 вър-
вял	 стъпка	по	стъпка	 към	
нея,	победата	е	сладка.	

Даíиåла Блажåва: „Тряáва да извървиш 
ñвîя пъò, за да ñòиãíåш дî цåлòа ñи!”

сТеФКа БУрмоВа

 Даниела Блажева е родена в Габрово на 11 ноември 1981 
г. и се занимава с културизъм от четири години и четири 
месеца. През 2016 година прави своя дебют в Националното 
първенство по културизъм и фитнес в София, категория 
Бикини и се класира на 8-мо място. Следват участията й 
в Sugar Classic‘s Leicester UK през ноември 2016 г., Fitcon 
Classic London UK – април 2017 г. Същата година се класира 
трета в квалификацията за участие в Британските финали 
на South Coast Shampionchips Portshmouth UK, категория Ма-
стър Бикини. През октомври 2017 г. се включва в Британски 
финали Qualifying Shampionships Season, а през ноември е на 
Sugar Classic‘s Leicester UK. През декември 2017 г. Даниела 
Блажева грабва наградата за най-добра Miss Fitness Physique 
(Мис Фигура) в Банско. Май 2018 г. вече е в Англия за English 
Grand Prix IFBB Diamond Cup/Arnold Classic Barcelona категория 
Мастър Бикини. Следва второ място през юни 2018 г. на 
Phoenix Way U.K. Pro Championship - IFBB Pro Qualifying Event 
2 BROS PRO - IV място категория Опън Бикини и II място в 
категория Мастър Бикини. Само два месеца по-късно тя е 
на Ben Weider Worldwide Classic August 18 August 2018 Coventry 
Ricoh Arena, Place category Pro Q, Place Welness. Последното 
участие на Даниела Блажева е на 23 юни 2019 г. в English 
Grand Prix - Place Bronze & Qualifiers for Arnold Classic, Europe 
Spain Barcelona - на 20 септември, и на England British Finals 
October. 
 Тя е спонсориран атлет от skladazamuskuli, fj ipactnutritom 
r powpg и е част от тима атлети на Steelsisterseries – Кра-
симир Узунов (спонсор и треньор), Едита Грийс, Томас Том, 
Ремигиус Грисиус, Каролис Слина.
 За пътя на Даниела Блажева в бодибилдинга и защо е 
избрала този спорт за своя професия е разговорът с нея.

сВеТозар ГаТеВ

 Учебна	 игра	 ще	 направят	
днес	 на	 стадион	 „Христо	 Бо-
тев“	гарнитурите	мъже	и	юноши	
старша	възраст	на	Обединения	
габровски	футболен	клуб	„Янтра	
2019“.	Това	е	новото	име	на	ФК	
„Янтра	 Габрово“,	 променено	 с	
решение	 на	 Общото	 събрание	
проведено	 на	 8	 юли.	 Двубоят	
на	мъжкия	състав	с	тима,	който	
ще	представя	клуба	в	Елитната	
юношеска	група	U19,	ще	започ-
не	в	18.45.
	 Това	 ще	 бъде	 втора	 про-
верка	 за	мъжете,	 които	 започ-
наха	 лятната	 си	 подготовка	 в	
началото	на	миналата	седмица.	
На	 треньорския	 пост	 вече	 е	
Николай	Василев,	а	в	ролята	на	
играещ	помощник-треньор	-	Ис-
крен	 Писаров.	 Петър	 Кръстев,	

който	води	тима	през	последни-
те	 няколко	 сезона,	 поема	 дря-
новския	 „Локомотив“.	 Заедно	 с	
него	към	тима	от	съседния	град	
заминават	Илиян	Илиев,	Денчо	
Шипкалиев,	 Тодор	 Чирпанов	 и	
Константин	 Йорданов.	 Заради	
служебни	ангажименти	с	„Янтра	
2019“	 се	 разделя	 и	 бранителят	
Николай	 Андреев,	 Захари	 Ми-
хайлов	 пък	 поема	 отново	 към	
чужбина.	Това	доста	ограничава	
групата,	 с	 която	работи	новият	
треньорски	 тандем	 Василев	 -	
Писаров.	 При	 мъжете	 вече	 са	
две	от	момчетата,	през	миналия	
сезон	 бяха	 водещи	 фигури	 в	
тима	на	„Янтра	1919“	в	Елитната	
юношеска	група	-	Христо	Цонев	
и	Делян	Дончев.	Търсят	се	още	
попълнения	 за	 няколко	 поста.	
Работи	се	също	по	привличане-
то	на	треньор	за	вратарите.

	 Първата	 лятна	 проверка	 на	
тима	беше	в	събота	срещу	„Ви-
хър“	в	Славяново.	Само	след	5	
тренировки,	 с	 ограничен	 със-
тав	и	при	доста	горещо	време,	
„Янтра	2019“	отстъпи	с	2:3.	След	
учебната	 игра	 днес,	 в	 събота	
предстои	контрола	с	„Ювентус“	
(Малчика),	който	е	пред	завръ-
щане	 в	Северозападната	Трета	
лига.	Мачът	ще	бъде	отново	на	
стадион	 „Христо	 Ботев“	 от	 18	
часа.	 На	 1	 август	 (четвъртък)	
от	 18.30	 часа	 тимът	 ни	 ще	 по-
срещне	 дублиращия	 отбор	 на	
„Етър“	 (Велико	 Търново),	 а	 на	
3-ти	 (събота)	от	18	часа	ще	иг-
рае	с	„Партизан“	(Червен	бряг),	
отново	 на	 „Христо	 Ботев“.	 Оч-
аква	 се	 новото	 първенство	 в	
Северозападната	Трета	лига	да	
стартира	седмица	по-късно	-	на	
11	август.	

Блестящо	 представяне	 на-
правиха	юношите	 младша	 въз-
раст	 на	 „Янтра-Исполин“	 в	 ре-
публиканското	 първенство	 по	
колоездене	на	писта.

Възпитаниците	на	треньори-
те	Светослав	Чанлиев	и	Даниел	
Петров	в	състав:	Мустафа	Мус-

тафов,	 Мартин	 Ма-
ринов,	Марин	Колев	
и	 Мартин	 Христов,		
сътвориха	 малко	
чудо.	

Без	 възможност	
за	добра	подготовка	
в	 тази	 дисциплина,	
поради	 липсата	 на	
колодрум	в	града	ни,	
габровските	 коло-та-
ланти	спечелиха	впе-
чатляващите	 15	 на	
държавния	 личен	 и	
отборен	 шампионат,	

проведен	 в	 парк	 „Свобода“	 в	
град	Пазарджик.

Мартин	 Маринов	 и	 Марин	
Колев	завоюваха	по	5	отличия,	
две	спечели	Мартин	Христов,	а	
капитанът	 Мустафа	 Мустафов,	
окичен	 с	 три	 медала,	 имаше	
честта	 да	 вдигне	 и	 вицешам-

пионската	 купа,	 която	 отборът	
заслужи	 с	 отличното	 си	 пред-
ставяне.

„Страхотно	 представяне	 на	
момчетата!	Мисля,	че	е	наисти-
на	малко	геройство	постигнато-
то	от	тях,	като	се	има	предвид,	
че	 се	 борихме	 с	 отбори	 от	
градове,	 в	 които	 има	 колодру-
ми	 и	 съответно	 възможност	
за	 добра	 подготовка	 на	 писта.	
Поздравявам	ги	още	веднъж.	Те	
отново	 показаха,	 че	 колоезде-
нето	е	в	генома	на	габровския	
спорт“	 -	 коментира	щастливият	
треньор	 на	 момчетата	 Даниел	
Петров.

Шампиони	 станаха	 дома-
кините	 от	 КК	 „Печенеги“,	 а	
третото	 място	 на	 почетната	
стълбичка	 заеха	 състезатели-
те	на	КК	„Лястовица-1905“	(Ка-
занлък). 

„Яíòра-Иñпîлиí” ñ 15 мåдала и вòîрî 
мяñòî îòáîрíî в шампиîíаòа íа пиñòа

Мъжåòå и юíîшиòå íа ОФК „Яíòра 
2019” щå íаправяò учåáíа иãра дíåñ
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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, 21]
сТроиТЕлни рабоТни-
ци се набират на тел. 
0895/424-308. [16, 15]
фирМа „коМ“ набира 
общи работници. Заплата 
1000 лв. справки на тел. 
0899/137-896. [22, 18]
шофьор с категория 
„с+е“ се търси на тел. 
0888/564-431. [11, 10]
шиВашко аТЕлиЕ „катя 
колева“ търси да назначи 
шивачка. спокойни усло-
вия на труд, отлично за-
плащане. справки на тел. 
0894/504-843 - колев. 
[22, 14]
ббс - България оод търси 
механици и ел. техници 
за постоянна работа - 
todorof@gmail.com. справ-

ки на тел. 0898/247-826. 
[23, 12]
ТранспорТна фирМа 
търси спедитор за между-
народен транспорт. Задъл-
жително е владеене на ан-
глийски или немски език. 
справки на тел. 0884/374-
484. [11, 7]
рабоТа В австрия за со-
циални асистенти с немски 
език - справки на тел. 
0887/118-813. [11, 6]
биТоВо заВЕДЕниЕ в 
село Боженци търси да 
назначи помощник-кухня 
- денна смяна. справки 
на тел. 0888/310-981. [12, 
10]
биТоВо заВЕДЕниЕ тър-
си да назначи помощник-
готвач. стартова заплата 
1000 лв. справки на тел. 
0888/310-981. [12, 10]
МЕхана В село Боженци 
търси сервитьор/ка - денна 
смяна. справки на тел. 
0887/002-030. [12, 10]
общ рабоТник се наби-
ра на тел. 0899/45-66-84. 
[11, 10]
ЧоВЕк за работа с 
храсторез и моторен трион 
се търси на тел. 0895/290-
905. [11, 6]
рабоТа за ученици и сту-
денти се предлага на тел. 
0895/290-905. [11, 6]

рЕсТоранТ Търси сер-
витьорка. справки на тел. 
0899/88-98-97. [11, 6]
ТранспорТна фирМа 
търси международен шо-
фьор с опит. справки на 
тел. 0896/499-039. [11, 7]
Магазин за хранителни 
стоки търси продавачка. 
справки на тел. 0899/099-
226. [11, 4]
бЕнзиносТанция Търси 
служители. справки на тел. 
0885/292-801. [11, 7]
склаД Търси шофьор-
пласьор. справки на тел. 
0883/222-290. [11, 7]
фирМа прЕДлага рабо-
та в отрасъл строителство, 
предимство за хората с 
опит. справки на тел. 
0877/44-51-99. [11, 6]
поМощник-гоТВаЧ оТ 
18 до 22 часа. Заплащане 
по споразумение. справки 
на тел. 0882/151-516. [5, 
4]

произВоДсТВЕна 
фирМа набира пЕр-
сонал за слЕДни-
ТЕ позиции: опа-
коВЧик и рабоТник 
ТоВаро-разТоВарна 
ДЕйносТ. сменен ре-
жим на работа. справ-
ки на тел. 0885/627-
510. [5, 3]

