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100 години футбол в Габрово

	 Маринела	 Нинева	 от	
„Локомотив“	 -	 Дряново,	
която	 е	 сред	 най-добрите	
български	атлети,	финиши-
ра	 с	 най-добро	 време	 в	
петото	издание	на	Витоша	
летен	 фест.	 Нинева	 един-
ствена	 сред	 жените	 е	 с	
резултат	 под	 един	 час	 -	
55:24	 мин.	 След	 нея	 са	
Елена	Димитрова	 -	 1.01:16	
ч.,	 и	 Радостина	 Бяалова	
-	 1.02:40	 ч.	 Няколко	 хиля-
ди	 софиянци	 и	 гости	 на	
столицата	се	събраха	в	съ-
ботната	 сутрин	 край	 хижа	
„Момина	 скала“	 за	 тра-
диционния	 	 Витоша	 летен	
фест.	 Над	 500-те	 участни-
ци	и	 гостите	бяха	поздра-
вени	 от	 Дончо	 Барбалов,	
зам.-кмет	 на	 София.	 При-
зьорите	бяха	наградени	от	
Барбалов,	Ана	Петракиева,	
Зорница	Радонова	и	др.

Мàðинелà Ниневà оò 
Дðяново нàй-доáðà в 
áяãàнеòо нà Виòошà

	 Музеят	 „Етър”	 отправя	
покана	за	„Диалог	с	мина-
лото”.	 Една	 малко	 нетра-
диционна	 изложба,	 която	
може	 да	 бъде	 разгледана	
в	 залите	 над	 Дърворез-
барската	 работилница,	
носи	това	наименование.		
	 В	 екипа,	 който	 рабо-
ти	 по	 изложбата,	 влизат	
графичният	 дизайнер	 Ми-
рослав	Живков,	 екскурзо-
водът	 Елена	 Минковска,	
главният	уредник	на	музея	
Ваня	 Донева	 и	 уредникът	
Румяна	Денчева.		
	 „Идеята	е	не	просто	да	
се	 покажат	 експонати	 на	
музея,	 които	 посетителите	
да	 видят,	 а	 самите	 те	 да	
станат	 активни	 участници	
в	 изложбата.	 Искаме	 да	
постигнем	 въздействие,	
всеки	 един	 експонат	 да	
подтиква	зрителите	да	на-

правят	нещо	–	да	го	опоз-
наят,	да	ги	заведе	към	дру-
го	 място	 в	 музея”,	 казва	
Мирослав	Живков.
	 Той	 допълва,	 че	 това	
подтикване	 на	 публиката	
към	 активност	 не	 е	 само-
целно.	
	 „Опитваме	се	да	пред-
ставим	 експонатите	 от	
различна	 гледна	 точка.	
Така	ще	бъдат	забелязани	
неща,	 за	 които	 няма	 как	
да	знаеш,	ако	само	ги	на-
блюдаваш.”
	 Един	от	 експонатите	е	
скрит.	 Посетителят	 може	
да	 го	 опознае	 с	 напипва-
не,	 като	 провре	 китката	
на	 ръката	 си	 през	 отвор.	
Идеята	е	да	се	усетят	де-
тайлите,	за	да	се	осмисли	
майсторството,	 необходи-
мо	за	изработката	му.	

продължава на стр. 8

Изложáà в „Еòъð” подòиквà 
към диàлоã ñ екñпонàòиòе

светозар Гатев

	 Огромен	успех	за	род-
ното	хандбално	съдийство!	
Габровският	делегат	Миха-
ил	Башев	 показа,	 че	Бъл-
гария	има	своето	място	на	
голямата	хандбална	сцена,	
след	 като	 получи	 номина-
ция	 за	 финалната	 среща	
от	 XXII-то	 Световно	 пър-
венство	за	младежи	до	21	
години	във	Виго	(Испания).	
	 Башев	 беше	 един	 от	
тримата,	 назначени	 от	
IHF,	 делегати	 на	 двубоя	
за	златните	отличия	меж-
ду	 Франция	 и	 Хърватия,	
който	 се	 игра	 вчера	 ве-
черта.	 За	 шефа	 на	 род-
ната	съдийска	колегия	по	
хандбал	 това	 е	 огромно	
признание	 при	 едва	 тре-

тото	 му	 участие	 на	 пла-
нетарен	 шампионат,	 след	
Алжир`2017	 (М21)	 и	 Пол-
ша`2018	(Ж18).	
	 Башев	 беше	 официал-
но	 техническо	 лице	 на	 20	
срещи	от	първенството	за	
младежи,	 а	 финалът	 във	
Виго	 бе	 неговият	 21-ви	
двубой.	
	 „Не	 съм	 се	 и	 надявал	
на	 такова	 нещо	 в	 едва	
третото	ми	участие	на	све-
товно	 първенство.	 Шам-
пионатът	 е	 на	 доста	 ви-
соко	 ниво.	 Въпреки	 че	 е	
за	младежи	до	 21	 години,	
има	 доста	 професионални	
състезатели,	 играещи	 за	
водещи	 отбори	 в	 Европа,	
както	и	за	мъжките	си	на-
ционални	отбори.	

продължава на стр. 4

	 Мощите	 на	 Свети	
Ефрем	Нови,	наречен	све-
тецът	 светкавица,	 присти-
гат	 в	 Сухиндол	 по	 случай	
празника	 на	 града	 на	 2	
август.	
	 Иконата,	 в	 която	 са	
вградени	 мощи	 на	 светия	
великомъченик	 и	 чудотво-
рец	Ефрем	Нови,	пристига	
в	10	часа	в	храм	„Св.	Св.	
Петър	 и	 Павел“	 и	 ще	 ос-
тане	 за	 поклонение	 през	
целия	ден.	
	 Иконата	 беше	 в	 га-
бровския	 храм	 „Успение	
Богородично“	 на	 16	 март	
тази	година	и	на	14	юни	в	
„Св.	Илия“	-	Севлиево.

След Гàáðово и Севлиево, мощиòе нà Св. 
Ефðем идвàò в Сухиндол зà пðàзникà нà ãðàдà

Михàил Бàшев ñ нàðяд зà финàлà 
нà млàдежкоòо Свеòовно по хàндáàл

	 Планираната	за	събота	
контролна	 среща	 между	
„Янтра	 2019“	 и	 кандида-
та	 за	 завръщане	 в	 Се-
верозападната	 Трета	 лига	
„Ювентус“	(Малчика)	не	се	
проведе.	
	 Два	 часа	 преди	 сре-
щата	 гостите	 съобщиха,	
че	 няма	 да	 пристигнат	 за	
срещата	 и	 треньорският	

тандем	 Николай	 Василев	
–	 Искрен	 Писаров	 орга-
низира	 кратка	 двустранна	
игра.	 Следващата	 плани-
рана	 проверка	 на	 отбора	
е	 на	 1	 август	 (четвъртък)	
срещу	 дублиращия	 отбор	
на	 „Етър“	 (Велико	 Търно-
во).	Мачът	ще	се	играе	на	
стадион	„Христо	Ботев“	от	
18.30	часа.

Конòðолàòà нà „Янòðà 2019" ñ „Ювенòуñ" не ñе ñъñòоя

Вицепðемиеðъò 
Кàðàкàчàнов ãоñò зà 50 
ãодини Плàчковци ãðàд
	 Красимир	Каракачанов	
-	вицепремиер	и	министър	
на	 отбраната,	 беше	 сред	
официалните	 гости	 на	 от-
криването	на	празника	на	
град	Плачковци	в	събота.
	 Каракачанов	 поздрави	
домакините,	като	им	поже-
ла	да	бъдат	все	така	будни	
и	 да	 предават	 историята	
на	града	си	на	следващите	
поколения.	 Церемонията	
започна	 с	 шествие	 и	 по-
лагане	 на	 венци	 пред	 но-
вопостроения	Мемориален	
комплекс	 „Стена	 на	 хра-
бростта“,	 	издигнат	в	чест	
на	 загиналите	 във	 войни-
те	жители	на	Плачковския	
край.	 Тържеството	 бе	 от-
крито	 от	 Борислав	 Бори-
сов	 -	 кмет	 на	 кметство	
Плачковци,	 на	 пл.	 „Илин-
ден“,	 пред	 множеството	
жители	и	гости	на	града.

0885426262 е 
ãоðещияò òелефон 
зà АЧС в Севлиево
	 На	 горещ	 телефон	 се	
приемат	сигнали,	свързани	
с	 африканската	 чума	 по	
свинете	на	територията	на	
община	 Севлиево.	 Номе-
рът	 е	 0885426262.	 На	 него	
денонощно	 има	 дежурни	
служители,	 които	 ще	 при-
емат	сигнали	за	проблеми,	
свързани	с	болестта,	с	цел	
бърза	 и	 адекватна	 наме-
са.	На	23	юли	Областната	
епизоотична	 комисия	 апе-
лира	към	всички	за	добро-
съвестност,	 при	 съмнения	
за	наличие	на	болестта	по	
дадено	животно	незабавно	
да	се	съобщи	на	ветерина-
рен	лекар.	Да	бъдат	пода-
вани	 сигнали	 на	 тел.	 0700	
122	 99	 за	 открити	 мъртви	
животни,	животни	в	заден	
двор	в	близост	до	„горещи	
точки“	и	сигнали	за	превоз	
на	месо	и	живи	животни.

проГноза
за ВрЕМЕТо

ВалуТни
курсоВЕ

ПОНЕДЕЛНИК 27о/16о                      ВТОРНИК 26о/160                      СРЯДА 29о/170USD - 1.756, EUR - 1.95583, CHF - 1.7695, GBP - 2.18204

	 Стартираха	 строител-
ните	дейности	по	изпълне-
нието	 на	 кръговото	 кръс-
товище	 до	 Спортна	 зала	
„Орловец“,	 съобщава	 Об-
щина	Габрово.	
	 Подобряване	 на	 орга-
низацията	 и	 безопасност-
та	 на	 движението,	 както	
и	по-лесното	преминаване	
на	 автомобили	 и	 пешехо-
дци	 през	 съществуващата	
пътна	 връзка	 са	 главната	
причина	за	проектирането	
и	изграждането	на	новото	
кръстовище.	 Към	 момен-
та	 то	 е	 четириклонно,	 ре-
гулирано	 с	 пътни	 знаци,	
указващи	 предимство	 на	
главното	направление	-	ул.	

„Орловска“.	В	пиковите	ча-
сове	се	наблюдават	голям	
брой	лявозавиващи	от	вто-
ростепенното	направление	
ул.	 „Д-р	 Никола	 Василиа-
ди“,	за	които	кръстовището	
към	момента	не	осигурява	
необходимото	пропускане.
	 Пътните	 настилки	 са	
в	 сравнително	 добро	 със-
тояние,	 но	 е	 необходимо	
да	 бъдат	 рехабилитирани,	
тъй	 като	 на	 места	 накло-
ните	 са	 минимални	 и	 се	
наблюдават	 задържания	
на	повърхностни	води.	По	
тази	причина	се	предвиж-
да	 изграждане	 на	 нови	
дъждоприемни	 оттоци,	
които	ще	бъдат	заустени	в	

съществуващите	ревизион-
ни	шахти	 на	 канализация-
та.
	 Обектът,	част	от	Инвес-
тиционната	 програма	 на	
Община	 Габрово	 за	 2019	
година,	предвижда	изграж-
дане	на	кръгово	движение,	
което	 ще	 намали	 значи-
телно	скоростта	на	преми-
наване	през	кръстовището	
и	ще	 осигури	 саморегули-
ране	на	транспортните	по-
тоци	от	всяка	една	посока.
	 При	 строителство-
то	 широчините	 на	 пътя	 и	
съществуващият	 паркинг	
пред	блок	 „Здравец“	няма	
да	 се	 променят.	 Диаме-
търът	 на	 новоизградения	

кръг	ще	е	12	м	и	ще	бъде	
изпълнен	 с	 гранитни	 бор-
дюри	 и	 павета.	 Всички	
подземни	 комуникации	
като	 мрежи	 на	 кабел-
ни	 оператори,	 мрежи	 на	
„Енерго	 Про“,	 газ	 и	 вода	
вече	са	изместени.
	 Преди	 месец	 стартира	
изграждането	 на	 кръгово	
кръстовище	 на	 входа	 на	
Габрово,	идвайки	от	Вели-
ко	Търново.
	 С	цел	да	облекчат	тра-
фика	в	града	за	едно	дос-
та	късо	време	бяха	напра-
вени	кръговото	на	Гаровия	
площад,	кръгово	в	квартал	
Младост	 и	 в	 района	 на	
Шиваров	мост.

Още едно  кðъãово в Гàáðово - до ñпоðòнà зàлà

	 На	 21	 септември	 Габрово	 ще	
отбележи	100	години	организиран	
футбол.	 „100	 вести“	 се	 присъеди-
нява	 към	 юбилея	 със	 специална	
рубрика,	в	която	представя	леген-
дите	на	габровския	футбол.	
	 Досега	гости	в	рубриката	бяха	
Веско	Ганчев,	Венци	Петров,	Ми-
хал	 Михалев	 -	 Матето,	 Йовко	
Топалов	 -	 Оката,	 Иван	 Камара-
шев,	 инж.	Петьо	Василев,	 Георги	
Димитров,	Пешко	Николов,	Тодор	
Цветков,	 Рачо	 Бараков,	Алексан-

дър	 Маринов,	 Петко	 Петков,	 Ва-
сил	Чилов,	Тодор	Тодоров,	Илиян	
Василев,	 Димчо	 Данов,	 Христо	
Кирилов,	 Пламен	 Илиев,	 Емил	
Георгиев.	 Днес	 събеседник	 в	 ру-
бриката	е	Валентин	Кунчев.	Играл	
е	 в	 „Янтра“	 -	 Габрово,	 Дряново,	
„Черноморец“	 -	 Бургас,	 „Корабо-
строител“	 -	 Русе	 (бивш	 „Локомо-
тив“),	„Дунав“	-	Русе,	„Локомотив“	
-	Пловдив.	Валентин	Кунчев	е	бил	
състезател	 в	 германския	 „Аецхау	
Дурлах“. интервю на стр. 3-4

Вàленòин Кунчев: „Не ñе оáðъщàм нàзàд”
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Работим за вас!

