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• Bulgarian homes network •

100 години футбол в Габрово

	 Пепа	Свитарова,	позната	в	Габро-
во	като	изключителен	меломан	и	фен	
на	 Манол	 Цоков,	 поднесе	 спортна	
изненада	 в	 навечерието	 на	 стого-
дишнината.	 Г-жа	 Свитарова,	 която	 е	
дъщеря	на	футболиста	Илия	Свитаров	
и	съпруга	на	железния	защитник	Ми-
лан	Стоянов	-	Мики,	има	две	малки,	
дамски	 тефтерчета,	 чието	 съдържа-
ние	прилича	на	английския	футболен	

дневник	 LifeBogger.	 Младата	 жена	
освен	 че	 е	 записала	 резултатите	 от	
мачове	на	габровския	отбор	всяка	не-
деля,	е	отбелязвала	и	факти,	свързани	
с	живота	на	футболистите,	лични	вза-
имоотношения,	 невероятни	 случки...	
Например	 в	 бележка	 към	 срещата	
„Балкан"	 -	 „Добруджа"	Толбухин	 (1:3),	
играна	на	3	декември	1961	г.,	е	запи-
сано:																						стр. 3

Футáîлíа съпруãа вîдила дíевíик íа 
"Балкаí", пîказва ãî след 60 ãîдиíи

	 -	 Съгласна	 ли	 сте	 с	
уговорката	 да	 направим	
работно	 интервю,	 а	 не	
предизборно,	 без	 да	 от-
читаме	 4-годишния	 Ви	
мандат,	без	политика?	Да	
коментираме	 конкретни-
те	 неща,	 които	 се	 правят	
в	 момента	 в	 Габрово,	 да	
споменем	 за	 проблемите	
на	града?
	 -	 Радвам	 се,	 че	 ще	
говорим	за	това,	което	се	
случва	 в	 Габрово,	 и	 за	
Габрово,	 защото	 това	 е	
наш	 дълг	 и	 отговорност.	
Не	 отказвам	 да	 коменти-
рам	 проблеми	 и	 грешки,	
както	винаги	съм	го	прави-
ла.	
 -	 Габрово	 в	 момента	
е	 като	 строителна	 пло-
щадка,	 всъщност	 така	 бе	
и	през	последните	Ви	два	
мандата,	какво	се	прави	в	

момента?
		 -	 Основната	 ми	 цел	
като	 кмет	 винаги	 е	 била	
да	 работим	 неуморно	 за	
превръщане	 на	 Габрово	 в	
по-добро	 място	 за	 живот,	
което	 обяснява	 последо-
вателните	 ни	 усилия	 да	
благоустрояваме	 и	 разви-
ваме	 градската	 среда,	 да	
инвестираме	 в	 базисна	
инфраструктура,	 да	 създа-
ваме	по-добри	условия	за	
образование,	 за	 социални	
дейности,	култура,	спорт	и	
туризъм.	 Факт	 е,	 че	 вече	
осем	 години	 Габрово	 е	 в	
активен	 строителен	 про-
цес	или	както	вие	го	опре-
деляте	 -	 „строителна	 пло-
щадка“.	 И	 така	 трябва	 да	
бъде,	защото	 градът	и	на-
селените	места	на	терито-
рията	 на	 общината	 заслу-
жават	 да	 получат	 своето	

обновление	и	всички	жите-
ли	да	се	чувстват	удовлет-
ворени.	Тук	ще	призная,	че	
въпреки	 немалкото	 инвес-

тиции	и	усилия,	които	сме	
положили	и	продължаваме	
да	насочваме,	нуждите	за	
благоустрояване	 продъл-

жават	 да	 бъдат	 предиз-
викателство	 и	 предстои	
още	 много	 работа.	 Но	 да	
се	 върна	 на	 конкретното	
ви	 питане	 за	 настоящия	
строителен	сезон,	който	е	
изключително	 интензивен	
и	включва	в	себе	си	мно-
жество	обекти	в	различни	
зони	 на	 града	 и	 в	 селата	
на	 общината.	Ще	 започна	
с	 кв.	 Трендафил	 1,	 който	
продължава	модела	на	ра-
бота,	 чрез	 който	 се	 стре-
мим	 да	 постигаме	 цялост-
но	реновиране	и	да	реша-
ваме	 комплексно	 нуждите	
на	 квартали	 и	 междубло-
кови	 пространства.	 Този	
обект	 обхваща	 ул.	 „Хри-
зантема”	 и	 междублокови	
пространства,	 ул.	 „Светло	
бъдеще”	 и	 междублокови	
пространства,	ул.	„Венец”.	
	 Наред	 с	 цялостното	
благоустрояване	 и	 регла-
ментиране	на	паркирането	
в	 обхвата	 на	 обекта,	 се	
изпълняват	 дейности	 за	
подмяна	 на	 ВиК	 в	 опре-
делени	зони,	изпълнява	се	
дъждоприемна	 канализа-
ция,	 изгражда	 се	 детска	

площадка	и	зона	с	фитнес	
уреди,	 създават	 се	 усло-
вия	 за	 видеонаблюдение.	
С	всеки	изминал	ден	про-
мяната	 на	 този	 квартал	 е	
видима	 и	 използвам	 въз-
можността	 да	 благодаря	
на	 жителите	 в	 тази	 зона	
за	търпението,	разбиране-
то	и	активното	им	участие	
с	препоръки	за	конкретни	
по-добри	 решения.	 Инвес-
тицията	 е	 в	 размер	 на	 1	
800	000	лв.	и	плановете	ни	
са	тя	да	приключи	до	края	
на	 настоящия	 строителен	
сезон.	 Сходен	 е	 подходът	
ни	 на	 работа	 и	 в	 една	
доста	 проблемна	 зона	 на	
града	ни	-	ул.	„Мирни	дни”,	
ул.	 „Чайка”,	 ул.	 „Студент-
ска”,	 ул.	 „Факел”.	 Това	 е	
квартал	 с	 изключително	
лоша	инфраструктура,	кой-
то	и	поради	естеството	на	
стръмния	 си	 релеф	 съз-
даваше	 тежки	 проблеми.	
След	 подмяна	 на	 компро-
метирана	 водопроводна	
мрежа	 от	 страна	 на	 ВиК	
дружеството	 от	 някол-
ко	 седмици	 там	 Община	
Габрово	 започна	 усилени	