МЕбЕлна фабрика търси 
общ работник и мебелист - 
справки на тел. 0888/419-
838. [22, 5]
сЕрВиТьорка за събота 
и неделя се търси на тел. 
0899/147-447. [5, 5]
сТроиТЕлЕн ТЕхник се 
търси на тел. 0899/147-
447. [5, 5]
заВЕДЕниЕ Търси серви-
тьорки, помощник-готвачи 
и готвачи. справки на тел. 
0876/46-36-27. [22, 3]
пицария „Мания“ тър-
си пицар. справки на тел. 
0877/44-55-82. [11, 4]

„ДиМас“ аД Търси 
Да назнаЧи ЕкспЕ-
ДиТор, факТурисТ. 
За повече информа-
ция: тел. 0885/803-
330. [11, 3]

фирМа Търси работник 
за производство на тес-
тени изделия. справки на 
тел. 0885/069-027. [11, 3]
„пфлЕгЕ кънЕкТ“ еоод 
обявява свободни работ-
ни места за 3 жени за 
обгрижване на възрастен 
господин и помощ в до-
макинството в България. 
Брутна работна заплата 
650 лв., трудов договор. 
Започване на работа - 

01.09.2019 г. изисквания: 
добри познания по немски 
и украински, средно об-
разование, не се изисква 
квалификация и опит. За 
контакти: 02/83-21-040. 
[9, 1]
шофьор на самосвал се 
търси на тел.  0899/808-
700. [5, 2]
фирМа Търси работ-
ници. справки на тел. 
0888/255-318. [11, 1]
фирМа Търси работник 
за шприцавтомат. справки 
на тел. 0888/378-036. 
ТаксиМЕТроВи шофьо-
ри се набират на тел. 
0888/456-477. [11, 2]
проДаВаЧка на закуски 
за кв. трендафил, първа 
смяна от 4 до 12 ч., или 
6.30 - 15 часа, отлично 
заплащане. справки на тел. 
0899/310-747. [5, 1]
Търся за сондаж на вода 
с преносима сонда - тел. 
0888/587-816. [3, 2]
цЕх за производство на 
пластмасови изделия на-

бира работници за нощна 
смяна. справки на тел. 
0899/010-648. [5, 2]
ЧисТаЧка цЕнТър търси 
тел. 0876/735-596. [3, 1]
МасажисТка сЕ търси 
на тел.  0876/731-419. 
[3, 1]
заВЕДЕниЕ за хране-
не търси ПРодавачки 
на топли закуски, кафе 
и безалкохолно - справ-
ки на тел. 0897/889-001. 
[22, 1]
МайсТори за гипсокар-
тон, хидроизолация, зида-
ри, кофражисти, шпаклов-
чици за Белгия се търсят 
на тел. 0877/01-69-65. [3, 
1]
ТаксиМЕТроВ шо-
фьор се търси на тел. 
0896/644-577. [18, 1]
фирМа Търси готвач. 
денна смяна. справки на 
телефон 0885/069-027. 
[11, 1]
кулинарЕн Магазин 
търси продавач-консул-
тант. справки на тел. 

0885/069-027. [11, 1]
пасТир за крави се тър-
си на тел. 0894/78-24-40. 
[11, 1]
ДВаМа общи строителни 
работници се търсят на 
тел. 0899/922-476. [5, 1]
каМЕриЕрка за морето - 
млада, симпатична, строй-
на и пъргава, се търси на 
тел. 0889/686-605. [3, 1]

рабоТа Търси
Търся рабоТа като но-
щен пазач. Притежавам 
документ. тел. 0896/00-
31-52. [3, 2]

грижа за болни
и ВъзрасТни
глЕДа болни почасово - 
тел. 0879/689-667. [5, 3]
глЕДаМ болни. може и 
почасово. тел. 0878/47-
69-96. [3, 2]
глЕДаМ болни хора - 
тел. 0876/581-549. [5, 2]

бинго зала 
„габроВо“ 

Търси 
крупиЕТа

0896 604 999 

МожЕ и сТуДЕнТи 
заДоЧници

работа предлага, търси; продава-купува разни; автопазар; превози; заеми

ДаВа заЕМ
бърз заЕМ - тел. 
0897/219-833. [22, 14]
заЕМ ДнЕс - 0898/970-
820. [11, 4]

прЕВози
ТранспорТ - 2.5 тона, 
16 куб. м  - 0899/377-
924
прЕВоз с бус - 

0877/555-708.
ТранспорТ с камион 
до два тона, самосвал, 
докерски услуги - из-
насяне,  пренасяне, 
изхвърляне на мебели, 
пренасяне на строителни 
и други тежки товари, 
извозване на ненужна 
покъщнина, строителни 
отпадъци до сметището - 
0898/780-448

ТранспорТ със самос-
вал до 2 тона - тел. 
0886/604-711.
бус - 0.45 лв. - тел. 
0894/004-045. [33, 26]
ТранспорТни услу-
ги - тел. 0882/407-493. 
[12, 9]
ТранспорТ с бус - те-
лефон 0879/080-862. 
[11, 9]
ТранспорТ с бус - 1.5 

тона, 0.55 лв. - тел. 
0887/35-70-39. [12, 7]
услуги с бус, ба-
гер и самосвал - тел. 
0893/511-154. [23, 7]

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

проДаВа Машини
циркуляр - голям, гал-
ванична вана, хидромо-
тор - нов, се продават 
на тел. 0887/214-591. 
[5, 3]

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, 4]
сТарияТ МоДЕл циг-
ли, перфектно качест-
во, се продават на тел. 
0896/00-31-52. [3, 2]

проДаВа обзаВЕжДанЕ
ДиВан-спалня сЕ про-
дава на тел. 0896/25-15-
49. [5, 3]
ЧЕТирикрилЕн гар-
ДЕроб с надстройка 
- 100 лв., и двоен ди-
ван с механизъм - 100 
лв., се продават на тел. 
0896/266-311. [2, 2]
роДопски оДЕяла - 
40 лв., се продават на 
тел. 066/870-468. [3, 1]

проДаВа разни
пласТМасоВи цисТЕр-
ни - 1 тон, се продават 

на тел. 0888/942-095. 
[11, 11]
ВарЕл за вино, неръж-
давейка, 200 литра, за 
200 лева се продава на 
тел. 0896/164-146. [4, 
4]
нЕупоТрЕбяВан фа-
бриЧЕн котел за твърдо 
гориво - 90 х 58 х 50 
см, с водна риза, цена: 
150 лв., се продава на 
тел. 0888/76-32-16. [4, 
3]
биДони и цистер-
ни се продават на тел. 
0887/30-71-93. [22, 1]
казан за ракия - 
100-литров, се продава 
на тел. 0876/44-03-11. 
[4, 2]
наДуВаЕМа лоДка за 
1 човек без гребла, за 
65 лв. се продава на тел. 
0876/47-22-28. [2, 1]

коТлЕ - 24 kW, 4 ра-
диатора, лира, ел. бой-
лер се продават на тел. 
0877/222-095. [11, 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, 
11]
сТара нафТа се изкупу-
ва на тел. 0885/274-443, 
0894/921-663. [23, 5]

купуВа МаТЕриали
пункТ за вторични ку-
пува всякакви железа - 
тел. 0896/183-637.
жЕлязо сЕ изкупува 
на тел. 0885/274-443, 
0894/921-663. [23, 5]

аВТоМобили
проДаВа
AUDI а3, на бензин, 
се продава на тел. 
0893/839-140. [22, 22]
субару форЕсТър 
- 1999 г., 2000 куби-
ка, се продава на тел. 
0896/674-793. [11, 7]
голф-2, рЕцикли-
ран, се продава на тел. 
0878/20-21-33. [5, 4]
сиТроЕн с-3, дизел, 
2005 г., се продава на 
тел. 0883/381-548. [11, 

5]
FIAT PUNTO 1.1 MI, 
1997 г., Го, ГтП, за 950 
лв. се продава на тел. 
0888/672-724. [5, 5]
МЕрцЕДЕс 200 д за 
700 лева се продава 
на тел. 0888/374-793. 
[11, 3]
лЕк аВТоМобил си-
троен Берлинго, на 59 
000 км, се продава на 
тел. 0898/210-068. [3, 
2]
сузуки лиана 4х4 за 
1700 лв. се продава на 
тел. 0894/52-52-58. [2, 
2]

Ваз, МоскВиЧ
Ваз 2107 се продава 
на тел. 0879/861-868. 

[5, 5]

ДжипоВЕ
Джип „Дайхацу“, 
бензин, 1.6, 109 к. 
с., специализиран за 
лов, отлично състоя-
ние, се продава на тел. 
0885/133-711. [20, 9]

аВТоМобили купуВа
Джип луаз купува тел. 
0888/672-724. [5, 5]

аВТоЧасТи
/Магазини
ауДи а6, 2.5, на час-
ти се продават на тел. 
0894/437-775. [12, 9]
изгоДно! ТЕглиЧ 
за лада 2105 (2107) 
се продава на тел. 

0896/25-15-49. [5, 3]

аВТоуслуги
аВТоТЕнЕкЕДжийски 
и автобояджийски услу-
ги. качествено, експеди-
тивно, атрактивни цени. 
тел. 066/821 566, 0888 
321 692.

аВТоМобили поД
наЕМ

„VAIKAR RENTACAR“ 
аВТоМобили поД 
наЕМ, ул. „еману-
ил манолов“ 28, тел. 
0999/009-008.

аВТоМобили поД 
наем - 0878/929-080. 
[20, 15]

скрап, сТари
аВТоМобили
коли за скрап на до-
бри цени се изкупуват 
на тел. 0899/810-766. 
[15, 10]
коли за скрап от мяс-
то се изкупуват на тел. 
0899/092-510. [23, 11]

гуМи, ДжанТи

алуМиниЕВи Джан-
Ти оТ „ауДи“ а6. с 
гуМи „TOyO PROxEs” 
225/45/zR16 98W; 
цЕна по ДогоВаря-
нЕ - 0887/611-753 
[20, 10]

ДжанТи за „опел“ 
се продават на тел. 
0896/343-227. [5, 3]

МоТори/
ВЕлосипЕДи

изкупуВаМ ноВи 
и сТари, запаДни 
и социалисТиЧЕ-
ски МоТопЕДи и 
МоТоциклЕТи - 
здрави и повредени, 
може и с липси - 
0999/009-008

скуТЕр яМаха - 50 
куб. см, се продава на 
тел. 0889/28-44-56. [5, 
1]
ЮношЕско колЕло 
със скорости - 65 лв., 
дамско колело със ско-
рости - 85 лв., се про-
дават на тел. 0876/47-
22-28. [2, 1]

уроци, курсоВЕ
спорТЕн клуб „ал-
фа-метал“ провежда 
курсове за безопасно 
боравене с огнестрелно 
оръжие. тел. 066/80-
69-62.
испански Език - тел. 
0898/777-861. [6, 2]
английски за учени-
ци - тел. 0898/777-861. 
[6, 2]

ЦЕН ТЪР ЗА ПРО ФЕ СИ О НАЛ НО ОБУ ЧЕ НИЕ - ГАБ РО ВО
ОР ГА НИ ЗИ РА ЛИ цЕН ЗИ РА НИ КУР СО ВЕ ЗА: 

 ши ВаЧ
 рЕ МонТ на шЕВ ни Ма ши ни 
 ЕлЕк Т ро и Мо То ка рис Ти
 ог ня ри
 кра нис Ти
 бар Ман-сЕр ВиТьор

из Да Ва Дър жа ВЕн До ку МЕнТ за пра Вос по соб носТ

 гоТ ВаЧ, сЕр ВиТьор
 коз МЕ Тик
 фризьо ри
 лЕ ЧЕ бЕн Ма саж
 МаникЮр, пЕДикЮр,  
 нокТопласТика

066/808-592, 0887/361-876

 Ма ши нисТ на пъТ но-сТро и ТЕл ни Ма ши ни

О Б Я В А
ЗА ПРИЕМАНЕ НА ВОЕННА СЛУЖБА 

НА ЛИцА, ЗАВЪРШИЛИ ГРАЖДАНСКИ 
СРЕДНИ ИЛИ ВИСШИ УЧИЛИЩА

(МЗ ОХ-582/24.06.2019 г.) 