ЯРЪМОВ АЦ • ООД

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

КОЛИЧЕСТВА - В НАЛИЧНОСТ

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

808-854, 808-545

РАДИАТОРИ ПАНЕЛНИ 
АЛУМИНИЕВИ MAKET СТРОИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ

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

БОРСА
ЯРЪМОВ АЦ • ООД

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

�    

066 (80 69 62 
    www.metalsod.com

метал секюрити груп

силните избират 
силни партньори!

Дистрибутор 
на “Жити” аД

оГрадна МрЕжа и оГрадни пана: плетени и 
заварени, поцинковани и с PVC; колове, аксесо-
ари; рабица, кокошкарска мрежа; сита, подложни 
мрежи. ГВоздЕи: 70 модела на склад, 15 размера 

стоманени; за пневматични пистолети. ТЕлоВЕ: 
меки, твърди; поцинковани, помеднени; пчеларски, 
пломбажни; бодлива тел, тел с PVC, заваръчна тел, 
тел на пръти коВано жЕлязо. ГаБиони

тел . 066/80 85 39, 0889/364 626  0886/650 175
Гарата, хотел “Янтра”, 1 етаж

всичко от тел 
на едно място

ОБЩИНА ГАБРОВО

 ЗАПОВЕД № 1464/23.07.2019 г. 
НА КМЕТА НА ОБЩИНА ГАБРОВО  

ЗА  ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ 
ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА:   

 Магазин за промишлени стоки в с. Драгановци,	
с	обща	площ		58,80	кв.	м,	с	НТЦ	–	65,00	лв.,	без	вклю-
чен	ДДС.	
 Срок на договора	-	10	(десет)	години.	
 Дата и час на провеждане на търга:	20.08.2019	г.	от	
15.00	ч.
 Закупуване на тръжна документация:	от	29.07.2019	
г.	до	19.08.2019	г.
 Дата и час на повторно провеждане на търга:  
27.08.2019	г.,	15.00	ч.
 Закупуване на тръжна документация:	 до	
26.08.2019	г.

ЗАПОВЕД № 1463/23.07.2019 г. 
НА КМЕТА НА ОБЩИНА ГАБРОВО  

ЗА  ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ 
ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА:

 Кафе-аперитив в с. Драгановци,	 с	 обща	 площ	
62,50	кв.	м,	с	НТЦ	–	50,00	лв.,	без	включен	ДДС.	
 Срок на договора	-	10	(десет)	години.	
 Дата и час на провеждане на търга:	20.08.2019	г.	от	
14.30	ч.
 Закупуване на тръжна документация:	от	29.07.2019	
г.	до	19.08.2019	г.
 Дата и час на повторно провеждане на търга: 
27.08.2019	г.,	14.30	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.

прЕВози
ТранспорТ - 2.5 тона, 
16 куб. м  - 0899/377-
924
прЕВоз с бус - 
0877/555-708.

ТранспорТ с камион до 
два тона, самосвал, до-
керски услуги - изнасяне,  
пренасяне, изхвърляне 
на мебели, пренасяне 
на строителни и други 
тежки товари, извозва-
не на ненужна покъщни-
на, строителни отпадъци 
до сметището - телефон  
0898/780-448
ТранспорТ със са-
мосвал до 2 тона - тел. 
0886/604-711.

Бус - 0.45 лв. - тел. 
0894/004-045. [33, 29]
ТранспорТни услуГи - 
тел. 0882/407-493. [12, 
11]
ТранспорТ с бус - 1.5 
тона, 0.55 лв. - тел. 
0887/35-70-39. [12, 10]
услуГи с бус, ба-
гер и самосвал - тел. 
0893/511-154. [23, 10]
изГодно! ТранспорТ с 
бус - тел. 0879/080-862. 
[11, 1]

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, 5]
Циркуляр, фуражо-
МЕлка се продават на 
тел. 0876/33-22-43. 

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

продаВа оБзаВЕжданЕ
родопски одЕяла - 40 
лв., се продават на тел. 
066/870-468. [3, 3]
Малък хладилник - 
немски, с камера, се про-
дава на тел. 0888/091-

925. [3, 1]

продаВа разни
Бидони и цистер-
ни се продават на тел. 
0887/30-71-93. [22, 3]
коТлЕ - 24 kW, 4 ра-
диатора, лира, ел. бой-
лер се продават на тел. 
0877/222-095. [11, 3]
каБЕл - 6х2.5, 50 м, се 
продава на тел. 0876/33-
22-43. [2, 2]
руски чуГунЕни радиа-
тори и стъклена оранже-
рия се продават на тел. 
0887/919-047. [2, 1]

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

литература (криминални, 
любовни, класика, ис-
торически и др.) купува 
тел. 0889/885-944. [22, 
14]
сТара нафТа се изкупу-
ва на тел. 0885/274-443, 
0894/921-663. [23, 8]

купуВа МаТЕриали
пункТ за вторични купу-
ва всякакви железа - тел. 
0896/183-637.
жЕлязо сЕ изкупува 
на тел. 0885/274-443, 
0894/921-663. [23, 8]

жиВоТни продаВа
оВЦЕ сЕ продават на тел. 
0898/44-54-09. [11, 8]
аГнЕТа сЕ продават на 
тел. 0897/80-60-38. [11, 

8]
оВЦЕ сЕ продават на тел. 
0898/575-123 [33, 10]
3 Бр. кози на второ 
яре се продават на тел. 
0878/44-16-12. [5, 5]
кон - женски, се прода-
ва на тел. 0894/88-36-
15. [9, 5]

пчЕли продаВа
кошЕри сЕ продават на 
тел. 0876/33-22-43. [2, 
2]

лЕкари
д-р ГЕорГи ТАБАКОВ - 
очен кабинет - ул. „Тотю 
Иванов“ 25 - прегледи на 
деца и възрастни, поста-
вяне на меки и твърди 
контактни лещи - поне-
делник до петък - от 9 
до 18 ч.; събота и неделя 
- след уговорка на тел. 
066/80-32-37.
психиаТър и НЕВРОЛОГ. 
Д-р Трифонов, Габрово, 
ул. „Емануил Манолов“ 
№ 12-А, 066/804-549, 
0885/251-655. ИЗДАВА 
ПСИХИАТРИЧНИ УДОСТО-
ВЕРЕНИЯ.
д-р Марина Санкева, 
специалист кожни и ве-
нерически болести, есте-
тична дерматология, гр. 
Габрово, ул. „Брянска“ 
11, понеделник, вторник, 
сряда и петък от 10.00 до 
17.00 часа. Записване на 
тел. 066/800-140
МЦ „униМЕд“ - Севли-
ево набира пациенти за 
клинично проучване за 
лечение на хроничен ато-
пичен дерматит с Руксо-
литиниб крем. Телефон 
за информация: 0889/43-
66-13, д-р Санкева, дер-
матолог.

козМЕТика, Масаж
профЕсионални Ма-
сажисТки - 0876/735-
596. [22, 17]
рЕлаксиращи Маса-
жи -  Мартин, 0885/17-
36-96. [8, 4]

ЖеНиНа деНЧева

	 Общинските	 съветни-
ци	в	Габрово	одобриха	на	
последното	 си	 заседание	
подаване	 на	 проектно	
предложение	 от	 Община	
Габрово	 с	 наименование:	
„ЕМО	 „Етър”	 -	 музей	 за	
креативен	 културен	 тури-
зъм”	 по	 Оперативна	 про-
грама	 „Региони	 в	 растеж“	
2014	 -	 2020	 г.	 и	 кандидат-
стване	 за	 финансиране	 с	
финансов	инструмент	пред	
Фонд	на	фондовете.
	 С	 цел	 гарантиране	
на	 устойчиво	 финансира-
не	 и	 успешно	 изпълнение	
на	 проекта	 в	 областта	 на	
развитие	на	туристически-
те	 атракции	 в	 рамките	 на	
процедура	 е	 необходимо	
да	се	осигури	допълнител-
но	финансиране	чрез	заем	
посредством	 използване	
на	 финансов	 инструмент	
за	 градско	 развитие	 на	
Северна	 България,	 упра-
вляван	 от	 „Регионален	
фонд	за	градско	развитие”	
АД	 -	 избран	за	мениджър	
от	 Фонда	 на	 фондовете.	
Заемът	 ще	 се	 комбинира	
с	 предоставената	 безвъз-
мездна	 финансова	 помощ	
по	 Оперативна	 програма	
„Региони	 в	 растеж“	 2014	 -	
2020	г.
	 Максималният	 размер	
на	помощта	е	до	9	779	000	
лв.	за	проектно	предложе-
ние,	от	които	не	повече	от	
85%	 могат	 да	 са	 предос-
тавени	 като	 безвъзмездна	
финансова	 помощ.	 Плани-
раната	 продължителност	
на	 проекта,	 включително		

дейностите,	 предвидени	 в	
него,	не	може	да	надвиша-
ва	24	месеца.
					Проектното	предложе-
ние	 обхваща	 комплекс	 от	
инвестиционни	 и	 марке-
тингови	 дейности,	 насоче-
ни	 към	 развитие	 на	 ЕМО	
„Етър”,	диверсификация	на	
туристическия	 продукт	 и	

превръщането	 му	 в	 жив	
музей,	 предоставящ	 въз-
можност	 за	 упражняване	
на	несезонен,	а	постоянен	
активен	културен	туризъм.
	 Директорът	 на	 ЕМО	
„Етър”	 Светла	 Димитрова	
обясни	 пред	 съветници-
те:	 „Основните	 дейности	
по	проекта	са	свързани	с	

преместването	на	админи-
страцията	 в	 хотела,	 който	
ще	 бъде	 ремонтиран.	 За	
това	има	готов	проект,	съ-
гласуван	 с	 Института	 за	
паметници	 на	 културата.	
Другият	обект	е	изгражда-
не	 на	 нов	 музеен	 детски	
център.	Ще	бъде	преместе-
на	касата	за	посетителите.	

На	 поляна	 ще	 бъде	 по-
строена	временна	сцена,	с	
осветление	и	озвучаване.
	 По	отношение	на	всич-
ки	 водни	 съоръжения	 на	
територията	 на	 музея	 са	
предвидени	 дейности	 по	
реставрация	 и	 консерва-
ция	 и	 привеждането	 им	
в	 действие.	 Ще	 бъде	 ин-

сталирано	 художествено	
осветление	 и	 подмяна	 на	
цялостното	 осветление	 в	
музея,	 без	 алейното.	 Ще	
се	 извърши	 основен	 ре-
монт	 и	 преустройство	 на	
Кръстник-Колчовия	 хан,	
има	разработен	и	съгласу-
ван	проект.	
				Предстои	да	се	ремон-
тират	някои	от	 тоалетните	
на	музея	и	да	се	изгради	
пречиствателна	 станция	
близо	до	църквата.	Ще	се	
усвоят	всички	втори	етажи	
на	 къщите	 на	 чаршията	 и	
там	 да	 се	 оформят	 вре-
менни	 зали	 за	 изложби,	
експозиции,	 интерактивни	
дейности,	свързани	с	пре-
зентиране	на	занаяти.	
	 В	 рамките	 на	 проекта	
се	 предвижда	 също	 така	
да	 бъде	 изграден	 паркинг	
от	 кв.	 Етъра	 до	 хотела,	
в	 лявата	 страна	 на	 пътя,	
където	 трябва	 да	 се	 на-
прави	 подпорна	 стена,	 за	
да	 се	 разшири	 простран-
ството.	 Чрез	 проекта	 ще	
бъде	 извършен	 ремонт	
на	 покрива	 на	 училището	
в	 квартала,	 което	 е	 пре-
доставено	 на	музея,	 сгра-
дата	 ще	 бъде	 санирана,	
поставена	 нова	 дограма,	
външни	щори.	Там	ние	сме	
създали	 фондохранилище.	
В	училището	ще	бъдат	на-
правени	ремонти,	ще	бъде	
изграден	 паркинг	 за	 голе-
ми	 автобуси.	 Горните	 час-
ти	на	училището	ще	бъдат	
превърнати	 във	 временни	
експозиции.	 Там	 ще	 бъде	
изграден	резидентски	цен-
тър.
					В	рамките	на	проекта	е	

предвидено	 укрепване	 на	
вадичната	 система,	 леко	
разширение	 на	 площите	
за	 експониране,	 защото	
международният	 панаир	
на	 занаятите	 се	 разраст-
ва.	 Тази	 година	 за	 първи	
път	 ще	 бъде	 направена	
алея	 на	 вкусовете,	 където	
ще	 се	 предлагат	 питиета,	
традиционна	храна.”	
	 Основна	цел	на	проек-
та	 е	 да	 се	 подкрепи	 раз-
витието	на	конкурентоспо-
собна	туристическа	атрак-
ция	 -	 Етнографски	 музей	
на	 открито	 „Етър”,	 която	
ще	допринесе	за	диверси-
фикация	 на	 туристическия	
продукт	 и	 по-равномерно	
разпределение	 на	 ползи-
те	 от	 туризма	 в	 Община	
Габрово.	
	 Очакваните	 резултати	
от	 проектната	 реализация	
кореспондират	 пряко	 с	
очакваните	 резултати	 по	
процедура	 „Развитие	 на	
туристически	 атракции“:	
опазване	 и	 популяризира-
не	 на	 културното	 наслед-
ство;	подобряване	на	кон-
курентоспособността	 на	
българския	 културен	 тури-
зъм;	засилване	на	стопан-
ската	 дейност	 и	 местните	
бизнес	инициативи	в	реги-
оните.