действия	 за	 благоустро-
яване.	 Ресурсът,	 който	 е	
определен,	е	близо	400	000	
лв.	В	непосредствена	бли-
зост,	в	кв.	Борово	изграж-
даме	и	детска	площадка.	
	 Всички	 сме	 свидетели	
на	 напредъка	 на	 рекон-
струкцията	 на	 кръстови-
щето	 на	 ул.	 „Орловска”	 и	
„Д-р	Василиади”	до	Спорт-
на	зала	„Орловец”	и	пред-
блоковото	 пространство	
на	 блок	 „Здравец”.	 Пар-
кингът	 е	 завършен,	 пред-
стои	 да	 бъде	 изградено	
уличното	 осветление,	 а	
кръговата	 организация	 на	
кръстовището	вече	е	очер-
тана.	Във	близост	до	тази	
зона	напредва	реконструк-
цията	 на	 ул.	 „Димитричка	
Костова”.	 Започва	 рабо-
та	 и	 в	 комплекс	 „Христо	
Ботев”	 на	 ул.	 „Ивайло”	 и	
междублоковото	простран-
ство,	 което	 се	 намира	 в	
непосредствена	 близост.	
След	приключване	на	ВиК	
мерки	ще	започнат	асфал-
тови	работи	по	ул.	„Шени-
ни”,	ул.	„Гърмидолов”	и	ул.	
„Даскал	Алекси”.	 стр. 8 

"Гаáрîвî се прîмеíя, защîтî хîрата искат тîва" 
Таня Христова, кмет на община Габрово: 

ЖЕНиНа дЕНЧЕВа

 За конкретните строителни дейности, които в момен-
та се извършват в целия град, особено по кварталите, за 
няколко важни инфраструктурни обекта, които са пред за-
вършване, за проблемите на селата и на градския транспорт 
разказва кметът Таня Христова.

	 Кметът	на	Община	Се-
влиево	 д-р	 Иван	 Иванов	
и	вицепремиерът	Томислав	
Дончев	посетиха	вчера	ня-
кои	от	големите	предприя-
тия	в	общината.
	 „Правителството	 под-
готвя	специално	законода-
телство	за	индустриалните	
зони,	защото	имаме	нужда	
от	 още	 7	 до	 10	 индустри-
ални	 зони.	Тук	 е	 едно	 от	
местата,	 където	 има	 ог-
ромен	 потенциал	 да	 се	
създаде	една	от	тях.”	Това	
коментира	 вицепремиерът	
Томислав	Дончев,	който	бе	
на	посещение	в	Севлиево.	

Двамата	 с	 кмета	 на	 Об-
щина	 Севлиево	 д-р	 Иван	
Иванов	обсъдиха	някои	от	
важните	 инфраструктурни	
проекти	за	района.	
	 Според	 Дончев	 „наме-
ренията	са	в	начален	етап,	
но	 трябва	 да	 се	 стартира	
обособяване	 на	 терен	 и	
изкупуване	на	земи.	Тук	е	
едно	от	най-добрите	места	
в	 България,	 където	 може	
да	 се	 случи	 подобно	 съо-
ръжение”,	поясни	той.	Раз-
говори	 в	 тази	 насока	 ще	
се	водят	с	Министерството	
на	 икономиката.	 „На	 пър-
во	 време	 това	 мисля,	 че	

може	да	бъде	част	от	дър-
жавното	предприятие	„Ин-
дустриални	 зони”,	 обясни	
намерението	 на	 държава-
та	вицепремиерът.	
	 В	 тази	 връзка	 „до	 2-3	
години	 ще	 стане	 свръ-
хактуална	темата	с	обход-
ния	път	на	Севлиево.	При-
чината	е,	 че	довеждащият	
път	 до	 тунела	 под	 Шипка	
е	 почти	 готов	 и	 очаквам	
през	 есента	 да	 е	 вече	 в	
експлоатация.	 След	 това,	
дори	 и	 при	 незавършен	
тунел,	 трафикът	 в	 района	
рязко	 ще	 скочи.	 А	 такъв	
трафик	 не	може	 да	мина-

ва	през	града”,	коментира	
още	 Дончев.	 По	 думите	
му,	„изграждането	на	запа-
ден	 обходен	 път	 на	 града	
придобива	 изключителна	
важност”.
	 Към	 момента	 кметът	
д-р	Иван	Иванов	води	раз-
говори	 с	 Агенция	 „Пътна	
инфраструктура”	 (АПИ)	 за	
започването	 на	 предпро-
ектни	 проучвания	 за	 из-
граждането	 на	 такъв	 път.	
„Предложили	сме	пример-
но	 трасе	 пред	АПИ,	 за	 7	
км	обходен	път	като	в	него	
са	 включени	 само	 земе-
делски	земи,	част	от	които	

са	 общински.	 Общината	
има	 възможност	 да	 запо-
чне	 процедури	 за	 всички	
тези	 предпроектни	 инвес-
тиционни	проучвания.	Това	
ще	 позволи	 на	 по-късен	
етап	 АПИ	 да	 започне	 и	
самото	 проектиране	 на	
пътя”,	 обясни	 градоначал-
никът	д-р	Иван	Иванов.
	 Община	 Севлиево,	 с	
подкрепата	 на	 държавата,	
ще	продължи	да	работи	за	
окончателното	 разрешава-
не	на	проблема	с	водопо-
даването,	 стана	 ясно	 по	
време	на	разговорите.