77 броя вакантни длъжности за 
войници за военни формирования във Во-

енновъздушните сили: 
София, Стара Загора, Крумово, Долна Мит-

рополия, Шабла, Божурище, Банкя, Кос-
тинброд, Черноморец, Батак и др.

 Длъжностите,	за	които	може	да	се	кандидатства	
са:	 „Младши	шофьор”,	 „Шофьор-агрегатчик”,	 „Млад-
ши	 охранител”,	 „Оператор”,	 „Номер	 на	 ракетно-пу-
скова	 установка”,	 „Завеждащ	 хранилище”,	 ”Младши	
радиомеханик”	и	др. 
документи се ПРиемат (в зависимост за кое военно 
формирование) до 27.08.2019 г.; до 30.08.2019 г. и 
до 05.09.2019 г. вЪв военно окРЪЖие – ГаБРово, ул. 
„софроний врачански” 1а.
 изисквания: образование – средно или по-високо;
- да не са по-възрастни от 28 години;
- да не са осъждани;
- за отделни длъжности да притежават свидетелство за 
управление на мПс категория „с“ или „C+E”.
Подробна информация на тел. 0888210283; 

066/805531; 066/800257 справка: www.comd.bg

сЧЕТоВоДсТВо
сЧЕТоВоДна канТора 
„конто-ексПеРт“ - сче-
товодни услуги, годишно 
приключване, данъчни де-
кларации - 066/804-066

рЕгисТрация на 
фирМи и сЧЕТоВоД-
но обслужВанЕ - 
0898/480-821

слаДкарски цЕх 
обяВяВа сВобоД-
ни позиции за ра-
боТа. МожЕ и бЕз 
опиТ. справки на тел. 
0889/989-755.

слаДкарница обя-
ВяВа сВобоДно 
МясТо за проДаВаЧ-
консулТанТ. МожЕ и 
бЕз опиТ. справки на 
тел. 0889/989-755.

жиВоТни проДаВа
ярЕТа - до 25 кг х 5 лв., 
нагоре х 4 лв. живо те-
гло, се продават на тел. 
0892/989-718. [11, 10]
оВцЕ сЕ продават на 
тел. 0898/44-54-09. [11, 
6]
агнЕТа сЕ продават на 
тел. 0897/80-60-38. [11, 
6]
кон сЕ продава на тел. 
0897/385-915. [11, 10]
оВцЕ сЕ продават на 
тел.  0898/575-123 [33, 
7]
пауни сЕ продават на 
тел. 0898/841-766. [5, 3]
3 бр. кози на второ 
яре се продават на тел. 
0878/44-16-12. [5, 2]
кон - женски, се прода-
ва на тел. 0894/88-36-
15. [9, 2]
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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. Шуме-
ли се продава на тел. 
0887/60-77-61. [25, 24]
парцЕл До „техномар-
кет“ се продава на тел. 
0892/484-602. [24, 22]
апарТаМЕнТ на ул. 
„варовник“ се продава 
на тел. 0889/020-298. 
[28, 11]
МногосТаЕн апарТа-
МЕнТ в блок „Здравец“ 
- 100 кв. м, се продава 
на тел. 0899/134-889. 
[33, 10]
упи, 7300 кв. м, на ул. 
„Перущица“ се продава 
на тел.  0885/733-225. 
[11, 7]
ТухлЕн апарТаМЕнТ - 
70 кв. м, се продава 
или заменя за къща - 
тел. 0887/621-225. [12, 
6]
ТухлЕн апарТаМЕнТ - 
70 кв. м, се продава 
на тел. 0887/621-225. 
[12, 6]
МясТо В село кие-

вци (новият квартал) - 
южно изложение, 2.800 
дка, се продава на тел. 
0876/322-119. [8, 4]
къща с дворно място и 
градина около къщата в 
село костенковци про-
дава тел. 0878/863-875. 
[6, 4]
апарТаМЕнТ В Габро-
во, ул. „Градище“ 
27, 150 кв. м, 3-ста-
ен, се продава на тел. 
0896/96-44 -13. [7, 6]
ЕТаж оТ къща в центъ-
ра, зад мол Габрово, с 
двор 150 кв. м, се про-
дава на тел. 0897/446-
428, 0878/356-150 [20, 
5]
ТрисТаЕн апарТаМЕнТ 
на колелото се продава 
на тел. 0877/40-87-22. 
[11, 3]
парцЕл В село музга, 
1.5 декара, регулация, 
за 6500 лева се про-
дава на тел. 0884/078-
076. [7, 3]
парцЕл В село арме-
ните, 1 декар, регула-
ция, ток и вода, за 8500 
лева се продава на тел. 
0884/078-076. [7, 3]
апарТаМЕнТ - 58 кв. 
м, в центъра се продава 
на тел. 0878/139-100. 
[4, 2]
парцЕл До „техномар-

кет“, 3 дка, за 20 000 
лева се продава на тел. 
0892/484-602. [22, 1]
боксониЕра сЕ про-
дава на тел. 0895/733-
202. [3, 2]
урЕгулиран парцЕл - 
1 декар, в село Попов-
ци се продава на тел. 
0888/67-68-60. [22, 1]

иМоТи купуВа
ЕВТина къща, може и 
полусъборена, се купува 
на тел. 0895/752-838.
парцЕл с право на 
строеж - 1 дка, от Ши-
варов мост до кв. любо-
во търси да закупи тел. 
0894/682-826. [22, 15]
иМоТ с тежести (иде-
ални части) - 0898/985-
828 [33, 4]
ДВусТаЕн апарТа-
МЕнТ до 22 000 лв. 
спешно се купува на 
тел. 0896/336-155. [5, 
2]
Малък апарТаМЕнТ - 
30-40 кв. м, търси да 
закупи тел. 0898/935-
164, след 17.00 часа. 
[5, 1]

иМоТи ДаВа поД
наЕМ
ноВи и реновирани 
офиси в сградата на 
оББ отдава под наем 

тел. 0888/907-666.
сТуДио за красота 
дава фризьорски стол 
под наем и отделно по-
мещение за козметик. 
изгодни финансови ус-
ловия! тел. 0879/988-
020. [24, 19]
аВТосЕрВиз сЕ дава 
под наем на тел. 
0882/381-478. [11, 11]
поМЕщЕния В блок 
„катюша“ 1 се дават под 
наем на тел. 0898/771-
309. [11, 3]
апарТаМЕнТ  сЕ 
дава под наем на тел. 
0882/38-14-78. [11, 10]
апарТаМЕнТ  сЕ 
дава под наем на тел. 
0882/007-478. [11, 4]
ДВусТаЕн апарТа-
МЕнТ в идеален център 
се дава под наем на тел. 
0892/002-642. [5, 3]
ДВусТаЕн апарТа-
МЕнТ в севлиево се 
дава под наем на тел. 
0877/899-032. [5, 3]

иц, ДВа магазина/офи-
си, договаряне - тел. 
0888/328-193. [11, 2]
апарТаМЕнТ В центъра 
се дава под наем на тел. 
0878/515-080 [8, 3]
гарсониЕра на ул. 
„стефан караджа“ 25, 
срещу автогарата, с 
теЦ,, се дава под наем 
на тел. 0888/731-773. 
[20, 1]
кВарТира сЕ дава на 
тел. 0889/363-365. [4, 
1]

гори купуВа
„балкан пЕлЕТс“ 
оод изкупува гори на 
конкурентни цени. тел. 
0897/430-228. [11, 11]

зЕМи
зЕМЕДЕлски зЕМи и 
гори се купуват на тел. 
0894/23-24-25. [11, 4]
зЕМя В Габровска об-
ласт се купува на тел. 
0894/474-470. [11, 1]

тел. 0675/32 824,
моб. 0885/666 636

СТАРА КЪщА във възрожденски стил, в отлич-
но 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. 

лЕкари
Д-р гЕорги таБаков - 
очен кабинет - ул. „тотю 
иванов“ 25 - прегледи на 
деца и възрастни, поста-
вяне на меки и твърди 
контактни лещи - понедел-
ник 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, сря-
да и петък от 10.00 до 

17.00 часа. Записване на 
тел. 066/800-140
Мц „униМЕД“ - севлиево 
набира пациенти за кли-
нично проучване за лече-
ние на хроничен атопичен 
дерматит с Руксолитиниб 
крем. телефон за инфор-
мация: 0889/43-66-13, д-р 
санкева, дерматолог.