ОáС - Гàáðово одоáðи зàем нà музей "Еòъð", койòо 
ще ñе комáиниðà ñ помощ по ОП „Реãиони в ðàñòеж" 

 Предвижда се основен ремонт и преустройство на Кръстник Колчовия хан, който до момента е ползван предимно като 
администрация и фондохранилище. Кръстник Колчовият хан e една от най-известните и оживени странноприемници в Габро-
во през XIX в., пресъздадена в Етнографския музей на открито. Разположена на десния бряг на р. Янтра, тя е била свързана 
чрез тясна улица с пазарния площад. Ханът се отличава със своето архитектурно решение, което е различно от повечето 
съществуващи по това време сгради от този тип. Първите им етажи най-често са предназначени за обор или конюшня, а 
при Кръстник Колчовия хан и на двата етажа могат да пребивават хора. По думите на архитект Нено Ямантиев, изследова-
тел на старо Габрово, това създава домашен уют, който липсва на други места.



329 юли 2019 г. 100 години футбол в Габрово

 - Кога се увлякохте по фут-
бола, г-н Кунчев?
	 -	 Започах	 да	 играя	 фут-
бол,	когато	бях	в	трети	клас,	а	
първият	ми	треньор	е	Николай	
Нейков.	 По-късно	 започнах	 да	
играя	в	Дряново.	Долу-горе	по	
същото	време	Горна	Оряховица	
се	 опитаха	 да	 ме	 привлекат	 в	
техния	отбор,	но	дряновци	има-
ха	 по-голямо	 влияние,	 останах	
при	тях	и	изкарах	казармата	в	
Соколово,	Дряновска	община.
	 Фактически	 с	 Горна	 Оря-
ховица	 трябваше	 да	 подпиша	

първия	 си	 професионален	 до-
говор.	 Но	 според	 тогавашните	
правила	 първо	 беше	 необхо-
димо	 да	 премина	 в	 отбор	 от	
професионална	футболна	група	
там,	където	съм	направил	пър-
вите	 си	 стъпки	 във	 футбола.	А	
те	 бяха	 в	 „Янтра“	 в	 Габрово,	
поради	 което	 искам	 или	 не,	
трябваше	 да	 се	 прибера	 тук.	
Така	 че	 по	 закон	 бях	 длъжен	
да	подпиша	тригодишен	профе-
сионален	 договор	 тук.	 Подпи-
сах	го.	
 - След изтичането на тези 
три години накъде насочихте 
погледа си?
	 -	 Накрая	 на	 втората	 го-
дина	 ни	 извадиха	 от	 групата	
заради	 случилото	 се	 в	 Ста-
ра	 Загора.	 Явно	 президентите	
бяха	преценили,	че	така	трябва	
да	 приключи	 участието	 си	 в	
„А“	 групата	 габровският	 отбор.	 
 - Кои футболисти считате 
за легенди на габровския фут-
бол?
	 -	Лично	аз	смятам	за	леген-
ди	в	габровския	футбол	хората,	
които	са	играли	по	времето	на	
Тачо,	 Матето,	 Веско	 Ганчев,	
Красен	Маринов	и	поколението	
малко	 след	 тях.	 През	 Габрово	
преминаха	 доста	 добри	футбо-
листи,	 които	 са	 достойни	 да	
бъдат	 наричани	 легенди.	 А	 за	
себе	си	не	обичам	да	говоря.
 - Какво все пак Ви привле-
че към футболната игра?  
	 -	Бях	буйно	и	пъргаво	дете.	
И	 никак	 не	 обичах	 да	 уча.	
Баща	 ми,	 лек	 да	 е	 пътят	 му,	

прояви	желание	да	ме	научи	на	
някои	 неща.	 Бил	 е	 футболист,	
той	 е	 от	 Дерманци,	 Ловешко.	
Чичо	ми,	който	също	не	е	вече	
жив,	е	бил	добър	футболист.	И	
може	 би	 от	 тях	 съм	 наследил	
тази	си	страст	към	футболната	
игра.	
 - Какви бяха бащините съ-
вети, когато започнахте да се 
занимавате с футбол?
	 -	Баща	ми	винаги	е	бил	тру-
долюбив.	 И	 непрекъснато	 ми	
говореше,	че	е	важно	човек	да	
бъде	 упорит,	 да	 преследва	 це-

лите	си,	да	се	стреми	да	бъде	
добър	 в	 това,	 което	 обича	 да	
прави.	
 - Самият Вие какво искате 
да предадете на своите деца 
от съветите, които Ви е давал 
Вашият баща?
	 -	Никога	да	не	се	отказват.	
И	ако	е	възможно,	това,	което	
обичат,	 да	 направят	 своя	 про-
фесия.	Независимо	с	какво	ще	
се	 занимават	 –	 със	 спорт,	 с	
рисуване	 или	 с	 наука,	 никога,	
ама	никога	да	не	се	отказват.	
	 Имам	 две	 прекрасни	 деца	
–	момиче	и	момче.	Дъщеря	ми	
вече	е	голяма,	на	20	години	е	и	
е	студентка	в	УНСС.	А	синът	ми	
предстои	 да	 навърши	 5	 годи-
ни.	 Също	 е	 много	 добро	 дете,	
но	 засега	 нямам	 планове	 за	
него,	тъй	като	все	още	е	твър-
де	 малък.	 Ще	 го	 наблюдавам	
дали	 има	 заложени	 в	 себе	 си	
спортни	 качества	 и	 в	 зависи-
мост	от	това	мога	да	го	насоча	
в	 определена	 посока.	 Разбира	
се,	 той	 сам	 ще	 реши	 с	 какво	
да	 се	 занимава,	 а	 аз	 ще	 съм	
човекът,	който	ще	го	окуражава	
да	прояви	постоянство.	
 - Дъщеря Ви е по-голяма с 
15 години от момченцето Ви. 
Наблюдавате ли разлика в по-
ведението на различните по-
коления, които са около Вас?
	 -	Има,	и	тя	е	огромна.	Пър-
во	 ще	 кажа	 за	 моето	 поколе-
ние.	Ние	като	че	ли	бяхме	мно-
го	 по-отдадени	 на	 това,	 което	
правим,	 отколкото	 днешното	
поколение.	 Дъщеря	 ми	 напри-

мер	 се	 пробва	 в	 доста	 спор-
тове,	 но	 бързо	 се	 отказваше.	
Синът	 ми	 от	 своя	 страна	 има	
желание	 да	 продължава	 всяко	
нещо,	с	което	се	захване.
 - По-упорит е, така ли?
	 -	Да,	като	че	ли	по-малките	
са	по-упорити.	За	възпитанието	
на	 децата,	 за	формирането	 на	
техните	 характери	 е	много	 ва-
жно	семейството.	
 - При възпитанието пра-
вите ли разлика, че едното Ви 
дете е момче, а другото – мо-
миче?

	 -	В	никакъв	случай.	Не	пра-
вя	разлика	между	двамата.	Но	
може	 би	 годините,	 поколени-
ята,	 преходите	 дават	 своето	
отражение.	Самият	аз	„хванах“	
три	 прехода.	 И	 докато	 човек	
се	нагоди	към	единия,	планира	
своите	 действия,	 но	 в	 един	
момент	 всичко	 рухва	 и	 трябва	
да	 започва	 отначало.	 Трябва	
да	се	адаптира	към	новите	за-
кони.	 Поне	 във	 футбола	 беше	
така.	 Но	 основният	 закон	 там	
беше	талантлив	ли	си	–	ще	ус-
пееш.	Макар	че	по	мое	време	
се	 пробиваше	 много	 трудно	 в	
този	 вид	 спорт.	 Дори	 и	 да	 си	
в	 добър	 отбор,	 се	 конкурираш	
с	 доста	 талантливи	 футболи-
сти.	И	докато	„захапеш	кокала“,	
както	 се	 казва,	 минава	 много	
време.	 В	 един	 момент	 нещата	
се	 променят	 и	 се	 налага	 нова	
адаптация.	 По	 мое	 време	 се	
работеше	с	коефициенти	–	кол-
кото	 си	 по-млад,	 по-висок	 ко-
ефициент	 имаш.	 Заплащането	
се	 определяше	 в	 зависимост	
точно	 от	 тези	 коефициенти.	 И	
то	едва	след	като	се	подпише	
професионален	договор.	
	 Навремето	спортистът,	дори	
и	след	като	му	изтечеше	дого-
вора,	 продължаваше	 да	 при-
надлежи	 към	 съответния	 клуб.	
Беше	така	до	момента,	в	който	
влезе	 в	 сила	 така	 наречено-
то	 „правило	 на	Бусман“,	 което	
даваше	 по-голяма	 свобода	 на	
футболистите.	 Те	 имаха	 пра-
во	 да	 прекратят	 своя	 договор	
със	 съответния	 клуб	 и	 да	 са	

като	свободни	играчи	-	да	тър-
сят	сами	нови	възможности	за	
себе	 си.	 Докато	 бяха	 в	 сила	
старите	правила,	лично	на	мен	
много	 ми	 попречиха,	 а	 и	 на	
много	 други	 футболисти.	 По	
онова	време	бях	в	Германия	и	
трябваше	да	търся	възможнос-
ти	 да	 платя	 на	 клуба,	 в	 който	
играех.	 Този	 футболен	 отбор	
не	 беше	 професионален,	 а	 в	
България	 бях	 професионалист.	
Ето	 защо	 трябваше	 да	 търся	
възможности	да	се	освободя	от	
българския	 отбор,	 за	 да	 играя	
в	 германския	 „Аецхау	 Дурлах“.	
Успях	 да	 се	 оправя	 и	 три	 ме-
сеца	играх	за	„Аецхау	Дурлах“.	
Имах	и	предварителен	договор	
с	 отбора	 на	 Манхайм,	 който	
беше	във	Втора	Бундеслига.	За	
съжаление,	 макар	 да	 ми	 бяха	
дали	средства	да	се	откупя,	от	
България	 не	 пристигна	 навре-
ме	 необходимата	 ми	 за	 целта	
„жълта“	карта.	И	на	моето	мяс-
то	за	Майнхайм	замина	Цанко	
Цветанов,	който	е	една	от	звез-
дите	на	българския	футбол.	Той	
беше	 в	 Националния	 отбор	 по	
футбол	 за	 Световното	 първен-
ство	през	 1994	 година.	Самият	
аз	след	доста	дълги	перипетии	
все	пак	 успях	да	стана	свобо-
ден	агент.	
 - Как се стече животът Ви 
след Германия?
	 -	 Докато	 още	 бях	 в	 Герма-
ния,	ми	се	обадиха	пловдивски-
те	 брокери	 и	 приех	 предложе-
нието	им	да	се	върна	в	Бълга-
рия.	Дойдох	в	габровския	отбор	
тъкмо	 когато	 Пламен	 Марков	
го	 беше	 поел.	 Имах	 договор-
ка	 с	 тогавашния	 президент	 на	
клуба.	Така	продължих	да	играя	
за	 „Янтра“	 -	 Габрово.	 По-къс-
но	 заминах	 за	 „Черноморец“	 в	
Бургас.	След	това	съм	играл	в	
„Корабостроител“	 -	 Русе	 (бивш	
„Локомотив“),	 поиграх	 малко	
и	 в	 „Дунав“,	 преминах	 и	 през	
„Локомотив“	 -	 Пловдив.	 Играл	
съм	и	в	други	отбори,	но	за	съ-
жаление,	клубните	ръководства	
не	успяваха	да	се	разберат	за	
покупко-продажбата,	 макар	 да	
съм	 имал	 предварителни	 дого-
вори.
 - С кои отбори?
	 -	 С	 ЦСКА,	 но	 с	 тях	 не	 се	

получиха	нещата.
 - Каква беше причината да 
отидете в Ирландия?
	 -	 Контузих	 се	 сериозно.	 И	
поради	 това	 трябваше	 да	 пре-
кратя	 състезателната	 си	 дей-
ност.
 - И след „Черноморец“ - 
Бургас решихте да напуснете 
страната, така ли?
	 -	Реших,	че	тук	няма	място	
за	мен.	Имах	вече	дете,	заради	
което	останах	тук.	Но	след	из-
вестно	 време	 реших	 да	 сменя	
държавата,	 в	 която	 да	 живея.	
След	много	размисли	разбрах,	
че		в	града	и	в	България	няма	
развитие	за	мен.	Виждах	накъ-
де	 отиват	 нещата	 и	 реших	 да	
отида	другаде,	където	да	рабо-
тя	нормално.
 - Сега с какво се занима-
вате?
	 -	 Започнах	 да	 работя	 съв-
сем	 нормално.	 Захванах	 се	 с	
коли.	Запознах	се	с	моята	при-
ятелка,	 от	 която	 имам	 дете	 -	
син.	И	сега	съм	в	Ирландия	в	
Клонмел,	на	200	км	от	Дъблин.
 - Кое Ви носи най-голяма 
радост в живота?
	 -	Разбира	се,	че	децата.
 - Разкажете някои инте-
ресни ситуации, в които сте 
попадал през живота си?
	 -	 Доста	 са.	 Мога	 да	 раз-
кажа	 много.	 Но	 ако	 говоря	
истината,	може	би	ще	обидя	и	
ще	накърня	чувствата	на	доста	
хора.	Затова	не	ми	се	иска	да	
се	впускам	в	спомени.
 - По време на футболната 
Ви кариера кои са били тре-
ньорите Ви? 
	 -	 В	 течение	 на	 годините	
съм	 бил	 най-доволен	 от	 рабо-