продължава на стр. 2

Тîмислав Дîíчев: “Има îãрîмеí пîтеíциал за създаваíе 
íа иíдустриалíа зîíа между Гаáрîвî и Севлиевî" 

миглЕНа ПройНоВа

	 Преди	 началото	 на	
учебната	 година,	 от	 12	 до	
14	 септември	 2019	 г.,	 в	
град	 София	 се	 проведе	
обучение	 на	 тема	 „Закри-
ла	 на	 интелектуалната	
собственост	-	инвестираме	
в	бъдещето	си”.	
	 Обучението	 бе	 органи-
зирано	от	Патентно	ведом-
ство	 на	 Република	 Бълга-

рия	 в	 базата	 на	 центъра	
за	 подготовка	 на	 ученици	
за	 олимпиади	 към	Минис-
терство	 на	 образованието	
и	науката.	
	 От	ПГТ	 „Пенчо	Семов”	
-	 Габрово	 участие	 взеха	
ученичките	Андреа	Габриел	
Ангелова	 и	 Деница	 Све-
тославова	 Николаева	 от	
ХІ	 „а”	 клас,	 специалност	
„Икономика	 и	 менидж-
мънт”,	 с	 преподавател	 г-н	

Венцислав	Станев.
	 Заедно	 с	 ученици	 от	
цялата	 страна	 представи-
телите	 на	 нашата	 гимна-
зия	 по	 туризъм	 работиха	
в	екипи	и	решаваха	възло-
жени	казуси.	В	рамките	на	
десет	 минути	 пред	 жури	
и	 публика	 те	 презентира-
ха	и	 защитиха	 убедително	
своите	 идеи.	 Оценката	 за	
нашия	 екип	 бе	 бронзов	
медал.

Пîредíî успешíî представяíе íа 
учеíици îт ПГТ „Пеíчî Семîв” - Гаáрîвî
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•	АВАРИИ	-	066/816-130;
•	ИНфОРМАцИОНЕН ОфИС 
           - 066/816-113;
•	ИНфОРМАцИОНЕН ОфИС 
  ИНКАСО - 066816117.

www.vik-gabrovo.com
„Вик” ооД - габрово, бул. „Трети март” № 6

18 септември 2019 г.

• съобщения за ремонтни дейности
• Проверка на сметка
• УслУгите,	които предлагаме

водоснабдяване и канализация
 Г а б р о в о

www.vik-gabrovo.com

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

ГАБРОВО, ул. “ЕМАНУИЛ МАНОЛОВ” 32
066/800180, 0887882088, 0876666693

www.spaholiday.bg

ЕКСКУРЗИИ ОТ ГАБРОВО
ИСТАНБУЛ - с две нощувки - 03.10 - 179 лв.
ИСТАНБУЛ - с три нощувки - 
05.09/20.09/17.10 - 240 лв.
ОДРИН, ЧАНАККАЛЕ, ТРОЯ - 27.09.2019 
- 195 лв.
БУКУРЕЩ-СПА РЕЛАКС ТЕРМИТЕ - 05.10.19 
- 99 лв.
БУКУРЕЩ-СИНАЯ-ТЕРМИТЕ НА БУКУРЕЩ - 
19.10 - 125 лв.
БРАШОВ-СИГИШОАРА-АЛБА ЮЛИЯ - 11.10 
- 205 лв.
СИНАЯ-БРАН-БРАШОВ - 14.09/19.10 - 135 лв.
БУДАПЕЩА-ЕСТЕРГОМ-БРАШОВ - 16.10.19 
- 369 лв.
ДЪРВЕН ГРАД, КАМЕН ГРАД - 10.10 - 250 лв.

ОХРИД - 17.10.19 - 190 лв.
СОЛУН-МЕТЕОРА - 10.10. - 215 лв.
ПРЕДКОЛЕДНА ВИЕНА - 11.12.19 - 389 лв.
ПЛИТВИЧКИ ЕЗЕРА-ДУБРОВНИК-ЧЕРНА ГОРА 
- 16.10 - 480 лв.
ПОЧИВКИ ОТ ГАБРОВО И СЕВЛИЕВО
КОРФУ - 05.09, 315 лв.; 19.09 - 290 лв. - 3 
нощувки
КОРФУ - 13.09/20.09 - 470 лв., 7 нощувки
КОРФУ - 27.09 - 380 лв., 5 нощувки
ЛЕФКАДА - 03.09, 3 нощувки - 310 лв.; 26.09 
- 4 нощувки - 355 лв.
ПОЧИВКА В КЕРАМОТИ - ТАСОС - 20.09 - 3  
нощувки - 339 лв.

ПРОДАЖБА НА САМОЛЕТНИ И        
АВТОБУСНИ БИЛЕТИ 20/08

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

30/08

ЕКСКУРЗИИ С АВТОБУС ОТ ГАБРОВО
ОДРИН ЗА 1 ДЕН - 14.09./28.09./26.10., 40 лв.
ИСТАНБУЛ - всеки четвъртък, от 172 лв. 
БУКУРЕЩ THERME - 28.09/26.10/23.11., 43 лв.
СИНАЯ-БУКУРЕЩ THERME - 19.10, с 1 нощувка, 
125 лв.
БУКУРЕЩ - 14.09., 40 лв.                                                                               
СИНАЯ-БРАН-БРАШОВ - 21.09/11.10/13.12, 159 лв.   
СОЛУН-МЕТЕОРА - 27.09., нощ., 235 лв.
ОХРИД - 17.10., 2 нощувки, 155 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.
БАЛКАН ФЕСТ В БАНСКО - 06.09., 2 нощ., 150 лв.
СЕДЕМТЕ РИЛСКИ ЕЗЕРА - 06.09., 160 лв.
ПЕРПЕРИКОН-ЗЛАТОГРАД - 11.10., 2 нощ., 130 лв.