козМЕТика, Масаж
профЕсионални Маса-
жисТки - 0876/735-596. 
[22, 14]
рЕлаксиращи Масажи 
-  мартин, 0885/17-36-96. 
[7, 1]

нощуВки
нощуВки, цЕнТър - 0878/515-080. [22, 17]
саМосТояТЕлни нощуВки в топ център - 15 лв. - 
0876/731-419. [22, 14]
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сТроиТЕлсТВо
кърТи и пробива - 
0897/832-363
събаряМ и почист-
вам от а до я. извърш-
вам строителни работи. 
чистя дворове, мази - 
0899/601-444.
фирМа събаря, почист-
ва за сметка на матери-
алите - тел. 0896/183-
637.
кърТи, зиДа, вик, ел., 
фаянс  - 0878/943-895.
фирМа изгражДа, 
ремонтира или събаря 
- обезопасява всякак-
ви 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, 24]
кърТя бЕТон, камък - 
тел. 0888/544-438. [12, 
10]
алпинисТи - тел. 
0887/131-381. [22, 13]
напраВа на покриви, 
ремонти, топлоизола-
ция и други услуги - тел. 
0888/020-187. [25, 10]
поДпорни сТЕни, дре-
нажи, бетони, реставра-
ции - тел. 0897/390-194. 
[25, 10]
рЕМонТ на покриви, хи-
дроизолация, дренаж - 

тел. 0886/762-434. [25, 
10]
сТроиТЕлни ДЕйнос-
Ти, вътрешни и външни 
ремонти, ел., вик - тел. 
0879/377-566. [11, 10]
рЕМонТ на покриви 
и строителство - тел. 
0889/506-272. [12, 6]
склаД за дървен мате-
риал - бул. „столетов“ 
168, 0889/506-272. [12, 
6]
бЕТон, кофраж, арма-
тура, огради, подпорни - 
тел. 0887/35-70-39. [12, 
7]
кърТи, пробиВа отвори 
от 32 мм до 170 мм - 
тел. 0895/70-70-50. [12, 
7]
ДрЕнажи, изкопни 
работи - тел. 0887/35-
70-39. [12, 7]
кърТи, събаря, проби-
ва - тел. 0878/432-558, 
0889/134-796. [11, 3]
рЕМонТ на стари къщи 
от основи до покрив - 
0882/279-749. [15, 2]
рЕМонТ на стари покри-
ви и подмяна на улуци, 
и варови мазилки. тел. 
0876/416-716. [11, 1]

ВъТрЕшЕн рЕМонТ
паркЕТ, ДЮшЕМЕ - 
редене, БеЗПРаХово 
циклене, фино шлайфа-
не, лакиране - монтаж 
на ламиниран паркет - 
066/86-61-43, 0889/286-
025.
бЕзпрашно циклЕнЕ - 
0887/040-471.
шпаклоВка, бояДис-
ВанЕ - тел. 0895/386-
650
шпаклоВка и боядис-
ване - тел. 0878/508-

333.
ВъТрЕшни рЕМонТи - 
тел. 0897/85-97-33. [11, 
4]
ВъТрЕшни и външни 
ремонти - тел. 0895/70-
70-50. [12, 7]
МонТаж гипсокарТон, 
шпакловки и боя - тел. 
0895/728-668. [12, 4]
МонТаж на подови на-
стилки и монтиране на 
мебели - тел. 0886/347-
796. [11, 2]
рЕМонТи, зиДарии, 
шпакловки, боядисва-
не, изолация и мазил-
ки се извършват на тел. 
0896/22-88-06. [11, 2]
бояДисВанЕ, шпак-
лоВка, плочки - тел. 
0889/930-948. [4, 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, 13]

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

ограДна МрЕжа 
произВЕжДа, гВоз-
ДЕи 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, 7]

Ел. инсТалации, 
рЕМонТи
Ел. рЕМонТи и инстала-
ции - тел. 0899/359-114. 
[24, 20]
Вик, Ел. инсталации - 
тел. 0895/70-70-50. [12, 
7]
рЕМонТ и изграждане 
на ел. инсталации - ка-
чествено, коректно и в 
срок. тел. 0878/116-850. 
[4, 3]

коМини
профЕсионално по-
ЧисТВанЕ на коми-
ни - отгоре и отдолу. 
По всяко вРеме. тел. 
0897/704-502.
коМиноЧисТаЧ - тел. 
0889/177-737.
коМиноЧисТаЧ - 30 лв. 
- 0894/525-258 [33, 24]

Вик
Вик МонТаж и под-
дръжка - 0887/680-034.
оТпушВа канали - тел. 
0889/177-737.
Вик рЕМонТи и инста-
лации - тел. 0899/359-
114. [24, 20]
оТпушВаМ канали от 
Ф 50 до Ф 110 мм с 
професионална машина в 
Габрово и региона - тел. 
0896/684-793. [22, 12]

ДограМа
ЕТ „алЕксанДър ЙоР-
данов“ - алуминиева и 
PVC дограма - 0896/741-
415.
Al  и PVC дограма + 
бонус - 0893/206-746. 

[22, 7]

рЕМонТ на
ЕлЕкТроурЕДи 
и ЕлЕкТроника
рЕМонТ на хладилници 
и фризери по домовете - 
тел. 0897/42-53-13.
рЕМонТ на телевизо-
ри по домовете - тел. 
0888/279-846. [22, 11]
рЕМонТ на всички 
марки перални - тел. 
0888/294-214. [23, 11]
ДрЕбни ЕлЕкТроуслу-
ги по домовете - тел. 
0899/145-802. [33, 3]
рЕМонТ на перални, съ-
домиялни, печки, бойле-
ри - тел. 0988/815-645, 
0884/155-075. [3, 1]

поДДръжка
коМпЮТри
поДДръжка на хардуер 
и софтуер, инсталиране 
на програми и отстраня-
ване на проблеми - тел. 
0889/171-447. [12, 6]

граДини, басЕйни

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

поЧисТВанЕ
ЕТ „алЕксанДър ЙоР-
данов“ - пране на ки-
лими - 0896/741-416, 
0896/741-415.
поЧисТВанЕ - тел. 
0889/177-737.

пранЕ на дивани - тел. 
0899/050-080. [11, 7]
поЧисТВанЕ на мази, 
къщи, дворове и апарта-
менти. миене на стъкла. 
тел. 0893/924-307. [11, 
6]
собсТВЕн прЕВоз, из-
чистване на апартамен-
ти, къщи, мазета, гара-
жи - тел. 0885/274-443, 
0894/921-663. [23, 5]

косЕнЕ

п р офЕ сион ал -
но косЕнЕ и 
поДДръжка  - 
0899/140-254.

грижа за вашия двор: 
косене на трева, подряз-
ване на дървета, почист-
ване на дворове, под-
дръжка на зелени площи. 
тел. 0877/919-006.
косЕнЕ, поЧисТВанЕ 
на трева, храсти, къпи-
ни - тел. 0886/308-017. 
[22, 20]
косЕнЕ ,  касТрЕ -
нЕ, почистване - тел. 
0894/602-701. [17, 12]
косЕнЕ и почистване на 
места - тел. 0899/155-
386. [11, 10]

хиДроизолации
х и Д р о и з о л а ц и и 
къщи от дърво - тел. 
0877/166-459. [22, 8]

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 дърве-
та, рязане, кастрене - 
0889/177-737.
рязанЕ, касТрЕнЕ на 
опасни дървета - тел. 
0894/602-701. [15, 12]
събарянЕ и почист-
ване на имоти - тел. 
0885/950-358. [17, 12]
ТЕнЕкЕДжийски услу-
ги се предлагат на тел. 
0893/873-271. [12, 11]
събарянЕ и почистване 
на дворни места - тел. 
0878/162-914. [13, 4]
поЧисТВанЕ на тавани, 
мазета, косене и събаря-
не на стари къщи - тел. 
0896/237-024. [5, 3]

заВаръЧни услуги - 
тел. 0885/72-46-71. [11, 
2]

 изгубЕни клЮЧоВЕ
изгубЕни Връз -
ка ключове на 18 юли 
2019 г. справки на тел. 
0897/980-868. [2, 2]

оТоплЕниЕ
ДърВа за огрев се про-
дават на тел. 066/823-
712, 0887/620-535, 
0876/162-172.
„пЕхлиВаноВ“ - преся-
ти въглища донбас, бри-
кети, дърва. ниски цени, 
безплатен транспорт - 
066/805-642, 0897/892-
903.

нацЕпЕни ДърВа - 80 
лв. Безплатен транспорт. 
незабавна доставка. тел. 
0895/252-686.
нацЕпЕни, нарязани 
дърва - 80 лева, незабав-
на доставка, се продават 
на тел. 0884/709-093
ДъбоВи за огрев - наце-
пени, 80 лв., с безплатен 
транспорт, се продават 
на тел. 0877/471-466.
ДърВа за печки и 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.

нарязани и нацепени 
букови и дъбови дър-
ва се продават на тел. 
0876/839-779.
ДърВа за огрев - наря-
зани и нацепени, продава 
тел. 0876/437-140.
букоВи ДърВа - наря-
зани и нацепени. Без-
платен транспорт. тел. 
0877/191-102.
„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, 27]
проМоция! ДъбоВи 
изрезки - 40 лв./куб. м. 
тел. 0899/137-896. [22, 
18]

гоТоВи ДърВа за 
печки и камини - тел. 
0885/950-358. [23, 12]

БАЛКАН 
ПЕЛЕТС
„балкан пЕлЕТс“ ооД 
проДаВа иглолисТни 
пЕлЕТи, клас а1, на 
конкурентни цени. тел. 
0878/921-488. [11, 11]

рЕжа ДърВа на 7 лв./
куб. - тел. 0899/155-386. 
[11, 10]
нарязани, нацЕпЕ-
ни дърва - 85 лв./куб., 
метрови - 75 лв. - тел. 
0893/511-154. [23, 7]

рЕжа ДърВа - 5 лв. 
- тел. 0878/432-558, 
0889/134-796. [11, 3]
„ ф л и н Т - г а й Д а р о -
Ви“ („пЕТя Гайдаро-
ва“) - донбаски въгли-
ща; брикети, разпалки. 
осигурен транспорт. тел. 
0898/690-606, 066/80-
80-53. [31, 5]
рЕжа ДърВа на 7 лв. - 
тел. 0899/050-080. [11,3]
ДърВа за огрев - на-
рязани и нацепени. не-
забавна доставка. сухи. 
тел. 0896/807-688. [19, 
4]
цЕпЕнЕ на дърва - тел. 
0886/751-286. [4, 2]

цЕНИ за 2019 г. с ДДС.Пелетна камина	 GF12	 суха	 -	 промо	 цена: 
1550 лв..Пелетна камина	GFN12	 -	промо	цена: 1650 
лв..Пелетна камина	 GF18промо	 цена:	 1750 
лева. GFN18 - 1850 лв..Пелетна камина GF24	промо	
цена:	1850 лева, GFN24 - 1950 
лв..Пелетна камина	 GFN30	 -	
промо	цена: 2250 лв..ПРОМО! GF 858 VIP пелетна 
горелка с	мощност	от	8	kw	до	
58	kw, керамична запалка,	два	

подаващи	 шнека	 и	 автоматич-
но	 механично	 самопочистване	 с	

нова	цена 1590 лева..Пакет „25 киловата“ 
Включва:	Пелетна	горелка	Gf	45	+	Во-
догреен	 котел	Gf	 25	 	+	подаващ	шнек	
+	бункер	за	210	кг	пелети	-	цена: 2560 
лева..Пакет „35 киловата“ - 2660 лева.
Включва: Пелетна	горелка	Gf	45	+	Водогреен	ко-

тел	Gf	35	+		подаващ	шнек	+	бункер	за	210	кг	пелети..Пакет „48 киловата“ - 2980 лева.
Включва: Пелетна	горелка	Gf52	+	Водогреен	котел	Gf48	
+		подаващ	шнек	+	бункер	за	210	кг	пелети..UPS ЗА ПЕЛЕТНИ КАМИНИ И ГОРЕЛКИ ОТ GOLDEN 
FIRE 450 V/A. За	всички	клиенти,	закупили	наш	продукт,	промоцио-
нална	цена	от	375	лева. С две години пълна гаранция!