тата	 си	 с	Петър	Кирилов.	При	
него	 влязох	 в	 мъжкия	 отбор	
на	 „Янтра“	 и	 в	 „А“	 група.	 Ра-
дия	Дойчев	ми	 е	 бил	 треньор,	
Кирил	 Рабчев	 ме	 е	 тренирал	
в	 Горна	 Оряховица.	 От	 Петър	
Кирилов	в	Дряново	научих	дос-
та	неща	и	може	би	той	е	моят	
най-любим	 треньор.	 Играл	 съм	
при	Иван	Грозданов,	при	Кольо	
Христов,	при	Михаил	Мадански,	
при	Пламен	Марков.	От	всички	
свои	 треньори	 съм	 взел	 по	
нещо.
 - Кое е най-важното за 
един спортист?
	 -	Да	бъде	постоянен.	Да	не	
се	влияе	от	приказки,	от	„прия-
телски“	съвети,	да	не	се	отдава	
на	 прекалени	 удоволствия.	 Да	
следва	целите	си.
 - Как преживява спорти-
стът емоционалните реакции 
на футболните фенове при 
победа или при загуба, мо-
ментите, когато сте обсипвани 
с похвали, и онези, в които 
зрителите едва ли не са ви 
разкъсвали?
	 -	 В	 повечето	 случаи	 те	 не	
влияят	 положително,	 тъй	 като	
някои	 се	 озлобяват,	 други	 за-
почват	 да	 „вирят“	 нос	 и	 се	
самозабравят.	От	друга	страна	
онези,	 които	 действително	 го-
нят	целите	си,	се	мотивират	по-
вече	и	показват	по-добра	игра	
на	терена.	
 - Ако сравните живота си 
на футболист в България и в 
Германия, каква е разликата? 
	 -	Огромна.	Първо	разликата	
в	 заплащането	 наистина	 е	 ог-
ромна,	което	никак	не	е	малко	
за	 мотивацията	 на	 един	 спор-
тист.																							 стр. 4

Вàленòин Кунчев: „Не ñе оáðъщàм нàзàд”
стеФКа БУрмова

 Валентин Кунчев е роден на 13 май 1969 г. в Габрово. 
Учил е в Осмо основно училище, откъдето, когато е в 
6-ти клас, продължава образованието си в Спортното 
училище в Ловеч. Връща се в Габрово, за да  завърши сред-
ното си образование в СПТУ „Ангел Денчев“. 
 Футболистът е играл в „Янтра“ - Габрово, в Дряно-
во, в „Черноморец“ - Бургас, в „Корабостроител“ - Русе 
(бивш „Локомотив“), в „Дунав“ - Русе, в „Локомотив“ - 
Пловдив. 
 Валентин Кунчев е бил състезател в германския 
„Аецхау Дурлах“, в Гърция. Имал е предварителен договор 
за отбора на Майнхайм в Германия, който се е състеза-
вал по това време във Втора Бундеслига, но участието 
му там се проваля заради забавени документи. 
 Три операции след контузии прекратяват футболна-
та кариера на Валенитн Кунчев.
 В момента бившият вече футболист е в Ирландия, в 
Клонмел – на 200 км от Дъблин, заедно със семейството си.

Първи ред (седнали) от ляво надясно: Ласков, Авджийски, Венетов, Сабльов, Сл. Илиев, Цокев (изпълнителен 
директор), Бачев, Кунчев, Р. Петров. Втори ред: Цветков (пом.-треньор), Арнаудов, Ем. Георгиев, Христов, 
Мадански (старши треньор), Бочуков, Н. Илиев (пом.-треньор), Р. Петков. Трети ред: д-р Проданов (лекар на 
отбора), П. Петков, Кушев, Лалев, Василев, Каменов, М. Петков, Пл. Илиев, Ив. Петков (рехабилитатор)

Първи ред (седнали) от ляво надясно: Илиев, Арнаудов, Гюджеменов, Петров, М. Петков, Островски. Втори 
ред: Аджов, Йорданов, Лалев, Ганев, Р. Петров, Тонев, Кунчев, Кушев, Маринов. Трети ред: П. Петков, Немеш-
кало, Сабльов, Христов, Минчев, Нецов, Йосифов
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продължава от стр. 3
Разбира	се,	когато	ти	се	плаща	
добре,	ти	си	мотивиран	повече,	
чувстваш	се	по-спокоен,	а	това	
са	важни	неща.	Докато	в	Бъл-
гария	 не	 е	 така.	 Считам,	 че	 в	
българския	футбол	не	се	дават	
достатъчно	 пари,	 за	 да	 се	 из-
исква	от	футболистите	да	дават	
всичко	от	себе	си.	Това,	разби-
ра	се,	е	лично	мое	мнение.
	 Журналистите	 също	 са	 ва-
жни.	 Защото	 те	 могат	 да	 из-
дигнат	 или	 да	 смачкат	 някого.	
Но	 най-важното	 според	 мен,	
когато	 един	 футболист	 поеме	
професионалния	 си	 път,	 е	 се-
мейството.	
	 Нямаш	ли	опора	от	 страна	
на	 приятелката	 си,	 на	 съпру-
гата	 си,	 от	 родителите	 –	 няма	
как	 да	 се	 получат	 добре	 не-
щата	около	теб.	Самият	аз	ви-
наги	 съм	 получавал	 подкрепа	
от	 най-близките	 си	 хора.	 За	
жалост,	контузии	на	колената	–	
имам	три	операции,	попречиха	
да	 реализирам	 амбициите	 си	
за	развитие	в	спорта.	
 - Играл сте и в Гърция, от 
присъствието си в кой отбор 
сте най-удовлетворен?
	 -	Доволен	съм	бил	от	учас-
тието	 си	 във	 всички	 отбори	 в	
България	 и	 в	 чужбина.	 Винаги	
съм	 играл	 като	 титуляр,	 ни-
кога	 не	 съм	 оставян	 резерва.	
Универсален	футболист	бях,	но	

най-често	треньорите	ме	поста-
вяха	да	играя	десен	халф.
 - Важно ли е разбирател-
ството между спортистите в 
отбора?
	 -	 Разбира	 се,	 че	 е	 важно.	
Добрият	 микроклимат,	 взаимо-
отношенията	в	отбора	са	функ-
ция	от	действията	на	треньора.	
От	 него	 зависи	 дали	 отборът	
ще	 играе	 ефективно,	 дали	 ще	
е	 сплотен	 или	 ще	 има	 раздо-
ри.	 Треньорът	 е	 най-важната	
фигура	 в	 ежедневието	 на	 ко-
лектива.	 Той	 трябва	 да	 усеща	
настроенията	 на	 футболистите,	
а	за	това	трябва	да	бъде	добър	
психолог.	Така	че	ако	той	умее	
да	сплоти	спортистите,	отборът	
винаги	 побеждава.	 В	 противен	
случай	му	нямат	доверие,	което	
дърпа	отбора	назад.	Затова	за	
да	се	развива	добре	даден	фут-
болен	 клуб,	 той	 има	 нужда	 от	
средства,	добър	треньор,	добър	
екип	 и	 добре	 направена	 про-
грама,	 по	 която	 да	 се	 работи.	
Съответно	с	футболисти,	поста-
вени	 по	 най-правилния	 начин	
на	 игрището.	 Там,	 където	 ще	
бъдат	 най-полезни	 за	 отбора.	
Тогава	 отборът	 върви	 напред.	
Но	не	съумее	ли	 треньорът	да	
овладява	правилно	всяка	ситу-
ация	на	футболния	терен,	мачът	
няма	да	стигне	до	добър	край.	
А	и	отборът	няма	да	се	развива	
в	правилна	посока.

 - Кой е най-незабравимият 
Ви момент на терена?
	 -	 Имам	 много.	 Но	 ще	 спо-
мена	 онзи	 момент,	 който	 фут-
болните	 фенове	 в	 Габрово	
може	би	и	до	днес	си	спомнят,	
и	това	е	голът	ми	в	мача	срещу	
„Славия“	 на	 стадион	 „Христо	
Ботев“.
	 Затова	мога	 да	 кажа	днес,	
че	 от	 футбола	 взех	 толкова,	
колкото	и	аз	му	дадох.	
 - Когато обърнете поглед 
назад, какво си казвате?
	 -	Да	си	кажа	честно,	назад	
не	 се	 обръщам.	Ако	 някой	 ми	
припомни,	 че	 съм	 бил	 футбо-
лист,	 и	 аз	ще	 се	 сетя,	 че	 съм	
играл.	 Защото	 не	 смятам,	 че	
съм	бил	добър	футболист,	нито,	
че	 съм	 бил	 футболна	 легенда.	
Просто	 бях	 нормален	 футбо-
лист,	който	се	радваше	на	това,	
което	прави	на	терена.	Но	зад-
кулисието	 във	 футбола	 не	 ми	
беше	 приятно.	 В	 един	 момент	
имах	 чувството,	 че	 повече	 не	
мога	 да	 „дръпна“	 нагоре,	 тъй	
като	по	този	начин	се	спъвам.	
В	един	момент	спрях	да	мисля	
за	спортна	кариера.
 - И все пак изпитвате ли 
удовлетворение от живота?
	 -	Имам	две	прекрасни	деца,	
прекрасна	 приятелка,	 с	 която	
живея	 в	 момента.	 Смятам,	 че	
това	ми	е	достатъчно.	Не	искам	
кой	 знае	 колко	 много.	 Жела-

нието	ми	е	да	живея	нормално,	
да	 виждам	 хората	 и	 най-вече	
приятелите	 си	 усмихнати,	 а	 не	
намръщени	 и	 сърдити.	 Искам	
да	 има	 хармония	 наоколо,	 за	

да	можем	да	вървим	напред.	А	
не	всички	да	говорим	само	за	
пари.
 - Вашият девиз в живота?
	 -	В	никакъв	случай	не	мога	

да	приема,	че	целта	оправдава	
средствата.	 Според	 мен	 све-
тът	е	 такъв,	какъвто	е	и	човек	
трябва	 да	 устоява	 себе	 си	 и	
собствените	си	мечти.
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продължава от стр. 1
След	 отличните	 резултати	 на	
подготвителния	семинар,	още	в	
първия	кръг	ми	гласуваха	дове-
рие	 за	 официално	 техническо	
лице	на	една	от	най-интересни-
те	 срещи	 -	 Дания	 –	 Норвегия.	
След	това	ми	дадоха	шанса	да	
се	докажа	и	в	други	доста	теж-
ки	 срещи,	 включително	 и	 два	
осминафинала,	 един	 четвърт-
финал	 и	 полуфинала	 Египет	 –	
Франция.	Да	получа	доверие	и	
за	финала	е	нещо	много	голямо	
за	мен	и	още	не	мога	да	осъз-
ная	 постигнатото“,	 коментира	

габровският	 хандбален	 специа-
лист	 часове	 преди	 последния	
мач	на	шампионата.	
	 За	 Мишо	 първенството	 в	
Испания	 ще	 остане	 паметно	
и	 по	 още	 една	 причина.	 По	
време	на	шампионата	неговата	
прекрасна	 половинка	Стела	 го	
дари	 с	 малка	 принцеса,	 кръс-
тена	Антония.	За	Стела	и	Мишо	
това	е	второ	дете.	От	5	години	
радост	 в	 техния	живот	 носи	 и	
лъчезарният	 Иван,	 кръстен	 на	
своя	 дядо	 -	 бившият	 междуна-
роден	 топ	 рефер	 по	 хандбал	
Иван	Башев.

Михàил Бàшев ñ нàðяд зà финàлà нà 
млàдежкоòо Свеòовно по хàндáàл

	 Организира	се	от	Междуна-
роден	съвет	на	организаторите	
на	 фестивали	 за	 фолклор	 и	
традиционни	 изкуства	 -	 Бъл-
гария,	 Фондация	 „МСОФФТИ-
България/ЦИОФФ-България“	 и	
Община	Трявна.
	 Всички	 почитатели	 на	 тра-
диционната	 фиеста	 през	 тази	
година	имаха	възможността	да	
се	насладят	отблизо	на	част	от	
фолклорното	 богатство	 на	 Па-
нама	и	Египет.
	 Групата,	 която	 представи	
Панама,	 идва	 от	 столицата	 й	
град	 Панама.	 Това	 е	 една	 от	
най-добрите	танцови	формации,	
представила	 фолклорното	 бо-
гатство	на	страната	си	на	мно-
жество	престижни	форуми.
	 Националният	 фолклорен	
ансамбъл	 „Сохаг“	 от	 Египет	 е	
основан	 през	 1970	 г.	 Ансам-
бълът	 участва	 в	 много	 мест-
ни	 и	 чуждестранни	 конкурси	
и	 печели	 редица	 награди	 от	
участието	си	в	тях.	Характерни	
за	изпълненията	на	египетския	
ансамбъл	 са	 вихрената	 хоре-

ография,	 уникалните	 костюми	
и	 артистизмът	 на	 сценичното	
поведение.
	 По	 традиция	 във	 фолклор-
ната	програма	взеха	участие	и	
представители	 на	 домакина	ТА	
„Трявна“	 към	 НЧ	 „Пенчо	 Сла-
вейков	 1871“.	 През	 изминалите	

64	години	съставът	е	завоювал	
най-високите	 лауреатски	 зва-
ния	 на	 наши	 и	 международни	
фестивали.	Успешно	е	предста-
вял	Трявна	и	България	в	Черна	
гора,	 Русия,	 Молдова,	 Полша,	
Унгария,	 Чехия,	 Румъния,	 Гър-
ция,	 Германия,	 Холандия,	 Пор-
тугалия	 и	 многократно	 –	 във	
Франция.
	 В	 салона	 на	 читалището	
се	 състоя	 концертна	 програ-
ма	 на	 трите	 състава,	 участва-
щи	 в	 тазгодишното	 издание	
на	фестивала.	Зрителите	имаха	
възможността	 да	 се	 насладят	
на	 красотата	 и	 богатството	 на	
танците,	 традиционните	 костю-
ми	 и	 прекрасната	 музика	 на	
Панама,	Египет	и	България.
	 В	 края	 на	 програмата,		
преди	 да	 връчи	 подаръци	 на	
участниците	 в	 Международния	
фолклорен	 фестивал,	 кметът	
Дончо	 Захариев	 ги	 поздрави	
за	отличното	представяне,	като	
подчерта,	че	музиката	е	онова	
вълшебно	нещо,	което	тази	ве-
чер	обедини	три	континента.