ЕКСКУРЗИИ ОТ СЕВЛИЕВО/ВЕЛИКО ТЪРНОВО
О. КОРФУ - 3 нощ., зак. и вечери, 19.09., 290 лв.
О. КОРФУ - 7 нощ., зак., вечери, 20.09, от 470 лв.
ПЛИТВИЧКИ ЕЗЕРА-ДУБРОВНИК-ЧЕРНА ГОРА - 
16.10., 4 нощувки, 480 лв.
ПРЕДКОЛЕДНИ БАЗАРИ ВИЕНА-БУДАПЕЩА - 
11.12., 345 лв.
БЕЛОГРАДЧИК-ПЕЩЕРА „МАГУРАТА“-ПЕЩЕРА 
„ЛЕДЕНИКА“-ЧЕРЕПИШКИ МАНАСТИР - 05.10., 1 
нощувка, закуска и вечеря, 108 лв.
СТОБСКИ ПИРАМИДИ-РИЛСКИ МАНАСТИР-САН-
ДАНСКИ-РУПИТЕ-С. ЗЛАТОЛИСТ-РОЖЕНСКИ МАНА-
СТИР-МЕЛНИК - 27.09., 2 нощувки, 173 лв.
КОЛЕДА И НОВА ГОДИНА - РАННИ ЗАПИСВАНИЯ
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О	Б	Я	В	Л	Е	Н	И	Е
 Oбщина	Габрово	в	качеството	си	на	партньор	на	Агенция	за	социално	подпома-
гане,	която	е	конкретен	бенефициент	по	проект	„Приеми	ме	2015”	по	процедура	за	
директно	предоставяне	на	безвъзмездна	финансова	помощ	BG05M9OP001-2.003	„При-
еми	ме	2015”	–	ОП	РЧР	2014-2020	година	и	на	основание	чл.	44,	ал.	2	от	ЗМСМА,	във	
връзка	с	чл.	90,	ал.	1	и	чл.	91	от	Кодекса	на	труда	ще	проведе	конкурсна	процедура	
за	избор	на	1	(един) социален	работник	на	пълен	работен	ден	с	краен	срок	до	31	
декември	2020г.	с	работно	място	в	Община	Габрово	и	обхват	община	Габрово	и	об-
щина	Трявна	за	областния	екип	по	приемна	грижа	(ОЕПГ),	предоставящ	социалната	
услуга	„Приемна	грижа”	в	Област	Габрово.
 І.	ОПИСАНИЕ	НА	ДЕЙНОСТТА	НА	СОЦИАЛНИЯ	РАБОТНИК
 1. Основни	функции:
  1.1.	Познава	и	прилага	нормативната	уредба	в	сферата	на	закрила	на	детето,	
свързана	със	социалната	услуга	„Приемна	грижа”	на	територията	на	община	Габрово	
и	община	Трявна:
 1.2.	Съвместно	с	водещия	социален	работник	от	отдел	„Закрила	на	детето“	(ОЗД)	
и	приемното	семейство	разработва	план	за	грижа	на	настаненото	дете.
 1.3.	Осигурява	подкрепа	на	приемното	семейство.
 2.	Изисквания	за	заемане	на	длъжността:
 2.1.	Минимална	образователна	степен:	„средно	образование”,	а	всяка	по-висока	
степен	е	предимство.
 2.2.	 Професионална	 квалификация:	 хуманитарна,	 а	 завършилите	 специалност	
„Социални	дейности”	са	с	предимство.
 2.3.	Професионален	опит:	доказан	професионален	опит	в	дейности	по	закрила	на	
детето	или	в	областта	на	социалните	дейности	не	по-малко	от	3	(три)	години.		
 2.4.	Опит	при	изпълнение	на	проекти	–	предимство.
	 3.	Необходимите	документи	за	кандидатстване:
			 -	Писмено	заявление	за	кандидатстване	по	образец;
			 -	Автобиография		по	образец;
			 -	Мотивационно	писмо	на	бланка	на	проекта	(образец);
			 -	Декларация	по	образец;
			 -	Копие	от	документи	за	придобита	образователна	степен,	допълнителни	квали-
фикации;
	 -	 Копие	 от	 документи,	 удостоверяващи	 продължителността	 на	 професионалния	
опит.
	 Документите	следва	да	се	подават	лично	или	чрез	пълномощник	в	Деловодството	
на	Oбщина	Габрово,	за	проект	„Приеми	ме	2015”	в	срок	1	(един)	месец	от	публикува-
не	на	обявата	(до	17.00	часа	на	18.10.2019	г.	включително).
 ІI.	РЕД	ЗА	ПРОВЕЖДАНЕ	НА	ПОДБОРА
	 Всяко	постъпило	заявление	за	 участие	в	 конкурсната	процедура	в	рамките	на	
обявения	срок	се	разглежда	от	комисия,	определена	със	Заповед	на	кмета	на	общи-
на	Габрово,	в	която	участва	представител	на	Регионална	дирекция	„Социално	подпо-
магане”	или	дирекция	„Социално	подпомагане“.
	 Подборът	протича	в	два	етапа:
	 -	Проверка	за	съответствието	на	представените	документи	с	обявените	изисква-
ния	на	21.10.2019	г.
	 До	втори	етап	в	конкурсната	процедурата	-	интервю	за	подбор,	не	се	допускат	
лица,	които	не	са	представили	всички	необходими	документи	в	срок	или	представе-
ните	документи	не	удостоверяват	изпълнението	на	изискванията.
	 За	получаване	на	уведомителни	писма	по	чл.	93	от	Кодекса	на	труда	кандидатите	
следва	да	се	явят	на	23.10.2019	г.	в	15.00	часа	в	дирекция	„Образование	и	социални	
дейности”,	в	стая	5	на	Община	Габрово.
	 -	Интервюто	ще	се	проведе	от	комисията	определена	със	Заповед	на	кмета	на	
община	Габрово	и	има	за	цел	да	се	установи	в	каква	степен	всеки	кандидат	прите-
жава	професионалните	и	делови	качества	и	мотивация,	необходими	за	изпълнението	
на	длъжността.
	 След	приключване	на	работата	си	комисията	изготвя	протокол	с	резултатите	от	
интервюто	и	списък	с	класираните	кандидати	от	проведeнoто	интервю.
	 Кметът	на	община	Габрово	сключва	трудов	договор	с	първия	класиран	кандидат.
	 Съобщенията	във	връзка	с	конкурсната	процедура	се	обявяват	на	таблото	за	обя-
ви	и	съобщения	в	Центъра	за	информация	и	услуги	в	сградата	на	Община	Габрово	и	
на	интернет	страницата	на	Общината.
	 III.	МЯСТО	НА	ИЗПЪЛНЕНИЕ	НА	ДЛЪЖНОСТТА	–	
 -	Социалният	работник	ще	бъде	назначен	на	пълен	работен	ден	с	работно	място	
в	Община	Габрово	и	обхват	община	Габрово	и	община	Трявна.
	 Образeц	на		документи	за	участие	в	конкурсната	процедура	могат	да	се	изтеглят	
от	сайта	на	Община	Габрово	или	да	се	получат	в	дирекция	„Образование	и	социални	
дейности“,	стая	№	5	или	на	телефон	066/818	343.
	 Пълното	описание	на	обявата	с	подробна	информация	за	дейността	на	социал-
ния	работник,	изискванията	и	необходимите	документи	на	сайта	на	Община	Габрово:	
www.gabrovo.bg.
 Проект „Приеми ме 2015“ - BG05M9OP001-2.003-0001-C01, финансиран от Оперативна 
програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Ев-
ропейския социален фонд.