Оòîплåíиå íа пåлåòи ñ цåíа и качåñòвî áåз алòåрíаòива
Представител на
GOLDEN FIRE
инж. ИВАН ГОСПОДИНОВ

ИК КОЛОНЕЛ ООД
КОНСУЛТИРА, ДОСТАВЯ, МОНТИРА, 
ПУСКА, ПОДДЪРЖА. 
Справки на тел.
0887 611 753, 066 810 410.
Офис Габрово
ул. „Отец Паисий“ 2, ет. 4
вестник „100 вести“

ВСИЧКИ ПРОДУКТИ се предлагат и на ИЗПЛАЩАНЕ
с оскъпяване 1% на месец за срок от 12 до 48 месеца. .Продуктите на GOLDEN FIRE се 

поръчват за изпълнение след по-
пълване на заявка, която се из-
пълнява за срок от две седмици. 
В цената на базисните модели не 
влиза транспортът - цените са по-
сочени по-долу. Пелетните камини 
са без помпа и разширителен съд. 
Монтажът може да се извърши от 
собственика при спазване изис-
кванията на „Голдън файър“. .Предлагаме проектиране 
и изграждане на цялостна сис-
тема за отопление на пелети. .Транспорт - 60-80 лв. 

Самî клиåíòиòå, закупили прîдукò 
íа “Гîлдъí файър” îò ИК „Кîлîíåл”,  
пîлучаваò ДИРЕКТНА ГАРАНÖИОННА 
ПОДДРЪжКА. Оñòаíалиòå при íужда îò 
ãараíциîíåí ñåрвиз òряáва да íаправяò 
заявка íа òåлåфîíиòå íа дîñòавчика. БЕЗПЛАТЕН ПУСК

КУХНЕНСКИ
ШКАфОВЕ 
ОфИС 
МЕБЕЛИ 

МЕБЕËИ
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ВаленТина БанКоВа
 ВнУчКа на Тодор 

рачеВ минчеВ

	 	 Искам	 да	 разкажа	 за	
един	 много	 добър,	 честен	
и	 изключително	 трудолю-
бив,	 но	 в	 същото	 време	
много	 скромен	 и	 с	 неве-
роятно	 чувство	 за	 хумор	
човек.	Това	е	моят	дядо	–	
Тодор	Рачев	Минчев.	Един	
от	десетките	строители	на	
ДСО	„Стройучастък“	-	Дря-
ново,	 бригадир	 на	 „най-
сериозната	бригада“,	както	
споменава	 техническият	
ръководител	 Пенчо	 Май-
марев	 в	 едно	 интервю	 от	
8	 декември	 2010	 г.	 Тодор	
Рачев	 е	 ръководител	 на	
строителната	 бригада,	 из-
брана	 да	 построи	 музей	
„Колю	 Фичето“	 преди	 50	
години.	Построява	го	само	
за	няколко	месеца	изклю-
чително	 прецизно.	 Освен	
Историческия	 музей,	 бри-
гадата	 строи	 и	 предпри-
ятия,	 жилищни	 блокове	 и	
много	други	сгради	и	съо-
ръжения	в	Дряново.	
	 	 Тодор	 Рачев	 Минчев	 е	
роден	в	село	Цинга,		Дря-
новска	 околия,	 на	 15	 но-
ември	1919	г.	и	почива	на	
27	февруари	1976	г.	в	град	
Дряново.	 Едва	 навършил	
16	 години,	той	започва	да	
учи	 занаят	 и	 да	 работи	
като	 строител	 в	 различни	
кътчета	на	България.	От	14	
юни	до	30	ноември	1936	г.	
работи	в	Плевен	по	напра-
ва	 на	 Мъжката	 гимназия	
(днес	Медицински	 универ-
ситет).	 Той	 работи	 по	 из-
граждане	на	продължение-
то	 на	 северното	 крило	 и	
строежа	на	южното	крило	
на	 сградата	 според	 „Ле-
тописната	 книга	 на	 Пле-
венската	 държавна	мъжка	
гимназия“.	 От	 1	 април	 до	
10	 септември	 1937	 г.	 ра-
боти	 към	 Б.А.Д.	 „Циклоп“	
(най-голямото	 строително	
предприятие	 в	 Царство	
България),	 като	 вероят-
но	 работи	 по	 строежа	 на	
сградата	на	Съдебната	па-
лата	-	София	или	строежа	
на	 хотел	 „България“.	 През	
същата	 година	работи	и	в	
град	Дряново	при	майстор	
Недко	Димитров	по	частни	
постройки,	ремонта	на	чи-
талището	и	строежа	на	ха-
лите.	По-късно	работи	при	
архитект	 Веселинов	 в	 гр.	
София	по	изграждането	на	
жилищни	кооперации.
	 Според	данни	от	ДВИА	
-	 Велико	Търново	 (Държа-
вен	 военноисторически	
архив)	 на	 2	 май	 1940	 г.	
Тодор	Рачев	Минчев	е	зач-
ислен	 на	 трудова	 служба	
в	 4.	 Строителна	 рота	 на	
8.	Трудова	 дружина.	 След	
подписването	 на	 Крайов-
ската	 спогодба	 на	 7	 сеп-
тември	 1940	 г.,	 договор	
между	 Царство	 България	
и	Кралство	Румъния,	чиито	
условия	 налагат	 на	 Крал-
ство	Румъния	да	върне	те-

риторията	 на	 Южна	 Доб-
руджа	на	България,	8.	Тру-
дова	 дружина	 е	 дислоци-
рана.	На	11	октомври	1940	
г.	 дружината	 се	 отправя	
за	 новото	 си	 назначение	
–	 Добруджа,	 и	 на	 12-ти	
същия	 месец	 пристига	 на	
гара	 Касъм	 –	 Добруджа	
(днес	 Генерал	 Тошево).	
Два	месеца	 по-късно	 дру-
жината	се	завръща	на	по-
стоянната	си	стоянка	в	гр.	
Стара	 Загора.	 Гордея	 се,	
че	дядо	ми	е	бил	един	от	
строителите	на	Добруджа!		
В	 периода	 1941-1950	 г.	То-
дор	 Рачев	 работи	 в	 Дря-
ново	 по	 частни	 строежи,	
по	 направа	 на	 площада	
пред	 съда,	 паметника	 на	
площада,	 подпорни	 стени,	
каптаж,	 а	 от	 втората	 по-
ловина	 на	юли	 1949	 г.	 (14	
дни)	до	края	на	месец	де-
кември	1949	 г.	работи	при	
Околийски	 народен	 съвет	
-	 Дряново	 като	 майстор-
зидар	общо	141	дни.	Само	
на	 29	 години,	 той	 е	 вече	
признат	 за	 майстор-стро-
ител.	Според	документи	от	
ДВИА	 –	Велико	Търново	и	
личния	 архив	 на	 дядо,	 от	
19	 юли	 до	 30	 септември	
1950	г.	Тодор	Рачев	Минчев	
работи	като	майстор-стро-
ител	 по	 преустройството	
на	 НШЗО	 „Христо	 Ботев“	
-	Велико	Търново	 (седали-
щето	 на	 Школата	 е	 пре-
местено	през	1950	г.	от	Со-
фия	 във	 Велико	 Търново,	
по-късно,	 през	 1961	 г.,	 е	
преместено	в	Плевен).	Сто	
петдесет	 и	 седем	 майсто-
ри-строители	 работят	 по	
сградите	на	НШЗО	-	Вели-
ко	Търново,	сред	тях	са	и:	
Бенко	Пенев	Колев	и	Руси	
Бончев	Русев	от	с.	Крачун-
ка	-	Дряновско,	Йончо	Ко-
лев	Бъчваров	от	с.	Пейна	
–	Дряновско,	Атанас	Пенев	
Минчев	от	с.	Тъпанари	(Чу-
ково)	 -	 Дряновско,	 които	
по-късно	 са	 членове	 на	
строителната	 бригада	 на	
Тодор	Рачев.	
	 	 Дядо	 е	 един	 от	 май-
сторите	 строители,	 които	
работят	 по	 изграждане-
то	 на	 Димитровград.	 То-
дор	Рачев	Минчев	 заедно	
с	 Илия	 Генчев	 Иванов	 и	
Пенчо	 Иванов	 Маринкин	
от	 с.	 Цинга	 строят	 Дими-
тровград.	 Според	 архивни	
документи	на	Исторически	
музей	 -	 Димитровград	 и	
Николина	Иванова	–	уред-
ник	 в	музея,	 както	 и	 лич-
ния	 му	 архив,	 без	 съмне-
ние	 е	 участвал	 през	 1951	
г.	в	строителството	на	АТЗ	
„Сталин“	(Азотно-торов	за-
вод),	а	през	1954	г.	дядо	е	
участвал	 в	 изграждането	
на	 централната	 градска	
част	 -	 сгради	 по	 централ-
ните	 булеварди	 „Сталин“	
(днес	 бул.	 „Димитър	 Бла-
гоев“)	и	„Георги	Димитров“	
(днес	бул.	„България“).	
	 През	 50-те	 години	 на	
миналия	 век	 е	 работил	
по	 ремонта	 на	Околийска	

болница	 –	 Дряново	 като	
майстор-зидар	 (зидар	 VI	
разряд).	 С	 Илия	 Генчев	
и	 Пенчо	 Маринкин	 от	 с.	
Цинга	 и	 Бенко	 Колев	 от	
с.	 Крачунка	 строят	ДТП	 –	
складове	и	казанджийница	
под	 жп	 линията,	 жилищ-
ни	 блокове	 към	 фабрика	
„Бачо	 Киро“	 и	Общинския	
народен	съвет.	
	 От	 1957	 г.	 ръково-
ди	 част	 от	 строежите	 в	
Дряново	 като	 бригадир	
на	 строителна	 бригада,	 в	
която	 влизат	 Руси	 Бон-
чев	 Русев	 и	 Бенко	 Пенев	
Колев	от	с.	Крачунка,	Не-
дко	Станев	от	с.	Балалея,	
Йончо	Колев	от	 с.	Пейна,	
Атанас	Пенев	от	с.	Чуково,	
Иван	Минев	 Цурков	 от	 с.	
Марча.	 От	 24	 февруари	
1965	 г.	 Комисията	 за	 раз-
рядите	 на	работниците	му	
дава	VII	разряд.	През	1968	
г.	 бригадата	 с	 ръководи-
тел	 Тодор	 Рачев	 Минчев	
е	избрана	да	построи	му-
зей	„Колю	Фичето“	–	Дря-
ново.	 В	 бригадата	 влизат	
следните	 строители:	 Руси	
Бончев	Русев	и	Бенко	Пе-
нев	 Колев	 от	 с.	 Крачун-
ка,	Йончо	Колев	Бъчваров	
от	 с.	 Пейна,	 Атанас	 Пе-
нев	 Минчев	 от	 с.	 Чуково,	
Иван	Минев	 Цурков	 от	 с.	
Марча,	Стефан	Пенев	Цо-