Пàнàмà, Еãипеò и Бълãàðия във фиеñòà по òðевненñкиòе улици
За четиринадесета година в Трявна се проведе Международният фолклорен фестивал

	 Страхотен	успех	постигнаха	
националите	на	България	до	12	
г.	 (момчета)	 на	 Европейската	
отборна	лятна	купа	в	Дижон.	В	
решителен	 мач	 нашите	 момче-
та	 се	 наложиха	 над	 Словения	
с	 2-1	 победи	 и	 се	 класираха	
измежду	 осемте	 най-добри	 от-
бора	в	Европа.
	 Така	българчетата	ще	игра-
ят	на	финалите	на	Европейска-
та	отборна	лятна	купа.
	 В	 първата	 среща	 Ивайло	
Симеонов	 (ТК	 „Кристи“,	 гр.	
Дряново)	победи	с	6-4,	6-4	Лука	
Алберехт.	
	 След	 това	 Александър	 Ва-
силев	 (ТК	 „15:40“,	 гр.	 София)	
осигури	 успеха	 на	 България	 с	
6-3,	6-3	над	Матич	Хрибар.
	 В	 срещата	 по	 двойки	 Ва-
силев	 и	 Йоан	 Найденов	 (ТК	
„15:40“,	 гр.	 София)	 отстъпиха	 с	
5-7,	7-5,	3-10	от	Паоло	Анджели	
и	Матич	Хрибар.
	 България	 се	 представи	 в	
състав:	 Александър	 Василев	
(ТК	 „15:40“,	 гр.	 София),	 Йоан	
Найденов	 (ТК	 „15:40“,	 гр.	 Со-
фия)	 и	 Ивайло	 Симеонов	 (ТК	
„Кристи“,	гр.	Дряново).	Треньор	
на	българчетата	е	Михаил	Мин-
чев,	съобщи	Българската	феде-
рация	по	тенис.	
	 На	 снимката:	 Ивайло Си-
меонов е третият от ляво на-
дясно

Нàционàлиòе до 12 ã. ñе клàñиðàхà зà финàлиòе нà Евðопейñкàòà 
оòáоðнà ляòнà купà, Ивàйло Симеонов оò Дðяново ñðед поáедиòелиòе



529 юли 2019 г. имоти - продава, купува, под наем, гори; земи; нощувки

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 
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�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 

https://paragon-bg.com • https://gabrovo.house

ПЛ. ВЪЗРАЖДАНЕ 5 ��066 860 007 

 0889 507112, 0885 812240

22/07/19

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

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

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

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

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

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

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

Дядо Дянко, УПИ, 9810м2 23 лв/м2

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

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

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

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

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

НОВИ ОФЕРТИ:
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
парЦЕл до „Техномар-
кет“ се продава на тел. 
0892/484-602. [24, 24]
апарТаМЕнТ - ново 
строителство, 68 кв. м, 
Крушата, се продава на 
тел. 0877/88-27-00. [6, 
5]
апарТаМЕнТ на ул. 
„Варовник“ се продава 
на тел. 0889/020-298. 
[28, 13]
МноГосТаЕн апарТа-
МЕнТ в блок „Здравец“ 
- 100 кв. м, се продава 
на тел. 0899/134-889. 
[33, 12]
упи, 7300 кв. м, на ул. 
„Перущица“ се продава 
на тел. 0885/733-225. 
[11, 9]
ТухлЕн апарТаМЕнТ - 
70 кв. м, се продава или 
заменя за къща - тел. 
0887/621-225. [12, 8]
ТухлЕн апарТаМЕнТ - 
70 кв. м, се продава 
на тел. 0887/621-225. 

[12, 8]
МясТо В с. Киевци (но-
вият квартал) - южно 
изложение, 2.800 дка, 
се продава на тел. 
0876/322-119. [8, 6]
къща с дворно място и 
градина около къщата в 
село Костенковци про-
дава тел. 0878/863-875. 
[6, 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, 
8]
ТрисТаЕн апарТаМЕнТ 
на Колелото се продава 
на тел. 0877/40-87-22. 
[11, 5]
парЦЕл В село Музга, 

1.5 декара, регулация, 
за 6500 лева се продава 
на тел. 0884/078-076. 
[7, 5]
парЦЕл В село Арме-
ните, 1 декар, регула-
ция, ток и вода, за 8500 
лева се продава на тел. 
0884/078-076. [7, 5]
апарТаМЕнТ - 58 кв. 
м, в центъра се продава 
на тел. 0878/139-100. 
[4, 3]
парЦЕл до „Техномар-
кет“, 3 дка, за 20 000 
лева се продава на тел. 
0892/484-602. [22, 3]
ТрисТайна къща в 
чардак в село Райнов-
ци, център, с вътрешна 
баня и тоалетна, двор 
и овощна градина 3 

дка, се продава на тел. 
0896/623-846. [6, 2]
урЕГулиран парЦЕл - 
1 декар, в село Попов-
ци се продава на тел. 
0888/67-68-60. [22, 3]
ТухлЕн апарТаМЕнТ - 
66 кв. м, в идеален цен-
тър се продава на тел. 
0887/810-915. [11, 2]
апарТаМЕнТи и други 
- ново строителство, в 
идеален център се про-
дават на тел. 0888/447-
096. [22, 3]
къща В кв. Тончевци с 
1 дка двор и пристройки 
продава тел. 0877/360-
507, 0889/705-755. [5, 
2]
МясТо - 1000 кв. м, с 
бунгало, в с. Драгиевци, 
18 000 лв., продава тел. 
0889/26-11-26. [7, 2]
упи - 700 кв. м, в кв. 
Стефановци, 14 500 
лв., се продава на тел. 
0896/651-920. [11, 2]
продаВа сЕ място - 
800 кв. м, в района на 
Габрово, преди раз-
клона за Шипка и Етъ-
ра, на бул. „Столетов“ 
224, с право на стро-
еж. Информация на тел. 
0896/62-84-98. [17, 2]

къща В кв. Недевци с 
дворно място и суши-
на се продава на тел. 
0886/434-006. [6, 1]
саниран апарТаМЕнТ 
- 60 кв. м, в блок „Кам-
чия“ се продава на тел. 
0894/69-96-70. [11, 1]
ТрисТаЕн апарТа-
МЕнТ в кв. Трендафил-2 
се продава на тел. 
0879/65-38-03. [6, 1]

иМоТи купуВа
ЕВТина къща, може и 
полусъборена, се купува 
на тел. 0895/752-838.
купуВаМ къща, апар-
тамент, гараж и др. на 
дългосрочен лизинг. Тел. 
0899/143-163 [22, 10]
парЦЕл с право на 
строеж - 1 дка, от Ши-
варов мост до кв. Любо-
во търси да закупи тел. 
0894/682-826. [22, 18]
иМоТ с тежести (иде-
ални части) - 0898/985-
828 [33, 6]
дВусТаЕн апарТаМЕнТ 
до 22 000 лв. спешно се 
купува на тел. 0896/336-
155. [5, 5]
Малък апарТаМЕнТ - 
30-40 кв. м, търси да за-
купи тел. 0898/935-164, 

след 17.00 часа. [5, 3]
къща В Габрово или 
района се купува на тел. 
0885/20-00-58. [11, 2]

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, 21]
поМЕщЕния В блок 
„Катюша“ 1 се дават под 
наем на тел. 0898/771-
309. [11, 5]
БоксониЕра  сЕ 
дава под наем на тел. 
0896/737-419. [2, 2]
апар ТаМЕнТ  с Е 
дава под наем на тел. 
0882/007-478. [11, 7]
дВусТаЕн апарТаМЕнТ 
в Севлиево се дава под 
наем на тел. 0877/899-
032. [5, 5]
иЦ, дВа магазина/офи-
си, договаряне - тел. 
0888/328-193. [11, 4]
апарТаМЕнТ В центъра 

се дава под наем на тел. 
0878/515-080 [8, 6]
ГарсониЕра на ул. 
„Стефан Караджа“ 25, 
срещу автогарата, с ТЕЦ, 
се дава под наем на тел. 
0888/731-773. [20, 4]
кВарТира сЕ дава на 
тел. 0889/363-365. [4, 
4]
сТая сЕ дава под наем 
на тел. 0876/33-22-43. 
[2, 2]
МаГазин под наем - 
120 кв. м, на бул. „Сто-
летов“ № 69, кв. Бички-
ня - тел. 0888/903-591. 
[5, 2]

зЕМи
зЕМЕдЕлски зЕМи и 
гори се купуват на тел. 
0894/23-24-25. [11, 6]

унаслЕдяВанЕ
дВаМа ВъзрасТни да-
ват къща срещу гледане, 
може и семейство. Тел. 
066/99-22-44. [5, 3]

нощуВки
нощуВки, ЦЕнТър - 
0878/515-080. [22, 20]
саМосТояТЕлни но-
щуВки в топ център - 
0876/731-419. [22, 17]

уроЦи, курсоВЕ
ЦЕнТър за ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ - ГАБРОВО, организира 
лицензирани курсове за: огняр, кранист,  мотокарист, машинист 
на пътно-строителни машини, готвач, барман-сервитьор, козметик, 
фризьор, лечебен масаж, маникюр, педикюр, ноктопластика. Издава 
се държавен документ за правоспособност. Обучение с ваучер за 
безработни и работещи. Тел. 066/80-85-92, от 10.30 до 12.30 часа, 
0887/361-876.
спорТЕн клуБ „Алфа-Метал“ провежда курсове за безопасно бора-
вене с огнестрелно оръжие. Тел. 066/80-69-62.
испански Език - тел. 0898/777-861. [6, 4]
анГлийски за ученици - тел. 0898/777-861. [6, 4]

СТАРА КъщА ВъВ ВъзРОжДенСКИ СТИЛ, 
в отлично състояние, с двор и стопански 

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

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



6 29 юли 2019 г.

ПРОДАВА АПАРТАМЕНТИ:
Шивара, 50 м2, тухла, ет. 2 42000 лв
Идеален център, 77 м2, ет. 2 84000 лв
Колелото, 143 м2, ет. 3 82000 лв
Шив. мост, 100 м2, ет. 4 55000 лв
Бичкиня, 80 м2, ет.3, тухла, обз.62000 лв
Център, 83 м2, ет. 1, обз. 37000 eu
Младост, 75 м2, ет. 1 26500 eu
Еса, 120 м2, тухла, ет. 5 70000 eu
Дядо Дянко, 56 м2, тухла, с обз. дог.
КЪЩИ, ВИЛИ:
Трявна, център, 55м2, двор 175м2, отлич-
на 47000 eu
З.дърво,56м2,2-ет.,двор 500м2 11500 лв

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

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

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

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

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

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

0897/95 25 19

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

04/02

НОВО СТРОИТЕЛСТВО, ТОП ЦЕНТЪР  
   550 €/м2

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

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

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

КЪЩИ:
Чукилите, 35м2, 1000 м2 двор 21 500 лв
Цвятковци, 112м2, 883м2 двор дог.
Поповци, ново стр., 70 м2, 560 м2 двор, 
гараж  73 000 лв
Червена локва,96м2,500м2 двор 38 000 лв
Ц. ливада, 176м2, 580м2 двор 24 000 лв
Поповци, 500м2 + бунгало 7 500 €

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

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

АГЕНЦИЯ ЗА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ

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

МАГАЗИН „МТЕЛ“ (КОНТОХОВ)

15/07

КУПУВА ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ И ГОРИ

тел. 0675/32 824,
моб. 0885/666 636

имоти; работа предлага/търси; продава-купува

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

ПРО ДА ВА ТРИСТАЙНИ:
Ид. център, ет. 4 75 000 лв.
Ид. център, ет. 2 39 000 €
Борово, ет. 3, 102м2 31 500 €
Идеален център 72 000 лв
Шиваров мост, ет. 7, подобрения, с 
обзавеждането 42 000 €
До Куклен театър, ет. 6  70 000 €
К-с „Хр. Ботев”, ет. 5 47 000 €
Административен център, ет. 3 дог.
ИЦ, 2 ет., 120 м2 110 000 лв

ЕДНОС ТАЙ НИ:
Идеален център, ет. 6, 24 500 лв
ДВУС ТАЙ НИ:
Гарата, ет. 4, тухла 41 500 лв
Ст. „Априлов“,тухлен, ет.3 72 000 лв
Младост,панел,среден,ет.4 56 500 лв
Голо бърдо, ет. 1 договаряне
Шиваров мост, ет. 7, подобрения, с 
обзавеждането 62 000 лв
Младост, ет. 11, лукс, обз. 40 000€
КЪ ЩИ: 
Идеален център, 2-етажна, възмож-
ност за ново проектиране 65 000 €

Стефановци, етаж, 97м2 42 000 лв
„Баба Зара“, етаж, двор 36 500 лв
Златевци, масивна, РЗП 230 м2, двор 
1500 м2, гараж 95 000 лв
Габрово, 700 м2 земя 29 000 лв
Камъка, 800 м2 двор, за ново проек-
тиране 82 000 лв
Здравковец, 2-етажна + постройки, 
2 дка земя 29 000 €
Ясени,стара,битова, гараж 37 000 лв
Шиваров мост, 2 ет. 50 000 €
„Т. Иванов”, 2-ет., гараж 63 000 лв
Дебел дял, масивна 28 000 €
ТЪРГОВСКИ ОБЕКТИ:
ИЦ, заведение, 80м2 31 000 €
ул. “Брянска”, магазин, ново строи-
телство, 55 м2 1200 €/м2