Тîмислав Дîíчев: “Има îãрîмеí 
пîтеíциал за създаваíе íа иíдустриалíа 
зîíа между Гаáрîвî и Севлиевî" 

продължава от стр. 1
Вицепремиерът	 бе	 запоз-
нат	 с	 направените	 в	 по-
следно	 време	 инвестиции,	
които	 позволяват	 в	 града	
вече	 да	 няма	 воден	 ре-
жим.	
	 „След	2020	година	Бъл-
гария	ще	продължи	да	из-
ползва	 средства	 от	 Ко-
хезионния	 фонд	 за	 ВиК	
инвестиции.	Аз	не	виждам	
никакъв	 проблем	 Севли-
ево	 да	 продължи	 да	 ин-
вестира	 във	 водната	 ин-
фраструктура.	 Сторено	 е	
много	 по	 отношение	 на	
подобряване	 водоподава-
нето	 в	 Севлиево.	 С	 този	
комплекс	 от	 мерки	 и	 ня-
кои	 допълнителни	 ще	 се	
реши	 водният	 проблем	 на	
Севлиево	един	път	завина-
ги”,	 категоричен	 бе	 вице-
премиерът.
	 До	 момента	 е	 рекон-
струиран	 10	 км	 участък	
от	 довеждащия	 водопро-
вод	 от	 Априлци.	 Подме-
нени	 са	 много	 километри	
водопроводна	 мрежа	 в	
град	 Севлиево	 и	 изцяло	
са	подменени	водопровод-
ните	мрежи	на	селата	Пе-
тко	Славейков	и	Кръвеник,	
пусната	 е	 в	 експлоатация	
помпена	 станция	 „Дълбо-
ки”	и	е	подменен	водопро-
водът	до	село	Крушево.	В	
момента	се	работи	по	про-
ект	 за	 увеличаване	 капа-
цитета	на	бункерните	пом-
пени	 станции,	 както	 и	 по	
проект	за	водоснабдяване	
на	село	Буря	от	село	Гос-
тилица.	 В	 същото	 време	
габровските	 села,	 захран-

вани	до	момента	от	Източ-
ния	 водопроводен	 клон,	
вече	 се	 водоснабдяват	 от	
язовир	 „Христо	 Смирнен-
ски".	 Предстои	 присъеди-
няването	 на	 селата	 Яво-
рец	 и	 Драгановци.	 Има	
готови	работни	проекти	за	
подмяна	на	целия	източен	
водопроводен	 клон,	 както	
и	 за	 оставащата	 в	 града	
неподменена	 водопровод-
на	 мрежа.	 Предстои	 про-
веждане	 на	 процедури	 за	
избор	 на	 изпълнител	 по	
тях,	 стана	 ясно	 по	 време	
на	срещата.
	 Томислав	Дончев	и	д-р	
Иван	Иванов	посетиха	ня-
кои	 от	 големите	 предпри-
ятия	 в	 Севлиево	 като	 се	
срещнаха	 с	 директора	 на	
„Хамбергер	 България”	 Ни-
колай	 Петров,	 на	 „Идеал	
Стандарт	 -	 Видима”	 -	 Яр-
ослав	 Дончев,	 и	 на	 „Ни-
кипласт	 –	 М”	 -	 Момчил	
Кънев.	 Бяха	 коментирани	
бъдещи	 инфраструктурни	
проекти,	касаещи	връзката	
на	Севлиево	с	магистрала	
„Хемус”,	западния	обходен	
път	 на	 Севлиево,	 както	 и	
улица,	 която	 да	 даде	 въз-
можен	достъп	до	фирмите	
в	Северната	индустриална	
зона.	 И	 трите	 фирми	 по-
ставиха	 въпроса	 за	 раз-
ширяване	 възможностите	
на	 общината	 да	 формира	
икономически	 политики.	
Коментирано	 бе	 предло-
жението	 на	 вицепремиера	
Дончев	 до	 2%	 от	 данък	
„Печалба”	 и	 данък	 „Общ	
доход”	 да	 остават	 в	 бю-
джетите	на	общините.

ЖЕНиНа дЕНЧЕВа
 
	 Преди	 дни	 приключи	
Академия	 „Приеми	 ме	 на	
село“,	 организирана	 от	
Община	 Габрово.	 В	 нея	
участваха	 18	 младежи	 на	
възраст	 между	 14	 и	 24	
години.	 Младежите,	 които	
пожелаха	да	оползотворят	
част	 от	 ваканцията	 си	 на	
село,	да	се	запознаят	със	
селския	 бит,	 да	 се	 вклю-
чат	в	домашната	работа	и	
да	 преживеят	 много	 при-

ключения,	 пристигнаха	 в	
Съботковци	от	София,	Ста-
ра	Загора,	Варна,	Тетевен,	
Габрово.
	 Какво	 се	 случи	 през	
седмицата,	 прекарана	 на	
село,	 разказва	 организа-
торът	 Габриела	 Йосифова,	
председател	 на	 Общин-
ския	 съвет	 по	 наркотични	
вещества.
	 „Седем	 дни	 младите	
хора	 се	 потопиха	 в	 спо-
койната	 и	 неповторима	
атмосфера	 на	 възрож-