нев	от	с.	Долни	Игнатовци,	
Косю	Пенев	Стойков,	Мян-
ко	 Иванов	 Джаров	 от	 с.	
Чуково,	Първан	Стоев	Три-
чков	(според	лични	споме-
ни,	 сведения	 от	 Николай	
Бойчев	 –	 технически	 ръ-
ководител	 в	 бригадата	 на	
Савчо	Стойков,	Илия	Ива-
нов	 Георгиев	 –	 строител	
от	 бригадата	 на	 бай	 Са-
вчо,	 запазени	 ведомости	
от	 60-те	 години	 от	 архива	
на	СМК	 -	 Габрово	 и	НОИ	
–	 Габрово	 със	 съдействи-
ето	 на	 Юлия	 Бързакова,	
внучка	на	Йончо	Колев	от	
Пейна).	
	 За	избора	на	бригада-
та	на	дядо	за	строежа	на	
музея	 Пенчо	 Маймарев,	

технически	ръководител	на	
обекта,	 споделя	 в	 публи-
куваното	 на	 8	 декември	
2010	 г.	 интервю	 с	 журна-
листа	 Любомир	 Димитров	
следното:	 „При	 мене	 най-
сериозната	 бригада	 беше	
на	 покойния	 вече	 Тодор	
Рачев	 Минчев.	 Много	 до-
бра	 комплексна	 бригада,	
с	 която	 извършихме	 дос-
та	 работа	 и	 аз	 казах,	 че	
на	 тази	 бригада	 напълно	
може	да	се	разчита	и	ще	
я	 представя	 на	 архитекта	
Димитър	 Кръстев	 и	 с	 тия	
хора	 ще	 започнем	 и	 за-
вършим	този	обект“.	За	по-
малко	 от	 година	 сградата	
на	музея	на	Колю	Фичето	
е	 завършена	 изключител-
но	 прецизно,	 в	 резултат	
на	 което	 откриването	 на	
музея	 на	 20	 юли	 1969	 г.	
и	 провеждането	 на	 Вто-
рия	 национален	 събор	 на	
строителите	 стават	 въз-
можни.	Има	и	един	любо-
питен	 момент	 по	 време	
на	довършителните	работи	
вътре	в	сградата,	за	който	
архитект	Димитър	Кръстев	
разказва	 в	 интервюто	 си	
с	 Любомир	 Димитров	 по	
случай	 30-годишнината	 от	
строежа	 на	 музея	 и	 от-
криването	 на	 музейната	
експозиция	 „Колю	 Фиче-
то“,	 публикувано	 в	 брой	

15	 на	 вестник	 „Дрянов-
ска	искра“	на	27	юли	1999	
г.:	 „Строителите	 на	 музея	
бяха	 местни	 майстори	 от	
Дряново	и	района.	Според	
мен	бригадата	беше	много	
добра	и	експедитивна,	ръ-
ководена	 от	 Тодор	 Рачев	
от	 с.	 Цинга.	 Незабрави-
ми	 бяха	 за	 мен	 и	 така	
наречените	 оперативки	
на	 Дряновския	 манастир,	
които	водеше	тогавашният	
кмет	 Георги	 Тропчев,	 на	
естествения	 декор	от	 тре-
ва	 и	 зеленина,	 където	 на	
една	 дървена	 маса,	 която	
наричахме	 „заседателна-
та“	разгорещено,	понякога	
всеки	ден	отчитахме	какво	
сме	 свършили.	 Спомням	

си,	 че	 веднъж	 се	 опитах	
да	дам	съвет	на	бай	Тодор	
–	 ръководителя	 на	 дря-
новската	 бригада,	 как	 да	
направи	 мазилката	 отвън,	
а	 той	 ми	 казва:	 „Слушай,	
младо	 момче,	 ти	 утре	 ще	
си	заминеш	за	София,	аз,	
ако	не	направя	както	тряб-
ва	 тази	 къща,	 всички	 ще	
ме	 сочат	 с	 пръст	 и	 язък	
ми	за	майсторлъка“.	Сигур-
но	беше	прав	тогава,	зато-
ва	и	го	оставих	да	напра-
ви	това,	което	мисли,	и	не	
сбърках.	Винаги	ще	помня	
тези	 великолепни	 майсто-
ри	 от	 Дряново,	 които	 по-
строиха	 музея	 на	 Колю	
Фичето.	Те	доказаха,	че	са	
достойни	продължители	на	
големия	архитект	и	строи-
тел	на	възрожденската	ни	
строителна	 школа.	 За	 съ-
жаление	си	мисля,	че	вече	
тази	дряновска	дюлгерска	
школа	не	съществува“.	
	 Откриването	 на	 музея	
на	 20	 юли	 1969	 г.	 е	 съби-
тие	 с	 национално	 значе-
ние.	 Посветено	 е	 на	 170	
г.	 от	 рождението	 на	 Уста	
Колю	Фичето	и	II	национа-
лен	събор	на	строителите.	
Тук	 си	 дават	 среща	 най-
добрите,	 най-достойните	
потомци	 на	 прославения	
майстор	 от	 всички	 краи-
ща	 на	 Родината.	 Китното	

балканско	 градче	 е	 про-
менено	 и	 се	 превръща	 в	
столица	 на	 строителите.	
25-хилядното	 множество	 е	
изпълнило	 площад	 „Колю	
Фичето“,	както	и	ул.	„Шип-
ка“.	Тържеството	започва	в	
11	часа.	Има	много	офици-
ални	лица	–	Тодор	Живков,	
Пенчо	Кубадински,	Станко	
Тодоров,	 Стефан	 Русчев,	
Георги	Тропчев	и	др.	Съби-
тието	е	с	огромни	мащаби	
и	ще	 се	 помни	 дълго.	 За-
снето	от	БНТ	и	има	пряко	
предаване	 по	 радиото	 с	
водещ	Божана	Димитрова.
	 След	 музея	 на	 Колю	
Фичето	 бригадата	 на	 То-
дор	 Рачев	 строи	 нишадъ-
рения	 цех	 до	 ИЗ,	 строи-
телите	 сменят	 стъкления	
покрив	 на	 ВЗ	 „Андрей	
Жданов“,	 също	 така	 стро-
ят	 гараж	 за	 дизелите	 и	
електрокарите	 в	 завода,	
инструменталната	на	заво-
да,	Дом	на	културата	в	за-
вода.	 Следва	 строежа	 на	
кулата	на	басейна	на	ста-
дион	 „Локомотив“,	 моста	
за	 стадиона,	 хлебокомби-
ната,	 сградата	 за	 химиче-
ско	 чистене,	 блок	 на	 ул.	
„Шипка“	 и	 блок	 до	 стара-
та	 автогара,	 новия	 битов	
комбинат	 „Боби	 Денчев“,	
блокове	на	ИЗ,	цехове	на	
завод	„Иван	Владков“,	но-
вото	 крило	 на	 болницата	
(вляво	 от	 основната	 сгра-
да,	построено	през	1971	г.)	
и	др.	
	 Тодор	 Рачев	 много-
кратно	 е	 награждаван	 за	
работата	 си,	 включително	
с	Паспорт	и	Златна	значка	
на	победата	–	връчени	на	
5	септември	1969	г.,	Златен	
медал	 „Отличник“	 на	 Ми-
нистерство	 на	 строежите,	

многократно	 е	 удостояван	
със	 званието	 „Ударник“	 и	
др.	 Гордея	 се	 с	 дядо	 си,	
защото	беше	честен,	прин-
ципен,	 много	 отговорен,	
изключително	 работлив,	
усмихнат	 и	 уважаван	 от	
всички	 хора	 човек.	 „Бай	
Тодор“,	 както	 го	 наричаха	
всички	 в	 знак	 на	 уваже-
ние,	 остави	 следа	 след	
себе	си	и	хубави	спомени	
у	 всички,	 които	 са	 го	 по-
знавали	 или	 работили	 с	
него.	 Тодор	 Рачев	 взема	
активно	 участие	 в	 живо-
та	 на	 родното	 си	 село	
Цинга.	Независимо	че	ра-
боти	 в	 различни	 краища	
на	 Родината	 и	 затова	 се	
налага	 да	 пътува	 много,	
семейството,	 грижата	 по	
нивите	 и	 реколтата,	 а	 и	
само	 на	 28	 години,	 дядо	
ми	 е	 избран	 в	 Читалищ-
ния	съвет	още	на	първото	
годишно	 събрание	 на	 бъ-
дещото	Народно	читалище	
в	 с.	 Цинга,	 състояло	 се	
на	 15	 февруари	 1948	 г.,	
две	 години	по-късно	е	из-
бран	 в	 Контролния	 съвет,	
а	след	това	-	за	завеждащ	
лекционната	просвета.	Той	
е	 изключително	 активен	
по	 време	 на	 събранията	
и	взема	участие	в	разиск-
ванията	на	проблемите	на	
селото.	 Баба	 и	 дядо	 взе-
мат	 дейно	 участие	 в	 жи-
вота	на	китното	планинско	
селце	 и	 организацията	 на	
различни	мероприятия.
	 	 Дядо	 ми	 беше	 много	
честен	и	прям	човек,	мно-
го	 отговорен	 и	 работеше	
със	 сърце	 и	 душа,	 както	
и	неговите	колеги.	А	колко	
много	 строители	 е	 има-
ло	 тогава	 и	 колко	 много	
обекти	 са	 били	 изграж-
дани…	 Към	 ноември	 1971	
г.	 4	 бригади	 с	 32	 майсто-
ри-строители	 и	 3	 общи	
работници	 са	 работели	 с	
техническия	 ръководител	
Пенчо	 Маймарев,	 5	 бри-
гади	 с	 27	 майстори	 и	 18	
общи	 работници	 са	 били	
към	 техническия	 ръково-
дител	 Димитър	 Бурмов,	 2	
бригади	 с	 21	 майстори	 с	
Николай	 Бойчев,	 отделно	
паркетаж,	 дърводелци	 и	
др.	 -	общо	108	работници,	
като	 за	 същата	 1971	 г.	 те	
строят	27	обекта,	от	които	
12	 обекта	 са	 пускови	 за	
1971	 г.	 Към	 най-добрите	
бригади	 често	 са	 отпра-
вяни	похвали,	като	напри-
мер	 в	 отчета	 за	 1971	 г.	
се	 казва:	 „Много	 добре	
се	 справят	 с	 възложени-
те	 им	 работи	 бригадите	
с	 бригадири	Тодор	 Рачев,	
Савчо	 Стойков,	 Н.	 Донев,	
Хр.	 Бобев,	 Ив.	 Проданов	
и	др.,	които	винаги	служат	
за	 пример.	 Дисциплини-
рани	 са	 и	 много	 добра	
организация	 създават	 на	
обектите,	 където	 рабо-
тят.	 Същите	 ги	 завършват	
предсрочно	 и	 то	 с	 много	
високо	 качество“.	 Неве-
роятни	 са	 строителите	 от	
40-те,	 50-те,	 60-те	 и	 70-те	
години,	а	и	тези	преди	тях,	