ВИ ЛИ, ПРОИЗВ. СГРА ДИ:
Дряново, вила, 2 дка двор 3 500 €

Вила с двор договаряне
Пр. халета-250м2,300м2,1000м2 дог.
Сгра да за ки но/за ве де ние, подобре-
ния, проект договаряне
Сгра да,ет.3,биз нес  цен тър 80 000 лв
ПАР ЦЕ ЛИ: 
Пройновци,4200м2, комуник. 8€/м2

Дряново, гл. път, 3 дка 7 €/м2

Баба Зара, 700 м2 35 000 лв
До БКС, 10 дка 26 €/м2

До “Мак”, 12 дка 72 €/м2

Радичевец, 600 м2 10 500 лв
кв. Андреево, ок. 1 дка 10 500 €
Борики, 2800 м2 30 500 €
КУПУВА Н. СТР., ЦЕНТЪР, 3-СТАЕН
КУПУВА ПАРЦЕЛ НА ДОНИНО ИЛИ 
КОПЧЕЛИИ, ПАНОРАМА
КУПУВА СПЕШ НО! ДВУС ТАЕН ПА НЕ-
ЛЕН ГАР СО НИ Е РА - ПЛА ЩА ВЕД НА ГА

29/05

УЛ. “СОФРОНИЙ ВРАЧАНСКИ” 9, ЕТ. 1, 066/80-55-65, 80-30-56

БинГо зала 
„ГаБроВо“ 

Търси 
крупиЕТа

0896 604 999 

МожЕ и сТудЕнТи 
задочниЦи

раБоТа прЕдлаГа
МаГазин за храни-
телни стоки в кв. Дядо 
Дянко търси да назна-
чи продавач-консул-
тант. Справки на тел. 
0882/290-345.
фирМа „коМ“ набира 
общи работници. Запла-
та 1000 лв. Справки на 
тел. 0899/137-896. [22, 
21]
шиВашко аТЕлиЕ 
„Катя Колева“ търси 
да назначи шивачка. 
Спокойни условия на 
труд, отлично запла-
щане. Справки на тел. 
0894/504-843 - Колев. 
[22, 17]
ББс - България ООД 
търси механици и ел. 
техници за постоянна 
работа - todorof@gmail.
com. Справки на тел. 
0898/247-826. [23, 15]
ТранспорТна фирМа 
търси спедитор за меж-
дународен транспорт. 
Задължително е владе-
ене на английски или 
немски език. Справки 
на тел. 0884/374-484. 
[11, 9]
раБоТа В Австрия за 
социални асистенти с 
немски език - справки 
на тел. 0887/118-813. 
[11, 9]
чоВЕк за работа с 
храсторез и моторен 
трион се търси на тел. 
0895/290-905. [11, 8]
раБоТа за ученици и 
студенти се предлага на 
тел. 0895/290-905. [11, 
8]
„ЕВрохиМ Груп“ ООД 
набира работници за 
пералното си стопан-
ство, техник с опит за 
поддръжка на маши-
ните. Справки на тел. 
0892/24-67-67. [10, 4]
рЕсТоранТ Търси сер-
витьорка. Справки на 

тел. 0899/88-98-97. 
[11, 8]
„MГ. AHOди ИHTEPHE-
ШЪHЪЛ” AД търси да 
назначи: „Координатор, 
преработваща промиш-
леност”. Задължения: 
Координира и контро-
лира дейността в цех 
Леярен, инструктира и 
обучава нов персонал. 
Изисквания: 1. Ниво на 
владеене на италиански 
език – С2; 2. Опит в 
производството на мг. 
аноди – предимство. 
Възнаграждение и соци-
ални придобивки: 1700 
лв. (бруто) и спрямо 
ВПОРЗ. Документи се 
приемат до 2 август на 
ел. адрес: accounting@
mg-anodi.com. [4, 3]

ТранспорТна фирМа 
търси международен 
шофьор с опит. Справки 
на тел. 0896/499-039. 
[11, 10]
МаГазин за хранител-
ни стоки търси прода-
вачка. Справки на тел. 
0899/099-226. [11, 6]
Б Е н з и н о с Т а н -
Ция Търси служи-
тели. Справки на тел. 
0885/292-801. [11, 10]
склад Търси шофьор-
пласьор. Справки на 
тел. 0883/222-290. [11, 
10]
фирМа прЕдлаГа ра-
бота в отрасъл строи-
телство, предимство за 
хората с опит. Справки 
на тел. 0877/44-51-99. 
[11, 9]

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, 5]

МЕБЕлна фаБрика 
търси общ работник и 
мебелист - справки на 
тел. 0888/419-838. [22, 
8]
заВЕдЕниЕ Търси 
сервитьорки, помощ-
ник-готвачи и готва-
чи. Справки на тел. 
0876/46-36-27. [22, 5]
пиЦария „Мания“ 
търси пицар. Справки 
на тел. 0877/44-55-82. 
[11, 7]

„диМас“ ад Търси 
да назначи ЕкспЕ-
диТор, факТурисТ. 
За повече информация: 
тел. 0885/803-330. 
[11, 6]

фирМа Търси работ-
ник за производство на 
тестени изделия. Справ-
ки на тел. 0885/069-
027. [11, 6]
„пфлЕГЕ кънЕкТ“ 
ЕООД обявява свобод-
ни работни места за 3 
жени за обгрижване на 
възрастен господин и 
помощ в домакинство-
то в България. Брутна 
работна заплата 650 
лв., трудов договор. 
Започване на работа 
- 01.09.2019 г. Изиск-
вания: добри познания 
по немски и украински, 
средно образование, не 
се изисква квалифика-
ция и опит. За контакти: 
02/83-21-040. [9, 3]
шофьор на самос-
вал се търси на тел. 
0899/808-700. [5, 5]
фирМа Търси работ-
ници. Справки на тел. 
0888/255-318. [11, 4]
ТаксиМЕТроВи шо-
фьори се набират на 
тел. 0888/456-477. [11, 
5]
продаВачка на закус-
ки за кв. Трендафил, 
първа смяна от 4 до 

12 ч., или 6.30 - 15 
часа, отлично запла-
щане. Справки на тел. 
0899/310-747. [5, 3]
сЕрВиТьорка за съ-
бота и неделя се търси 
на тел. 0899/147-447. 
[5, 1]
ЦЕх за производство 
на пластмасови изделия 
набира работници за 
нощна смяна. Справки 
на тел. 0899/010-648. 
[5, 5]

заВЕдЕниЕ за хранене 
търси ПРОДАВАЧКИ на 
топли закуски, кафе и 
безалкохолно - справки 
на тел. 0897/889-001. 
[22, 4]
ТаксиМЕТроВ шо-
фьор се търси на тел. 
0896/644-577. [18, 4]
фирМа Търси готвач. 
Дневна смяна. Справки 
на тел. 0885/069-027. 
[11, 4]
кулинарЕн МаГазин 
търси продавач-консул-
тант. Справки на тел. 
0885/069-027. [11, 4]
пасТир за крави се 
търси на тел. 0894/78-
24-40. [11, 3]
дВаМа оБщи строи-
телни работници се тър-
сят на тел. 0899/922-
476. [5, 4]

каМЕриЕрка за море-
то - млада, симпатична, 
стройна и пъргава, се 
търси на тел. 0889/686-
605. [3, 3]
рЕсТоранТ Търси гот-
вач. Справки на тел. 
0899/88-98-97. [11, 2]

заВЕдЕниЕ за обед-
но хранене търси гот-
вачка. Добро запла-
щане. Справки на тел. 
0897/930-192, след 
14.00 часа. [7, 3]
раБоТник за автосер-
виз се търси на тел. 
0883/354-280. [27, 2]
Търси дърВодЕлЕЦ 
с опит. Малка фирма, 
работа само с масив, 
дългосрочно, дого-
вор. Справки на тел. 
0899/155-378. [5, 2]
фирМа „ЕлиТ“ ООД 
търси да назначи шло-
сер със средно образо-
вание. Справки на тел. 
0886/80-22-23. [5, 2]
„лЕдър арТ“ ООД тър-
си да назначи операто-
ри на лешачни машини 
за склада си в село 
Яворец. Производствен 
опит се счита за пре-
димство. Високо запла-
щане. Справки на тел. 
0878/284-515. [5, 1]

пиЦария „ГладниЦи“ 
търси пицари, сервитьо-
ри и готвачи. Справки 
на тел. 0899/319-114. 
[9, 1]
БисТро „карТал“ тър-
си да назначи кухненски 
работник/миячка. За 
справки: тел. 0889/319-
654. [11, 1]
БисТро „карТал“ тър-
си помощник-готвачи 
за петък и събота ве-
чер. Справки на тел. 
0889/319-654. [11, 1]

Грижа за Болни
и ВъзрасТни
ГлЕдаМ Болни хора - 
тел. 0876/581-549. [5, 
4]
ГлЕдаМ Болни . 
Може и почасово. Тел. 
0878/47-69-96. [3, 1]

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

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

МАГАЗИНИ:
Колелото                                                      договаряне

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

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

Агенция за 
недвижими имоти

20/05

СМЕНЯ ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕТО НА ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ

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

                                      АГЕНЦИЯ ЗА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ

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

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

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

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

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

01/04

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

26/07

ЕКСКУРЗИИ С АВТОБУС ОТ ГАБРОВО
ОДРИН ЗА 1 ДЕН - 24.08./21.09./26.10., 40 лв.
ИСТАНБУЛ - 01.08./29.08./05.09., от 156 лв.  
БУКУРЕЩ THERME 1 ДЕН - 28.09., 43 лв.
БУКУРЕЩ THERME - 21.09, с 1 нощувка, 125 лв.
БУКУРЕЩ - 14.09., 40 лв.                                                                               
СИНАЯ-БРАН-БРАШОВ - 23.08./6.09./21.09, 159 лв.
ОХРИД - 26.08., 3 нощувки, 175 лв.  
ПИРОТ-НИШ - 31.08., 1 нощувка, 145 лв.
СОЛУН-МЕТЕОРА - 10.10., 2 нощувки, 215 лв.
АЛБАНИЯ-МАКЕДОНИЯ - 11.09., 3 нощувки, 275 лв.
РИЛСКИ МАНАСТИР-БАНСКО-КАВАЛА - 13.09, 2 но-
щувки, 165 лв.
СЕДЕМТЕ РИЛСКИ ЕЗЕРА - 23.08./06.09., 160 лв.
ДРАГАЛЕВСКИ МАНАСТИР-БОРОВЕЦ-ВР. МУСАЛА-САПА-
РЕВА БАНЯ - 16.08., 2 нощувки, 160 лв.
РИЛСКИ МАНАСТИР-БАНСКО-РОЖЕНСКИ МАНАСТИР-
МЕЛНИК-Рупите  - 09.08., 2 нощ., зак., вечери, 150 лв.
ПЕРПЕРИКОН-ЗЛАТОГРАД - 11.10., 2 нощувки, 130 лв.

ЕКСКУРЗИИ ОТ СЕВЛИЕВО/ВЕЛИКО ТЪРНОВО
О. КОРФУ - 3 нощ., 05.09., 315 лв., 19.09., 290 лв.
О. КОРФУ - 7 нощ., зак., веч., 13.09./20.09 от 470 лв.
О. КОРФУ - 5 нощ., зак. и вечери, 27.09., 380 лв.
О. ЛЕФКАДА - 03.09., 3 нощ., зак. и вечери, 310 лв., 
26.09., 4 нощ., зак. и вечери, 355 лв.
КАВАЛА-ТАСОС - 05.09., 3 нощ.+закуски, 285 лв.
МЕТЕОРА-СОЛУН-КАВАЛА - 04.09., 3 нощ., 265 лв.
ДУБРОВНИК-БУДВА-КОТОР - 04.09., 3 нощ., 370 лв.
ПЛИТВИЧКИ ЕЗЕРА-ДУБРОВНИК-ЧЕРНА ГОРА - 16.10., 
4 нощувки, 480 лв.
ПРЕДКОЛЕДНИ БАЗАРИ ВИЕНА-БУДАПЕЩА - 11.12., 
345 лв.
ПАМПОРОВО-РОЖЕНСКИ СЪБОР - 19.07., 2 нощувки, 
145 лв.
БАНСКО-ЛЕЩЕН-ДОБЪРСКО - 23.08., 165 лв.
ПЕРПЕРИКОН-ТАТУЛ-АЛЕКСАНДРУПОЛИС - 13.09.,172 лв
АВТОБУСНИ И САМОЛЕТНИ БИЛЕТИ НА WIZZ AIR И RYANAIR

sviat@mail.bg

 
         

Оòопление нà пелеòи
Представител на  
GOLDEN FIRE

инж. ИВАН 
ГОСПОДИНОВ, 

КОНСУЛТИРА, 
ДОСТАВя, 

МОНТИРА, ПУ-
СКА, ПОДДЪРжА

Справки на тел. 
0887 611 753, 

066 810 410. 
Офис Габрово, 

ул. „Отец Паисий“ 2,  
ет. 4, в. „100 вести“

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

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

даВа заЕМ
Бърз заЕМ - тел. 
0897/219-833. [22, 17]
заЕМ днЕс - 0898/970-
820. [11, 7]

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



729 юли 2019 г. отопление; строителство, ремонти, изолации, услуги; автопазар

Вашата обява ще бъде отпечатана още на следващия ден, ако бъде пода-
дена в редакцията на „100 вести“ до 16.30 часа. 