денското	 село.	 Учиха	 на-
родни	 танци,	 участваха	 с	
читалището	 в	 селото	 във	
възстановка	 на	 седянка,	
помагаха	 на	 възрастните	
хора	в	домашната	работа,	
забавляваха	 се.	 Цял	 един	
ден	 бяха	 на	 Етъра,	 много	
бяха	 впечатлени	 от	 зана-
ятчийските	 работилници.	
Особено	 им	 бе	 интересно		
в	работилниците	по	дърво-
резба,	 грънчарство,	 тази	
за	музикални	инструменти.	
Сами	 си	 изработиха	 по	

нещо	за	спомен	от	музея.				
	 Гостуваха	 ни	 младежи	
от	 сдружение	 „Българска	
история“,	които	представи-
ха	на	участниците	в	„При-
еми	 ме	 на	 село“	 своите	
уроци	по	родолюбие,	пока-
заха	 клипове,	 свързани	 с	
военната	 история,	 и	 клип,	
специално	 подготвен	 за	
нашия	 край	 -	 за	 делото	
на	 Пенчо	 Семов.	 Имаше	
и	 викторина	 с	 въпроси,	
свързани	 с	 българската	
история,	подариха	им	кни-

ги.
	 	 	 Два	 дни	 се	 включиха	
изцяло	 в	 селския	 живот.	
Браха	 грозде,	 помагаха	 в	
селската	 работа,	 правиха	
лютеница	по	рецептите	на	
бабите,	 което	 особено	 им	
хареса.	 В	 деня	 на	 иници-
ативата	„Да	изчистим	Бъл-
гария“	 изчистиха	 селото,	
помогнаха	 на	 възрастни	
хора	 да	 почистят	 своите	
домове.
	 	 	 В	 рибарника	 на	 Кме-
товци	ловиха	риба.	Но	не	

с	 какво	 да	 е,	 а	 със	 соб-
ственоръчно	 направени	
въдици.	 Успяха	 да	 хванат	
един	 голям	 шаран.	 Сами	
си	подготвиха	обяд.
	 	 	 Накрая	 споделиха	 из-
пълнението	 на	 задачите,	
които	 им	 поставихме	 още	
първия	 ден.	 Участниците	
бяха	 разделени	 на	 4	 гру-
пи	 и	 те	 получиха	 различ-
ни	 задачи.	 Трябваше	 да	
представят	 традиционните	
занаяти	 на	 нашия	 край,	
фолклорните	традиции,	ку-

линарното	 наследство,	 а	
също	така	-	какво	се	случ-
ва	в	едно	малко	българско	
село	през	погледа	на	мла-
дите	хора.“
	 Представители	на	про-
екта	 „Околобългарско“	 са	
заснели	 цялото	 приключе-
ние	 „Приеми	ме	на	 село“,	
ще	изготвят	филм	за	него.
	 10	младежи	 от	 района	
на	 Митище	 в	 Русия	 прис-
тигнаха	 на	 младежки	 об-
мен,	 който	 се	 прави	 за	
трета	поредна	година.	

Гîлямîтî приключеíие „Приеми ме íа селî” завърши

	 На	 24	 септември	 от	
17.30	 часа	 в	 галерия	 „Ви-
дима“	 ще	 открехнем	
ръждивите	 порти	 на	 ми-
налото	 и	 ще	 надникнем	
„Отвъд	 забвението“,	 за	
да	 възкресим	 паметта	 за	
художника	 Петър	 Сла-
вов	 –	 Кера	 (1908	 -	 1988). 
	 Заедно	с	неговия	един-
ствен	 наследник	 -	 Петър	
Писарски,	ще	ви	запозна-
ем	 с	 драматичната	 съдба	
на	един	от	майсторите	на	
четката	 в	 новата	 история	
на	 българското	 изобрази-
телно	 изкуство,	 за	 когото	
обаче	 малко	 се	 знае	 и	
малко	 се	 говори.	 Живо-

тът,	 както	 и	 творбите	 му	
преминават	 през	 лудостта	
на	политическите	ветрове,	
изпратили	в	забвение	мно-
го	талантливи	хора.	Петър	
Славов	 -	 Кера	 посмъртно	
доказва,	 че	 е	 майстор	 на	
багрите,	и	то	майстор,	кой-
то	може	да	„влезе”	в	мно-
го	 от	 галериите	 по	 света. 
	 Изложбата	 е	 съставе-
на	 от	 избрани	 произве-
дения	 на	 автора,	 които	
обхващат	целия	творчески	
период,	 от	 началото	 на	
40-те	 години	 на	 миналия	
век	 до	 последните	 дни	
от	 живота	 на	 художника.	 
Творбите	 на	 Петър	 Сла-

вов	 –	 Кера	 имат	 не	 само	
културно-историческа	 цен-
ност,	 но	 се	 ползват	 и	 с	
особен	 интерес	 сред	 ко-
лекционерите	 и	 ценители-
те	 на	 българското	 изку-
ство	от	този	период.	
	 Художникът	 Петър	
Славов	 е	 роден	 на	 17	
септември	 1908	 г.	 в	 село	
Трънково,	 Старозагорско.	
Завършва	 Художествена-
та	 академия	 през	 1935-
та	 със	 специалност	 „Де-
корация	 и	 графика“	 при	
професор	 Захариев.	 През	
1936-та	 завършва	 Учител-
ския	 институт.	 По	 време	
на	 следването	 си	 е	 бил	

секретар	на	БОНС,	заради	
което	 попада	 в	 затвора	
като	 политически	 затвор-
ник.	По-късно	става	гимна-
зиален	 учител	 и	 работи	 в	
Разлог,	 Карлово,	 Пловдив	
и	 София.	 През	 1947-ма	 е	
избран	 за	 отговорен	 се-
кретар	 на	 СБХ	 и	 е	 на	
тази	работа	 до	 1952	 г.	Но	
както	 пише	 проф.	 Ружа	
Маринска	 в	монографията	
си	 (1986г.)	 за	 Петър	 Сла-
вов,	 името	му	 е	 останало	
„странно	 непознато”.	 При-
чините	за	това	са	полити-
чески,	свързани	с	„Април-
ския	 пленум”	 и	 забраната	
за	 участие	 в	 изложби	 в	