изключително	 трудолюби-
ви	 и	 отговорни	 майстори,	
всеотдайни,	със	съзнание-
то,	 че	 вършат	 добри	 дела	
в	името	на	обществото.
	 За	 дядо	 ми	 журналис-
тът	 и	 краевед	 Любомир	
Димитров	казва,	че	„той	е	
строителят,	построил	поло-
вин	Дряново“.	Силни	думи,	
но	 те	 се	 отнасят	 не	 само	
за	дядо	ми,	но	и	за	цялата	
му	 бригада.	 Бях	 само	 на	
12	години,	когато	дядо	по-
чина	 много	 млад,	 но	 още	
си	 спомням	 моментите,	
когато	 ходех	 при	 него	 на	
строителните	обекти	и	ни-
кога	 не	 мога	 да	 забравя	
и	 хората,	 с	 които	 работе-
ше.	 Това	 бяха	 строители,	
които	 много	 стриктно	 и	
отговорно	изпълняваха	по-
ставените	 им	 задачи,	 но	
не	гледаха	на	работата	си	
просто	като	работа,	 която	
трябва	 да	 се	 свърши.	 Ра-
ботата	 им	 вървеше	 леко,	
защото	 между	 тях	 има-
ше	приятелство,	никога	не	
съм	чула	да	се	карат,	про-
блемите	 решаваха	 мирно	
и	кротко,	а	и	много	често	
се	 шегуваха.	 Строители	
от	 висок	 ранг	 -	 съвест-
ни,	 бързо	 и	 качествено	
завършваха	 строителните	
обекти,	 но	 и	 хора,	 изклю-
чително	скромни	и	добри.	
Дължим	огромно	уважение	
и	 благодарност	 на	 всички	
строители	 от	 50-те,	 60-те	
и	70-те	години	на	миналия	
век,	които	построиха	Дря-
ново	и	дадоха	прекрасния	
облик	на	града	ни,	какъвто	
го	виждаме	и	днес!	Строи-
телите	от	бригадите	на	То-
дор	 Рачев,	 Никола	 Донев	
(Кольо	 Сайваната),	 Савчо	
Стойков,	 Руси	 Щъкалов,	
Хр.	Бобев,	Ив.	Проданов	и	
др.	 скромно	 изпълняваха	
задачите	 си	 и	 не	 претен-
дираха	 за	 специално	 вни-
мание.	 Аз	 смятам,	 обаче,	
че	 им	 дължим	 много	 за	
това,	 което	 са	 направили	
за	 града	 ни,	 дължим	 им	
искрената	 си	 признател-
ност	 и	 уважение	 за	 това,	
че	показаха,	че	са	достой-
ни	последователи	на	Колю	
Фичето,	 Геню	 Белчев	 –	
Светогореца,	Илия	Мъглов	
и	стотици	други	дряновски	
дюлгери,	 високо	 ценени	
заради	 уменията	 си	 в	 ця-
лата	 страна	 и	 извън	 Бъл-
гария	от	векове!	Трябва	да	
знаем	и	да	помним	имена-
та	 на	 строителите,	 които	
не	само	са	построили	гра-
да,	с	който	се	гордеем,	но	
са	и	прославили	уменията	
на	 дряновските	 дюлгери!	
Нашата	 признателност	 и	
уважение	 можем	 да	 из-
разим	 като	 подготвим	 по-
стоянен	 кът	 с	 текстови	 и	
снимкови	 материали	 за	
дряновските	строители	във	
фоайето	 на	 музей	 „Колю	
Фичето“,	 за	 да	 видят	 и	
всички	 посетители	 на	 му-
зея,	 че	 Колю	 Фичето	 е	
вдъхновил	и	неговите	дела	
са	продължени	от	достой-
ни	майстори-строители.

Тîдîр Рачåв - майñòîръò îò Öиíãа
На дядо ми по случай 100 години от рождението му и 50-годишния юбилей на музей „Колю Фичето“ - едно от неговите творения

Тодор Рачев и Руси Бончев по време на работа, гр. Дряново, снимка - личен архив
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-  Г-н Ваклинов, 
откога играете този вид 
баскетбол?

-	Баскетбол	на	колички	
играя	 	 от	 есента	 на	 2011	
г.,	 с	 първи	 треньор	 проф.	
Кръстьо	Църов,	а	сега	тре-
ньори	 са	Владо	Искров	 и	
Ники	Иванов.

- Изминаха десет дни 
от кампа, в които нацио-
налният отбор на колички 
тренира активно. 

- Така	 е.	 Идваме	 за	
трети	 път.	 Миналата	 го-
дина	 по	 време	 на	 кампа	
играхме	за	купата	на	Бъл-
гария,	която	спечели	отбо-
рът	на	„Балкан”	 -	 	София.	
Нашият	 отбор	 де	 факто	 е	
разделен	 на	 два	 отбора:		
„Левски”	и	„Балкан”.

За	 съжаление,	 не	 сме	
имали	 много	 време	 да	
разгледаме	 града.	 Кампът	
се	 отразява	 много	 добре	
на	 всички.	 Момчетата	 се	
запознахме	 с	 прекрасни	
хора.	Подкрепят	ни.	Деца-
та	 научават	 за	 хора	 като	
нас,	 които	 играят	 баскет-
бол.	 Организацията	 на	
кампа	е	прекрасна	и	прос-
то	няма	нещо,	от	което	да	
се	оплачем.

- Как тренирате?
- В	момента,	както	ста-

на	дума,	върви	подготовка	
за	 Европейското	 първен-
ство	 в	 София.	 България	
е	 домакин	 за	 първи	 път	
и	 ние	 участваме	 също	 за	
първи	път.

Тук	 тренираме	 по	 два	
пъти	на	ден.	Днес,	22	юли,		
направихме	 втора	 среща	
с	отбора	на		град	Биелина	
от	 Босна	 и	 Херцеговина.		
Предстоят	 на	 24-25	 юли	
две	 нови	 срещи	 със	 сбо-
рен	отбор,	може	би	нацио-
нален	 отбор	 на	 Румъния.	
След	 това	 заминаваме	 за	
София.

- Били ли сте на 
друг  международен 
баскетболен лагер?

-	 Такъв	 камп,	 докол-
кото	 знам,	 в	 България	 е	
организиран	само	в	Габро-

во.	 В	 Европа	 сме	 ходили	
на	 доста	 подобни	 кампо-
ве	 в	 съседните	 балкански	
страни	 (Гърция,	 Турция,	
Румъния,	 Сърбия),	 но	 те	
са	само	за	хора	с	увреж-
дания.	Не	са	смесени	като	
този	лагер	 -	за	деца	и	за	
нас,	какъвто	е	в	Габрово.	

- Какво е развитието 
на  баскетбола  на 
колички?

- Този	спорт	е	млад	за	
България.	 Той	 се	 развива	
по-активно	 от	 10-11	 годи-
ни.	 Вече	 се	 работи	 доста	
сериозно.	 Напредваме	 и	
сега	ще	 участваме	 на	 ев-
ропейското	първенство.	За	

нас	всяка	среща	с	чуждес-
транен	 отбор	 е	 опит,	 кой-
то	 трябва	 да	 използваме,		
за	 да	 продължим	 напред.	
Осигуряват	 ни	 се	 най-до-
брите	 възможни	 условия	
за	игра	и	тренировки.

Да.	Имаме	нови	колич-

ки	 -	 английски	 (Ерчикей).	
В	момента	 това	 е	 най-до-
брото	 на	 пазара.	 Получи-
хме	шест	колички,	за	кое-
то	 сме	 много	 благодарни.	
За	 тях	 помогнаха	 много	
спонсори.

- Много важна ли 
е количката за този 
баскетбол?

-	 Да,	 много	 е	 важна.	
За	 разлика	 от	 предиш-
ната	 количка,	 с	 тази	 се	
работи	 много	 по-бързо	 -	
придвижване,	 завиване.	
Всяка	 количка	 се	 прави	
индивидуално	за	всеки	иг-
рач.	 Преди	 поръчването	
ни	 се	 вземат	 мерки.	 В	
зависимост	от	травмата	се	
правят	 различни	 колички.	
Моята	количка	е	по-ниска.	
Момчетата	 с	 ампутации	
могат	 да	 стоят	 на	 по-ви-
сока	количка,	защото	кръ-
стът	им	е	по-здрав	и	имат	
опора	от	крака.	Затова	се	
правят	 измервания.	 Все-
ки	 играч	 си	 казва	 какви	
предпочитания		има.	Всяка	

количка	е	индивидуална	и	
не	 може	 да	 се	 използва	
от	друг.

- Кои отбори ще 
дойдат на Европейското 
първенството в София?

- В	 нашата	 група	 са	
Чехия,	 Португалия	 и	 Ун-

гария.	 В	 другата	 група	 са	
Сърбия,	 Гърция	 и	 Ирлан-
дия.	Ще	се	премерим	къде	
сме	 на	 европейската	 ба-
скетболна	карта.	

В	 момента	 в	 нацио-
налния	 отбор	 сме	 играчи	
от	 различни	 отбори	 –	 от		
„Балкан”,	 „Левски”,	 Варна,	
Бургас.

- Вие сте капитан на 
националния отбор?

- Да.	 Миналата	 година	
се	проведе	тайно	гласува-
не	 между	 играчите	 и	 тре-
ньорския	 щаб.	 Благодаря	
на	 момчетата	 за	 избора.	
Капитанската	лента	насле-
дих	 от	 Ивайло	 Петров	 и	
се	надявам	да	 я	 нося	 до-
стойно.

- Кое Ви запали по ко-
личките?

- Преди	 травмата	 (тру-
дова	злополука)	съм	спор-
тувал	 10	 години	 волейбол	
в	„Славия”.	Баскетбол	съм	
играл	 с	 приятели	 за	 удо-
волствие.	

През	 2008	 година	 пре-

търпях	 инцидента.	 През	
2011	година	влязох	за	пър-
ви	път	в	залата	и	се	влю-
бих	 в	 този	 спорт.	 Първо	
започнах	 в	 „Балкан”,	 по-
сле	в	ЦСКА,	„Левски”.

Това	е	моят	спорт.	Той	
е	 може	 би	 най-практику-

ваният	 спорт	 на	 колички.	
Много	 е	 работата	 в	 отбо-
ра,	екипът	от	пет	души.

Владо	 Искров	 е	 тре-
ньор	на	 „Левски”,	а	Нико-
лай	Иванов	е	на	„Балкан”.

Началото…	 Трудно	 е.	
Най-вече	 да	 се	 научиш	
да	 управляваш	 количката,	
контрола	 на	 количката	 и	
контрола	 на	 количката	 с	
топка.	Има	тънкости,	които	
постепенно	 се	 научават.	
Стига	 да	 има	 желание	 и	
човек	да	е	упорит.

- Кой е сега Вашият 
отбор?