 
ЦенАТА нА ОБЯВИТе е

15 стотинки на дума,  30 стотинки на дума - в рамка, 40 ст. на дума - 
в рамка със сива подложка, без предлози и съюзи, за едно отпечатване. 
Специални отстъпки за годишни обяви, ако вашата обява излиза през цялата година. При теку-

щите обяви всяка 11-та е безплатна. 

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 съба-
ря - обезопасява вся-
какви 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, 26]

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

кърТя БЕТон, камък - 
тел. 0888/544-438. [12, 
12]
алпинисТи - тел. 

0887/131-381. [22, 16]
напраВа на покриви, 
ремонти, топлоизола-
ция и други услуги - тел. 
0888/020-187. [25, 13]
подпорни сТЕни, дре-
нажи, бетони, реставра-
ции - тел. 0897/390-194. 
[25, 13]
рЕМонТ на покриви, 
хидроизолация, дренаж - 
тел. 0886/762-434. [25, 
13]
рЕМонТ на покриви 
и строителство - тел. 
0889/506-272. [12, 8]
склад за дървен мате-
риал - бул. „Столетов“ 
168, 0889/506-272. [12, 
8]
БЕТон, кофраж, арма-
тура, огради, подпорни - 
тел. 0887/35-70-39. [12, 
10]
кърТи, проБиВа отвори 
от 32 мм до 170 мм - 
тел. 0895/70-70-50. [12, 
10]
дрЕнажи, изкопни ра-
боти - тел. 0887/35-70-
39. [12, 10]
кърТи, съБаря, проби-
ва - тел. 0878/432-558, 
0889/134-796. [11, 5]
рЕМонТ на стари къщи 
от основи до покрив - 
0882/279-749. [15, 5]
рЕМонТ на стари покри-
ви и подмяна на улуци, 
и варови мазилки. Тел. 
0876/416-716. [11, 4]

ВъТрЕшЕн рЕМонТ
паркЕТ, дЮшЕМЕ - ре-
дене, БЕЗПРАХОВО цикле-
не, фино шлайфане, ла-
киране - монтаж на лами-
ниран паркет - 066/86-
61-43, 0889/286-025.
БЕзпрашно ЦиклЕнЕ - 
0887/040-471.
паркЕТ, дЮшЕМЕ, ла-

минат - циклене, монтаж, 
лакиране - 0886/249-906
шпаклоВка, Боядис-
ВанЕ - тел. 0895/386-
650
шпаклоВка и боядис-
ване - тел. 0878/508-
333.
ВъТрЕшни рЕМонТи - 
тел. 0897/85-97-33.
ВъТрЕшни и външни ре-
монти - тел. 0895/70-70-
50. [12, 10]
МонТаж ГипсокарТон, 
шпакловки и боя - тел. 
0895/728-668. [12, 6]
МонТаж на подови на-
стилки и монтиране на 
мебели - тел. 0886/347-
796. [11, 4]
рЕМонТи, зидарии, 
шпакловки, боядисва-
не, изолация и мазил-
ки се извършват на тел. 
0896/22-88-06. [11, 4]
БоядисВанЕ, шпак-
лоВка, плочки - тел. 
0889/930-948. [4, 3]

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, 16]

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

оГрадна МрЕжа про-
изВЕжда, ГВоздЕи и 
ТЕлоВЕ на заВодски 
ЦЕни се предлагат на 
тел. 066/80-85-39. 

казани за ракия изра-
ботва и ремонтира тел. 
066/874-284, 0896/640-
749. [11, 9]

Ел. инсТалаЦии, 
рЕМонТи
Ел. рЕМонТи и инстала-
ции - тел. 0899/359-114. 
[24, 22]
Вик, Ел. инсталации - 
тел. 0895/70-70-50. [12, 
10]
Ел. услуГи - тел. 
0888/049-378. [33, 1]

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, 26]

Вик
Вик МонТаж и поддръж-
ка - 0887/680-034.
оТпушВа канали - тел. 
0889/177-737.
Вик рЕМонТи и инста-
лации - тел. 0899/359-
114. [24, 22]
оТпушВаМ канали от 
Ф 50 до Ф 110 мм с 
професионална машина в 
Габрово и региона - тел. 
0896/684-793. [22, 15]

поддръжка коМпЮТри
поддръжка на хардуер 
и софтуер, инсталиране 
на програми и отстраня-
ване на проблеми - тел. 
0889/171-447. [12, 8]

доГраМа
ЕТ „алЕксандър ЙОР-
ДАНОВ“ - АЛУМИНИЕВА и 
PVC дограма - 0896/741-

415.
Al  и PVC дограма + 
бонус - 0893/206-746. 
[22, 10]

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

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, 14]
рЕМонТ на всички 
марки перални - тел. 
0888/294-214. [23, 14]
дрЕБни ЕлЕкТроуслу-
Ги по домовете - тел. 
0899/145-802. [33, 6]
рЕМонТ на перални, съ-
домиялни, печки, бойле-
ри - тел. 0988/815-645, 
0884/155-075. [3, 3]

Градини, БасЕйни

ландшафТЕн ди-
зайн, оформление и 
изпълнение на дворни 
места, озеленяване, 
водопадни и езерни 
форми, скални къто-
ве, 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, 9]
почисТВанЕ на мази, 
къщи, дворове и апарта-
менти. Миене на стъкла. 
Тел. 0893/924-307. 
соБсТВЕн прЕВоз, из-
чистване на апартамен-
ти, къщи, мазета, гара-
жи - тел. 0885/274-443, 
0894/921-663. [23, 8]
почисТВанЕ на входно 
стълбище - тел. 0876/66-
06-01. [11, 2]
профЕсионално из-
пиранЕ на автомоби-
лен интериор, дивани, 
матраци, столове - тел. 
0898/260-284. [6, 1]

косЕнЕ

профЕсионално ко-
сЕнЕ 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, касТрЕнЕ, по-
чистване - тел. 0894/602-
701. [17, 14]
косЕнЕ и почистване на 
места - тел. 0899/155-
386. [12, 2]
косЕнЕ, почисТВанЕ 
на трева, храсти и къпи-
ни - тел. 0886/30-80-17. 
[22, 1]
косЕнЕ с храсторез - 
тел. 0876/479-910. [11, 
1]

хидроизолаЦии
хидроизолаЦии къщи 
от дърво - тел. 0877/166-
459. [22, 10]

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, 14]
съБарянЕ и почист-
ване на имоти - тел. 
0885/950-358. [17, 15]
съБарянЕ и почистване 
на дворни места - тел. 
0878/162-914. [13, 6]
заВаръчни услуГи - 
тел. 0885/72-46-71. [11, 
4]
рЕМонТ на стругове, 
фрези и други извършва 
тел. 0898/359-222. [25, 
2]

ЕроТика
ЕроТичЕн Масаж - тел. 
0894/277-849. [11, 5]
жиГоло - тел. 0884/992-
066. [11, 3]
услуГи за мъже - 
0885/885-279. [5, 2]

рЕсТоранТи

рЕсТоранТ „сарая“, 
по пъТя за ВЕли-
ко ТърноВо, раБоТи 
ВсЕки дЕн. супи, 
БарБЕкЮ. Телефон за 
контакти: 0893/978-
298. [11, 11]
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аВТоМоБили продаВа
суБару форЕсТър 
- 1999 г., 2000 куби-
ка, се продава на тел. 
0896/674-793. [11, 9]
сиТроЕн с-3, дизел, 
2005 г., се продава на 
тел. 0883/381-548. [11, 
8]
МЕрЦЕдЕс 200 Д за 
700 лева се продава на 
тел. 0888/374-793. [11, 
5]
спЕшно! лЕк автомо-
бил се продава на тел. 
0885/46-32-13. [3, 2]
BMW 320 D - 2001 
г., комби, за 1990 лв. 
се продава на тел. 
0889/218-879. [4, 2]
оТ ГЕрМания: Мер-
цедес Вито, Опел Ком-
бо - пикап, Мерцедес А 
170 Престиж - 2000 лв., 
Рено Трафик - 9 места, 
1600 лв. Тел. 0898/878-
548. [2, 2]
сузуки лиана, 1.6, 
бензин, регистрирана, 
4х4, за 1300 лв. продава 
0894/52-52-58. [2, 1]
форд фиЕсТа, 1.3, 

бензин/газ, 2005 г., за 
3500 лв. се продава на 
тел. 0888/555-298. [5, 
1]

МикроБуси, каМиони
ВолГа-Газ 24 се прода-
ва на тел. 0889/28-44-
56. [5, 2]
Мазда 323 - цена: 850 
лв., се продава на тел. 
0888/049-378. [11, 1]

джипоВЕ
джип „дайхаЦу“, бен-
зин, 1.6, 109 к. с., спе-
циализиран за лов, от-
лично състояние, се про-
дава на тел. 0885/133-
711. [20, 12]

аВТочасТи/МаГазини
ауди а6, 2.5, на час-
ти се продават на тел. 
0894/437-775. [12, 11]
ориГинални часТи за 
Жигули се продават на 
тел. 0882/755-681. [3, 
1]

аВТоМоБили под наЕМ

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

аВТоМоБили под наем 
- 0878/929-080. [20, 18]

скрап, сТари
аВТоМоБили
коли за скрап на до-
бри цени се изкупуват на 
тел. 0899/810-766. 
коли за скрап от мяс-
то се изкупуват на тел. 
0899/092-510. [23, 14]

аВТоуслуГи
аВТоТЕнЕкЕджийски 
и автобояджийски услу-
ги. Качествено, експеди-
тивно, атрактивни цени. 
Тел. 066/821 566, 0888 
321 692.

ГуМи, джанТи

алуМиниЕВи джан-
Ти оТ „ауди“ а6. с 
ГуМи „TOyO pROxEs” 
225/45/zR16 98W; 
ЦЕна по доГоВаря-
нЕ - 0887/611-753 
[20, 13]

МоТори/ВЕлосипЕди

изкупуВаМ ноВи и 
сТари, западни и 
соЦиалисТичЕски 
МоТопЕди и МоТо-
ЦиклЕТи - здрави и 
повредени, може и с 
липси - 0999/009-008

скуТЕр яМаха - 50 куб. 
см, се продава на тел. 
0889/28-44-56. [5, 3]

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, неза-
бавна доставка, се про-
дават на тел. 0884/709-
093
дъБоВи за огрев - на-
цепени, 80 лв., с безпла-
тен транспорт, се про-
дават 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, се про-
дават на 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, 30]
проМоЦия! дъБоВи 
изрезки - 40 лв./куб. м. 
Тел. 0899/137-896. [22, 
21]
ГоТоВи дърВа за 
печки и камини - тел. 
0885/950-358. [23, 15]
нарязани, наЦЕпЕ-
ни дърва - 85 лв./куб., 
метрови - 75 лв. - тел. 
0893/511-154. [23, 10]
рЕжа дърВа - 5 лв. 
- тел. 0878/432-558, 
0889/134-796. [11, 5]
„флин Т - Г а йд а ро -
Ви“ („пЕТя Гайдаро-
ва“) - донбаски въгли-
ща; брикети, разпалки. 
Осигурен транспорт. Тел. 
0898/690-606, 066/80-
80-53. [31, 8]
рЕжа дърВа на 7 лв. - 
тел. 0899/050-080. [11, 
5]
дърВа за огрев - на-
рязани и нацепени. Не-

забавна доставка. Сухи. 
Тел. 0896/807-688. [19, 
7]
рЕжа дърВа на 7 лв./
куб. - тел. 0899/155-
386. [12, 2]
дърВа за огрев - 80 
лв./куб. м, нарязани и 
нацепени, с включен 
транспорт, бук, габър, 
меше по избор на кли-
ента. Тел. 0879/562-733. 
[15, 1]
салкъМ - нацепен, на-
рязан, 75 лв./куб. м - 
тел. 0897/741-763. [15, 
1]
МЕТроВи дърВа - 75 
лв./куб. м, и нарязани 
- 85 лв./куб. м, се про-
дават на тел. 0896/735-
859. [15, 1]
дърВа за огрев, наце-
пени и нарязани - 80 
лв./куб. м, с безплатен 
транспорт, салкъм - 75 
лв./куб. м, се продават 
на тел. 0897/765-901. 
[15, 1]
МЕТроВи дърВа - 75 
лв./куб. м, нацепени и 
нарязани - 85 лв./куб. м 
- 0896/741-763. [15, 1]

 
ВодораВно: Медицина. Аеробус. Винер (Норберт). „Лой-
дс“. Ина. Влакна. Естет. Син. Инат. Сома. Едикт. „Реал“. 
Меланж. Ануи (Жан). Памир. Арним (Лудвиг). Контракт. 
Броня. Ирина. Котли. Ол. Диване. Съдия. „Охо“. Зевс. 
Фурие (Жозеф). Слон. Грам. Заем. Ракети. Авантаж. Триа. 
Узе (Бодо). „Рита“. „Етиен“. Лоара. Плонж. „Те“. Спарта. 
Поема. Рул. Сила. Локва. Коте. Дини. Киро. Хирург. Тактика. 
Удар. Винарова (Надежда). „Аве“. Ска. Кимоно. Нокът. Ам. 
Санитарка. „Ариана“. оТВЕсно: Севлиево. Израз. Психика. 
Диана. „Нивеа“. Елаин. Нин. Тинкал. Травма. Орли. Ами 
(Жилбер). Цент. Принс. Врата. Трот. Гира. Маане. „Заира“. 
„Каона“. Семка. Фанта. Ликвор. Палеолит. Суета. Порта. 
Осмар. Кърма. Покои. На. Гайтан. Боди. Желев (Желю). Као. 
Еде. Жартиер. Томахавка. Ерсте. Роля. Атина. Еър. Данни. 
Скреж. Кру. „Ти“. Абисиния. Олеин. „Роудс“. Уникум. Охота. 
Тутракан. Ксанти. Клони. Телеграма.   