продължение	на	20	години.	
Въпреки	 това	 той	 не	 спи-
ра	 да	 търси	 вдъхновение	
и	 да	 рисува.	 Няма	 омра-
за,	 няма	 отмъщение,	 има	
само	 безкрайно	 любопит-
ство	към	действителността	
-	 към	 пейзажа.	 Първата	
си	самостоятелна	изложба	
прави	 едва	 през	 1976-та.	
През	1984-та	на	„Шипка	6”	
е	организирана	втората	му	
самостоятелна	 изложба,	
на	 която	 заедно	с	по-ста-
ри	 творби,	 са	 показани	 и	
някои	 от	 новите	 му	 кар-
тини,	 които	 могат	 да	 се	
характеризират	 като	 сати-
рична	живопис,	близка	до	

символизма.	 В	 творчест-
вото	 на	 Петър	 Славов	 -	
Кера	основно	място	заема	
пейзажът.	Както	градският,	
така	и	природният.	Но	хо-
рата	 винаги	 имат	 своето	
място	 в	 него	 и	 това	 русо	
момиченце	 -	 неговата	 дъ-
щеря	Пиринка,	 което	при-
съства	в	много	от	картини-
те.	Включването	на	човека	
в	 пейзажите	 не	 само	 ги	
оживява,	но	и	спомага	за	
правилното	 възприемане	
на	 „мащаба”.	Творбите	му,	
погледнати	 както	 в	 своя-
та	 живописна	 концепция,	
така	и	като	предпочитание	
към	 определен	 тип	 пей-

заж,	 представляват	 зна-
чителен	 интерес	 за	 изку-
ството	 ни	 от	 това	 време.	 
	 Картините	 му	 се	 на-
мират	 в	Националната	 ХГ,	
Градска	 ХД	 -	 София,	 ОХГ	
-	Пловдив,	ОХГ	-	Русе,	ОХГ	
-	Сливен,	ОХГ	-	Ст.	Загора,	
ОХГ	-	Кюстендил,	ОХГ	-	Ва-
рна,	ОХГ	-	Смолян	и	много	
други.	Негови	творби	има	в	
Гърция,	Албания	и	Сърбия,	
в	 много	 частни	 колекции. 
Името	му	 е	Петко	Петров	
Славов,	но	взима	за	псев-
доним	 името	 на	 баща	 си	
-	 Петър,	 и	 на	 майка	 си	 -	
Кера,	и	подписва	творбите	
си	Петър	Славов	-	Кера.	

Запîчва íîвият излîжáеí сезîí в ãалерия „Видима”



318 септември 2019 г. 100 години футбол в Габрово

продължава от стр. 1
„Счупиха	крака	на	Добрин	
Белчев!“.	 Белчев	 е	 един	
от	 добрите	 реализатори,	
наред	с	Петър	Хараламби-
ев.	Започва	да	се	изявява	
още	през	1956	г.,	когато	га-
бровското	 „Динамо“	 играе	
в	Северната	„Б“	РФГ.
	 След	 резултатите	 от	
футболните	срещи	младата	
жена	 е	 добавяла	 бележки	
-	от	личен	до	чисто	спор-
тен	 характер.	 Например	
разговор	 с	 треньора	 Три-
фон	Бъчваров	за	пътуване	
с	отбора	до	Бяла	Слатина,	
запознанство	 с	 Димитър	
Пенев	 от	 ЦСКА,	 среща	
на	 няколко	 гимназистки	
с	 футболисти	 в	 „Глинени	
гърнета“,	 лична	 среща	 с	
бъдещия	съпруг	Мики,	кой-
то	 вместо	 цветя,	 носи	 на	
Пепа	модното	 тогава	 спи-
сание	„Филмови	новини“...
 * * *
	 Първите	 ми	 срещи	
с	 габровския	 футбол	 са	
свързани	 с	 разказите	 на	
моя	 баща	 -	 Илия	 Тотев	
Свитаров	 (1912	 -	 1985),	
разказва	г-жа	Свитарова.	
	 Бил	 е	 футболист	 на	
„Чардафон“,	 не	 мога	 да	
кажа	 точно	 от	 кога	 до	
кога,	 но	 със	 сигурност	
преди	1940	година.	В	сним-

ките,	 които	 съм	 запазила,	
татко	 собственоръчно	 е	
написал	 и	 „ветерани“	 на	
една	от	тях,	което	означа-
ва,	че	до	късно	е	играл.	
	 Мачовете	 са	 се	 про-
веждали	 на	 мястото	 на	
бившата	 фабрика	 „Буря“	
-	 срещу	 сегашния	 парк	
„Маркотея“.	 Мястото	 се	
казваше	Колодрума.	
	 По	 професия	 татко	 е		
машинен	 техник	 -	 рабо-
тил	 е	 във	 фабриката	 на	
Рашеев.	 Вероятно	 е	 имал	
собствен	бизнес,	преди	да	
се	родя.	Така	 показва	 до-
кумент	 в	 Държавен	 архив	
-	 „Преписка	 относно	 уза-
коняване	и	пускане	в	екс-
плоатация	 от	 Околийско	
инженерство	 -	 Габрово	на	
техническа	 работилница	
за	 поправка	 на	 машинни	
части	 на	 Илия	Тотев	 Сви-
таров	в	Габрово	15	декем-
ври	 1941	 г.	 -	 	5	 юни	 1956	
г.“.	По-късно	 татко	водеше	
практиката	на	учениците	в	
Механотехникума.
	 Татко	 е	 бил	 изявен	
спортист,	 не	 само	 футбо-
лист.	Бил	е	един	от	най-до-
брите	 скиори	 на	 Габрово.	
Покорил	е	всички	върхове	
на	 България.	 Бил	 е	 в	 на-
ционалния	 отбор	 по	 спи-
нинг	-	спортен	риболов.
	 Участвал	е	в	градските	

състезания	през	февруари	
1935	 г.	 по	 ски	 спускане,	
когато	най-добрият	габров-
ски	скиор	–	Стефан	Гъдев,	
пада	 тежко,	 получава	 мо-
зъчно	 сътресение	 и	 уми-
ра	 няколко	 дни	 по-късно.	
Татко	 е	 бил	 свидетел	 на	
това	нещастие	и	ми	е	раз-
казвал	 за	 случая,	 който	
попарва	 цялата	 обществе-
ност.	