- С	още	едно	момче	от	
отбора	 -	 Георги	 Иванов,	
играем	 в	 „Панатинайкос”,	
Атина.	 Бяхме	 играли	 при-
ятелски	мач	националните	
отбори	на	България	и	Гър-
ция	миналата	година	в	Ко-
мотини,	 Гърция.	 Поканиха	
ни	 и	 ние	 приехме.	 „Пана-
тинайкос”	 е	 един	 от	 най-
големите	отбори	в	Европа.	
С	 най-много	 европейски	
титли.	Тогава	за	първи	път	

са	 сформирали	 баскетбо-
лен	 отбор	 с	 колички.	 В	
Гърция	 ние	 започваме	 от	
Втора	лига.	През	октомври	
ще	 се	 борим	 да	 влезем	
в	 Първа	 лига.	 Треньор	 е	
Костас	 Хронис.	 В	 Гърция	
има	 правило:	 когато	 се	

прави	нов	отбор,	може	да	
се	 вземат	 трима	 опитни	
играчи	 от	 гръцкото	 пър-
венство,	 двама	 чужденци	
и	 резерви,	 които	 не	 са	
играли	 досега	 баскетбол.	
Така	направиха	нов	отбор	
с	много	желание	и	привля-
коха	хора,	които	никога	не	
са	спортували.	

Десет	 момчета	 и	 едно	
момиче	 дойдоха	 да	 спор-
туват	 баскетбол	 на	 колич-
ки.	 Играят	 смесено.	 Няма	
ограничения	 за	 жените.	
Единствената	 разлика	 е,	
че	при	тях	се	намалят	точ-
ките	 в	 зависимост	 от	 ув-
режданията,	за	изравнява-
не	с	мъжете.

От	 февруари	 до	 края	
на	 юли	 играем	 в	 Гърция.	
През	 октомври	 трябва	 да	
се	 върнем	 там,	 защото	
имаме	купа	и	като	приклю-
чи	 сезона,	 се	 прибираме	
в	София.	

За	европейското	в	Со-
фия	 с	 гръцкия	 национа-
лен	 отбор	 ще	 дойдат	 и	
две	 момчета	 от	 „Панати-
найкос”.	 Надявам	 се	 да	
не	 играем	 срещу	 тях.	 В	
две	различни	 групи	сме	и	
може	да	не	се	засечем.

- Спортът върна ли Ви 
радостта в живота?

- О,	 разбира	 се.	 Този	
вид	 спорт	 ми	 даде	 наис-
тина	много.	При	нас	няма	
„не”.	Много	по-трудно	е	от	
обикновения	баскетбол.

Когато	 си	 в	 България	
на	 количка,	 не	 е	 лесно.	
Трудно	 е,	 но	 когато	 спор-
туваш,	срещаш	много	хора	
като	 теб.	 Окуражаваме	
новите	 баскетболисти:		
„Давай,	 ще	 се	 справиш!”.	

Стават	 невероятни	 прия-
телства.	 Запознаваш	 се	
с	 хора	 като	 теб	 от	 целия	
свят.	

Виждате,	 днес	 с	 мом-
четата	 от	 Босна,	 с	 които	
се	 познаваме	 от	 няколко	
години,	 постоянно	 се	 за-
качаме.

Този	 вид	 спорт	 наис-
тина	 дава	 много,	 много.	
Радост,	удовлетворение.

Има,	 разбира	 се,	 и	
своите	минуси.	Има	конту-
зии	като	във	всеки	спорт…

При	нас	играят	и	16-го-
дишни	 момчета,	 и	 мъже	
на	38,	50,	60	години.	Стига	
да	има	желание,	няма	ни-
какво	 възрастово	 ограни-
чение.	

Приятелството	 е	 най-
голямото	 нещо,	 което	 ни	
връща	 в	 залата.	 Ние	 сме	
като	 едно	 голямо	 семей-
ство.	Треньорите	много	се	
грижат	 за	 нас.	 Отначало	
това	 беше	 проф.	 Кръстьо	
Църов.

- Кои отбори ще 
дойдат на Европейското 
първенството в София?

- В	нашата	група	са	Че-
хия,	Португалия	и	Унгария.	
В	другата	група	са	Сърбия,	
Гърция	и	Ирландия.	Ще	си	
премерим	 силите	 -	 къде	
сме	 на	 европейската	 ба-
скетболната	карта.	

За	 нас	 всяка	 среща	
с	 чуждестранен	 отбор	 е	
опит,	 който	 трябва	 да	 по-
пиваме	 и	 използваме,	 за	
да	 	 продължим	 напред.	
Вървим	 в	 правилната	 по-
сока.

И	мисля,	че	до	няколко	
години	България	ще	е	фак-
тор	в	баскетбола.	

International Basketball Camp • Gabrovo`2019

Никîлай Ваклиíîв: "Баñкåòáîлъò 
íа кîлички - òîва å мîяò ñпîрò"

Вела лазароВа

 В рамките на кампа усилено върви подготовката за Евро-
пейското първенство в София на националния отбор на Бъл-
гария по баскетбол с инвалидни колички. На 22 юли се състоя 
контролната среща България - KKK Биелина, която завърши 
54:44.
 Разговаряме с капитана на националния отбор Николай 
Ваклинов (34 г.) от София.

сВеТозар ГаТеВ

	 Националният	отбор	на	
България	 по	 хандбал	 за	
девойки	 до	 19	 години,	 в	
състава	 на	 който	 бяха	 13	
състезателки	на	ХК	„Бъки“	
(Габрово),	завърши	на	4-то	
място	 на	 Европейското	
първенство	във	Варна.	Во-
деният	от	Веселина	Злате-
ва	 тим	 стигна	 до	 малкия	
финал	 на	 шампионата,	 но	
отстъпи	на	Украйна	в	спо-
ра	 за	 бронзовите	 медали	
с	22:33	(11:16).
	 В	 предварителната	
група	българският	тим	на-
дигра	 Великобритания	 с	
38:16	(8:17)	и	коравия	със-
тав	 на	 Исландия	 с	 24:16	
(15:8),	 а	 в	 двубоя	 с	 Гър-
ция	 измъкна	 драматично	
равенство	 -	 26:26	 (11:11),	
след	 като	 изоставаше	 с	
6	 гола	през	първата	част.	
В	 битката	 за	 лидерската	
позиция	в	групата	отборът	
ни	 отстъпи	 на	 Сърбия	 с	
12:21.	
	 В	 този	 мач	 България	
претърпя	двоен	удар,	след	
като	 загуби	 и	 своя	 капи-
тан,	 и	 най-полезен	 играч	

до	момента	в	първенство-
то	–	вратарката	Ивон	Дюл-
герова,	 която	 получи	 теж-
ка	 мускулна	 травма.	 Това	
определено	 повлия	 върху	
представянето	на	отбора	в	
следващите	два	мача.	На-
ложи	 се	 спешно	 да	 бъде	
повикана	от	Габрово	Поля	
Колева,	 тъй	 като	 съставът	
ни	 разполагаше	 само	 с	
още	 една	 вратарка	 във	
Варна	 –	 Силвия	 Бондова	
(„Ники	 спорт“,	 Сливница).	
На	 полуфинала	 тимът	 ни	
срещна	първенеца	на	дру-
гата	 предварителна	 група	
-	Полша,	и	се	бори	макси-
мално.	
	 Получи	 се	 здрав,	 рав-
ностоен	 двубой,	 като	 12	
минути	 преди	 края	 ре-
зултатът	 беше	 27:28,	 но	 в	
края	 полякините	 наложи-
ха	 волята	 си	 и	 спечелиха	
с	 30:36.	 Най-слабият	 мач,	
който	 изиграха	 хандба-
листките	 ни,	 беше	 срещу	
Украйна	 в	 малкия	 финал	
за	бронзовите	медали.	Без	
мотивация	и	тонус	отборът	
ни	отстъпи	с	22:33	(11:16).
	 Сърбия	 спечели	 злат-
ните	 отличия	 след	 побе-

да	 на	 финала	 над	 Полша	
с	 22:20	 (12:10).	 За	 петото	
място	 Исландия	 надигра	
Гърция	 с	 29:22,	Израел	 се	
наложи	 над	 Финландия	
след	 изпълнението	 на	 до-
пълнителни	 удари	 за	 оп-
ределяне	 на	 победителя	
(31:30)	за	7-та	позиция,	а	в	
мача	 за	 9-10	място	Босна	
и	 Херцеговина	 записа	 ус-
пех	срещу	Великобритания	
с	27:23.
	 Мадлен	 Тодорова	 от	
българския	 състав	 намери	
място	 в	 идеалния	 отбор	
на	 първенството	 на	 пос-
та	 разпределител.	 Оста-
налите	 топ	 7	 бяха	 Мария	
Симич	 (Сърбия)	 –	 най-до-
бър	вратар,	Юлия	Пиетрас	
(Полша)	 –	 най-добро	 ляво	
крило,	 Йована	 Йовович	
(Сърбия)	 –	 най-добър	 ляв	
гард,	 Софила	 Пихаленко	
(Украйна)	 –	 най-добър	 пи-
вот,	 Саул	 Мор	 (Израел)	
–	 най-добър	 десен	 гард,	
Емилия	 Ковалик	 (Полша)	
–	 най-добро	 дясно	 крило.	
За	най-добър	защитник	на	
шампионата	 беше	 опреде-
лена	Параскеви-Ана	Кара-
ману	(Гърция),	а	лидерката	

на	 Украйна	 Анна	 Диабло	
спечели	 голмайсторския	
приз	 с	 общо	 58	 реализи-
рани	 попадения.	 Най-цен-
ното	 отличие	 -	 това	 за	

най-полезен	играч	на	пър-
венството	 (MVP),	 заслуже-
но	 стана	 притежание	 на	
блестящата	 вратарка	 на	
шампиона	 Сърбия	 Мария	

Симич.	 Отличията	 на	 със-
тезателките	 бяха	 връчени	
от	 почетния	 президент	 на	
Европейската	 федерация	
по	 хандбал	 (EHF)	 Жан	

Брио.	
	 За	 България	 призо-
вете	 за	 най-добър	 играч	
в	 отделните	 мачове	 спе-
челиха	 Мадлен	 Тодорова	
(срещу	 Великобритания	 и	
Украйна),	Ивон	Дюлгерова	
(срещу	 Исландия),	 Мари	
Томова	 (срещу	 Гърция),	
Габриела	 Цонева	 (срещу	
Сърбия)	и	Маринела	Пана-
йотова	(срещу	Полша).
	 България	 игра	 в	 след-
ния	състав	на	първенство-
то:	 Маргарита	 Христова,	
Ивета	 Христова,	 Йоана	
Костова,	 Мария	 Маслева,	
Габриела	 Цонева,	 Екате-
рина	 Стефанова,	 Силвия	
Якова,	 Силвия	 Бондова,	
Емилия	 Самуилова,	 Ивон	
Дюлгерова,	 Мадлен	 То-
дорова,	 Рени	 Еремиева,	
Мари	 Томова,	 Маринела	
Панайотова,	 Анита	 Коста-
динова,	Карина	Съменова,	
Полина	Колева.
	 Треньори:	 Веселина	
Златева,	 Анита	 Харалано-
ва,	Лидия	Ковачева.
	 Лекар:	д-р	Пламен	Па-
нов.
	 Физиотерапевт:	 Ради-
на	Димитрова.
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