отговори на сканди от бр. 142, петък
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	 За	 втора	 поредна	 година	 Профе-
сионална	 гимназия	 по	 туризъм	 „Пенчо	
Семов“	 -	 Габрово	 е	 организация-дома-
кин	 на	 ученическата	 практика	 на	 12	
унгарски	 ученици	 от	 професионалната	
гимназия	„Михай	Танчич“	в	град	Шалго-
тарян.	Практиката	се	провежда	в	При-
морско,	за	да	могат	унгарските	ученици	
да	 работят	 в	 активния	 туристически	
сезон	по	специалностите	си.	Лично	кме-
тът	 на	 община	Приморско	 г-н	Димитър	
Германов	 посрещна	 групата,	 водена	
от	 заместник-директора	 на	 унгарското	

училище	г-жа	Бернадет	Варсеги,	за	да	
ги	 поздрави	 и	 пожелае	 ползотворна	
работа	и	активно	участие	в	изпълнена-
та	с	културни	събития	лятна	програма	
на	 града.	 Учениците,	 които	 изучават	
информационни	 технологии,	работят	в	
туристическия	център	на	Общината	и	в	
Историческия	 музей,	 а	 специалистите	
в	 областта	 на	 ресторантьорството	 и	
туризма	 -	 на	 рецепцията	 и	 в	 ресто-
ранта	на	хотел	„Форест	Бийч“,	част	от	
комплекса	на	Приморско	клуб.
	 Тъй	като	през	периода	1-14	юли	и	
30	 ученици	 от	 Габровската	 професио-

нална	гимназия	провеждаха	практиката	
си	 в	 хотел	 „Форест	 Бийч“,	 унгарската	
и	българската	група	успяха	да	си	орга-
низират	среща,	на	която	да	представят	
и	 творческите	 си	 умения	 –	 танцуваха,	
изпълняваха	 традиционни	 фолклорни	
песни.	 На	 27	 юли	 звук	 и	 светлина	
ще	завладеят	Бегликташ	и	тракийското	
светилище	 отново	 ще	 стане	 сцена	 за	
аудио-визуален	спектакъл,	събитие,	част	
от	 културната	 програма	 на	 унгарските	
ученици.
	 Припомняме,	че	стратегията	за	ин-

тернационализация	на	Габровската	професионална	гимназия	по	туризъм	включва	
и	 разширяване	 на	 партньорствата	 с	 училища	 от	 Сърбия	 -	 Икономска	школа	 и	
Млекарска	школа	в	град	Пирот,	както	и	създаване	на	възможности	на	учениците	
от	ПГТ	„Пенчо	Семов“	да	развиват	професионални	и	езикови	умения	в	мултикул-
турна	среда	-	предстоят	практики	по	програма	„Еразъм+“	на	28	възпитаници	на	
гимназията	в	град	Брага,	Португалия,	и	град	Лайпциг,	Германия,	през	месец	ок-
томври	2019	г.	и	месец	април	2020	г.

 Подкрепата на Европейската комисия за изготвянето на настоящата публикация не 
представлява одобрение на съдържанието, което отразява гледните точки само на авто-
рите и не може да се търси отговорност от Комисията за всяка употреба, която може да 
бъде използвана за информацията, съдържаща се в нея.
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стеФКа БУрмова

	 От	 събота	 на	 звезд-
ния	небосвод	свети	звезда	
с	 името	 Плачковци.	 Тя	 е	
от	 съзвездието	 Голямата	
мечка	 и	 е	 подарък	 за	 50-
та	 година	 от	 обявяването	
на	 Плачковци	 за	 град	 от	
народния	 представител	 от	
„БСП	за	България“	Кристи-
на	 Сидорова	 и	 от	 лидера	
на	 социалистите	 в	 Тряв-
на	Таня	 Рачева.	 В	 събота	
те	 връчиха	 сертификата	
за	 звездата,	 подписан	 от	
космонавта	 Герман	 Титов,	
както	и	звездна	карта,	на	
която	 е	 посочено	мястото	
на	звездата	Плачковци,	на	
кмета	 Борислав	 Борисов	

пред	 местната	 обществе-
ност	и	гостите	на	града	по	
време	 на	 тържественото	
отбелязване	 на	 юбилея.	
	 Пред	 вестника	 Сидо-
рова	 заяви:	 „Вярвам,	 че	
звезда	 Плачковци	 ще	 ог-
рява	 пътя	 за	 развитието	
на	града.	Старопланински-
ят	 град	 е	 известен	 със	
своята	 богата	 история	 и	
прекрасна	природа.	Пода-
рихме	 на	 града	 звездата,	
която	 в	 деня	 на	 обявя-
ването	 на	 Плачковци	 за	
град	 се	 е	 намирала	 точ-
но	 над	 него.	 Нека	 Плач-
ковци	 да	 продължава	 да	
свети	 със	 своя	 собстве-
на	 светлина	 и	 да	 бъде	
дом	 за	 все	 повече	 хора“.

продължава от стр. 1
„Ако	 човек	 само	 наблю-
дава	 този	 предмет,	 може	
да	 го	 подмине,	 без	 да	 се	
замисли	 за	финия	детайл,	
за	майсторството,	необхо-
димо	при	изработката.”
	 Червените	 табели	 са	
нещо	 ново,	 което	 се	 екс-
периментира,	 и	 са	 насо-
чени	 към	 детската	 публи-
ка.	 Мирослав	Живков	 (на	
снимката)	 насочва	 внима-
нието	 към	 нарисуван	 от	
него	наскоро	герой,	който	
улеснява	 комуникацията	 с	
децата.	
	 „Този	герой	вече	е	по-
знат	на	някои	ученици,	тъй	
като	 има	 важна	 роля	 в	
пътеводителя	 „Един	 ден	 в	
музея	 на	 открито”	 и	 при-
ложението	 към	 него,	 из-
дадени	 от	 музей	 „Етър”.	
Той	се	приема	отлично	от	
децата,	 на	 които	 е	 пред-
ставен	в	Габрово,	Пловдив	
и	 Враца”,	 разказва	 Елена	
Минковска.

	 Вместо	да	се	показват	
цели	 табла,	 за	 представя-
не	на	някои	експонати	 се	
използват	стикери.	
	 Ефектът,	 който	 се	 по-
стига,	е	на	възможно	най-

голяма	 изчистеност	 на	
един	обект.	Например	–	за	
да	се	акцентира	върху	бо-
гатата	 украса	 на	 пафтите,	
познати	 и	 като	 чапрази,	
чрез	 такъв	 стикер	 с	 дос-

татъчно	 големи	 размери	
е	 показан	 женски	 образ.	
Благодарение	 на	 това	 по-
сетителите	 могат	 да	 ви-
дят	къде	се	поставят	 те	и	
какво	 значение	 имат	 за	

облеклото	на	една	жена	в	
миналото.	
	 Има	и	място,	където	са	
поставени	 листове	 с	 кон-
тури,	 които	 посетителите	
могат	да	оцветят.	Така	е	с	

пафтите,	например.	
	 Предметите	 са	 обвър-
зани	 с	 някаква	 интерак-
тивна	 част,	 което	 прави	
изложбата	 много	 интерес-
на.	 Има	 за	 всеки	 посе-

тител	 по	 нещо	 –	 както	 за	
децата,	така	и	за	възраст-
ните.	 А	 хората	 получават	
възможност	 да	 напишат	
своята	 история	 за	 даден	
предмет.

Изложáà в „Еòъð” подòиквà към диàлоã ñ екñпонàòиòе

Кðиñòинà Сидоðовà и Тàня Рàчевà подàðихà 
звездà оò Голямàòà мечкà нà ãðàд Плàчковци

	 На	 26	 юли	 в	 Градска	
библиотека	–	Севлиево	се	
проведе	 работна	 среща	 с	
председатели	 на	 читали-
ща,	 секретари	 	 и	 библио-
текари	 от	 Севлиевска	 об-
щина.
	 В	 първата	 част	 –	 обу-
чителен	 семинар	 по	 на-
правление	 „Библиотечни	
фондове	и	каталози	–	ком-
плектуване,	 обработка,	
опазване”	 главният	 биб-
лиотекар	 и	 методист	 на	
РБ	 „Априлов	 –	 Палаузов“	
Светла	 Лазарова	 запоз-
на	 присъстващите	 с	 най-
важните	 изисквания	 към	
работата	 на	 читалищните	
библиотекари,	 обобщи	 от-
четите	за	2018	г.,	коменти-
ра	пропуски	и	грешки	при	
попълване	на	бланките.

	 След	 това	 директорът	
на	 РБ	 „Априлов	 –	 Пала-
узов“	 Савина	 Цонева	
представи	 презентация	 за	
работното	 посещение	 в	
провинция	 Баден	 –	 Вюр-
темберг,	 Германия	 „Из	оп-
ита	 на	 немските	 публични	
библиотеки“.
	 Беше	 представено	 и	
новото	издание	на	РБ	„Ап-
рилов	 –	 Палаузов”	 „В	 по-
мощ	на	библиотекаря	2019:	
За	 библиотечни	 специали-
сти,	работещи	в	общински	
и	 читалищни	 библиотеки“,	
което	 получиха	 всички	
присъстващи.	
	 Читалищните	библиоте-
кари	от	общините	Габрово,	
Дряново	 и	 Трявна	 ще	 се	
срещнат	на	1	август	в	РБ	
„Априлов	–	Палаузов“.

Сàвинà Öоневà и Свеòлà Лàзàðовà 
помàãàò нà чиòàлищниòе áиáлиоòекàðи

CineLibri	 2019	 ще	 се	
проведе	 в	 София,	 Плов-
див,	Варна,	Бургас,	Габро-
во,	 Велико	 Търново	 и	
Стара	 Загора	 под	 мотото	
"Петото	 измерение",	 съ-
общават	 организаторите.

Международния	 ки-
но-литературен	 фестивал	
CineLibri	 ще	 продължи	
цели	 15	 дни	 -	 от	 5	 до	 20	
октомври,	 и	 ще	 предложи	
бляскави	 премиери,	 сре-
щи	 с	 изключителни	 лич-
ности	 от	 света	 на	 киното	
и	 литературата,	 грандиоз-
ни	 юбилеи,	 филмови	 ре-
троспективи	 и	 безценни	
образователни	 събития.	
CineLibri	 2019	 ще	 се	 про-
веде	 в	 София,	 Пловдив,	
Варна,	 Бургас,	 Габрово,	
Велико	 Търново	 и	 Стара	
Загора	 под	 мотото	 "Пе-
тото	 измерение",	 съоб-
щават	 организаторите.

Фестивалът	предвижда	
50	 филма,	 разпределени	
в	 конкурсна	 и	 паралелна	
програма,	 в	 т.ч.	 завладя-
ващи	 адаптации	 на	 лите-
ратурни	творби,	създадени	
през	 последните	 две	 го-
дини,	 биографични	 драми	
за	 световноизвестни	 ар-
тисти,	 анимационни	 фил-
ми	 по	 книги,	 нови	 интер-
претации	 на	 класически	
произведения	и	специално	
селектирани	 документал-
ни	 филми.	 Традиционен	
фокус	 са	 галавечерите	 в	
знак	 на	 почит	 към	 раз-
лични	 култури,	 филмови-
те	 ритуали	 и	 чествания.

През	2019	г.	се	навърш-
ват	50	години	от	кацането	
на	 Луната,	 500	 години	 от	
смъртта	 на	 ренесансовия	
гений	Леонардо	да	Винчи,	
250	 години	 от	 рождението	
на	германския	естествоиз-

питател	 и	 пътешественик	
Александър	 фон	 Хумболт	
и	120	години	от	рождение-
то	 на	 Хорхе	 Луис	 Борхес	
–	 великия	 аржентински	
майстор	 на	 кратка	 проза.	
Все	 имена,	 които	 предиз-
викват	 страхопочитание.

И	 тъй	 като	 във	 физи-
ката	и	геометрията	петото	
измерение	 се	 свързва	 с	
шестоъгълник,	 каквато	 е	
формата	 на	 библиотеката	
според	 Борхес,	 тази	 есен	
CineLibri	няма	да	ви	спес-
ти	 изкушенията,	 нещо	 по-
вече	–	ще	ви	изстреля	ди-
ректно	в	Космоса.	Не	без	
помощта	 на	 един	 от	 най-
взискателните	 режисьори,	
които	 киното	 познава	 –	
визионера	Стенли	Кубрик.

Важен	акцент	сред	па-
ралелните	 събития	 е	 кон-
курсът	 за	 късометражни	
филми	CineLibri	Short	Movie	
Official	 Competition,	 който	
има	 награден	 фонд	 и	 се	
реализира	 чрез	 платфор-
мата	 Film	 Freeway.	 Пред-
стои	да	подберем	най-спо-
лучливите	 филми,	 за	 да	
ги	 покажем	 на	 специална	
церемония,	 която	 ще	 се	
проведе	на	20	октомври	от	
19:00	 ч.	 в	 кино	 "Люмиер".

За	пръв	път	ще	се	със-
тои	 международен	 уърк-
шоп	 на	 тема	 "Изкуството	
на	 адаптирания	 сценарий"	
с	 участието	 на	 истински	
светила	в	областта	на	пи-
сането	 и	 адаптирането	 на	
сценарии	 -	 Линда	 Сийгър	
и	Джулиан	Фрийдман.	Към	
тях	 ще	 се	 присъедини	 и	
българският	 продуцент,	
сценарист	 и	 режисьор	
Димитър	 Коцев–Шошо.

Уъркшопът	 ще	 се	 про-
веде	изцяло	на	английски.

Гàáðово в "Пеòоòо измеðение" 
нà пеòоòо издàние CineLibri CineLibri