	 Когато	 станах	 по-голя-
ма,	 започна	 да	 ме	 води	
със	 себе	 си	 на	 мачове	 и	
на	 двата	 стадиона	 -	 на	
Колодрума	и	на	„Априлов“.
	 Помня,	 че	 у	 дома	 на	
улица	 „Райчо	 Каролев“	 10		
идваха	 много	 футболисти.	
Баща	 ми	 ги	 събираше,	
черпеше,	 водеха	 комен-
тари	 на	 спортна	 тематика	
–	Тачката,	Джоко,	Димитър	
Генчев	-	Китаеца.
	 Мики,	бъдещият	ми	съ-
пруг,	 дойде	 в	 габровския	
отбор,	 когато	 завършвах	
Априловска	 гимназия.	 То-
гава	 отборът	 се	 казваше	
„Балкан“,	преди	да	се	раз-
дели	на	„Чардафон“	и	„Ор-
ловец“	през	1962	година.
	 Мики	 е	 роден	 на	 18	
февруари	1934	г.	в	Сливни-
ца.	Отива	в	София	да	учи	
в	 транспортен	 техникум	 и	
започва	 при	 юношите	 на	
„Локомотив“	 -	 София.	 Иг-
рал	е	и	в	представителния	
тим	 на	 Локомотиво-вагон-
ния	завод,	като	войник	се	
е	състезавал	за	„Дома	на	
народната	армия“	в	Русе.

След	 казармата	 през	
1958	г.	го	вземат	търновци	
в	 „Етър“.	 По	 това	 време	
там	 играят	 много	 габро-
вци	 -	Петър	 Хараламбиев,	
Пръвчо	 Колев,	 Колю	 Вел-
чев	 (Буката),	 Боян	 Баев	

(Байката),	 Огнян	 Косов	 -	
той	беше	вратар.	

Тези	 габровци,	 кои-
то	 свършват	 военната	 си	
служба,	 се	 прибират	 тук.
Заедно	с	тях	тръгва	и	Ми-
лан	Стоянов	-	Мики.

В	 Габрово	 ги	 приемат	
много	 добре.	Тогава	 пред-
седател	 на	 дружеството	
беше	Христо	Чомаков.		
	 Мики	 бързо	 се	 спри-

ятели	 с	 Диман	 Джуров,	
Славчо	 Славов	 и	 Андрея	
Аргиров,	 брат	 на	 извест-
ния	 народен	 певец	 Илия	
Аргиров	 -	 те	 бяха	 от	Ста-
ра	 Загора.	 По	 това	 вре-
ме	 вече	 започнаха	 да	 се	
чуват	 имената	 на	 Вангел	
Стаматов	и	Георги	Шомов.
	 Мики	дойде	да	ми	иска	
ръката	от	татко	заедно	със	
Стефан	Попов	-	футболист	
в	 отбора	 на	 завод	 „Бол-
шевик“.	 Сега	живее	 в	 Со-
фия.	 Имаха	 голяма	 къща	
на	 централния	 габровски	
пазар	 -	 на	 два	 етажа,	 от-
долу	 ресторант,	 горе	 за	
живеене.	 Съпругата	 на	
известния	 треньор	 Манол	
Николов	 (Мъната)	 -	 Божи-
дара	Попова,	е	сестра	на	
Стефан	Попито.	
	 Мики	 живееше	 на	
квартира	 там,	 където	 е	
„Боила“,	заедно	с	друг	фут-
болист	 -	 Стоян	 от	 Бургас	
-	 Тачката.	 Стоян	 почина	
млад,	 удави	 се,	 беше	 съ-
пруг	на	радиожурналистка-
та	Пенка	Генева.
	 И	 дойдоха	 с	 Попето,	
въртяха,	сукаха,	казаха	за	
какво	са	дошли.	През	1962	
година	 се	 оженихме.	 Раз-
писахме	в	Градския	съвет,	
където	 сега	 е	 библиотека-
та,	 и	 Мики	 веднага	 зами-
на	 на	 мач.	 Не	 се	 ходеше	

на	 ресторант,	 обичаят	 в	
Габрово	 беше	 да	 се	 по-
срещат	 гостите	 вкъщи,	 на	
сандвичи	 и	 нещо	 за	 пие-
не,	 сервирани	 на	 голяма	
маса.
	 Истината	 е,	 че	 всички	
момичета	от	Априловската	
гимназия	 проявяваха	 ин-
терес	 към	 футболистите.	
Те	 не	 само	 бяха	 хубави,	
сериозни	мъже,	но	ходеха	
винаги	 с	 костюми,	 добре	
поддържани	 коси.	 Тога-
ва	 нямаше	 мъже	 с	 анцу-
зи.	
	 Точно	 когато	 завърш-
вах,	 откриха	Института	 за	
учителки	 в	 Плевен.	 Татко	
настояваше	 да	 кандидат-
ствам	и	тръгнахме	-	някол-
ко	гимназистки.	Едната	от	
тях	 -	 известната	 нетради-
ционна	 лечителка	 Моме-
ра	 Пенчева.	 Аз	 отидох	 в	
Плевен,	 но	 не	 да	 канди-
датствам,	 а	 заради	 Мики.	
Отборът	 трябваше	 да	 иг-
раес	Бяла	Слатина.	Аз	 се	
уговорих	 с	 треньора	Тоню	
Бъчваров	къде	да	ги	чакам	
и	 тръгнах	 с	 футболистите	
с	 автобуса.	 Отидох	 с	 тях	
в	Бяла	Слатина,	паднахме	
4:1	-	на	4	декември,	както	
съм	си	записала	в	тефтер-
чето.	За	единния	гол	Мики	
беше	 виновен.	 Молих	 се	 много	на	бай	Тоньо	да	не	

ме	изкаже	на	татко,	че	не	
съм	ходила	на	изпит	-	това	
беше	 две	 години	 преди	
сватбата	ни.

„Балкан“	 влиза	 в	 „Б“	
група,	но	през	първата	го-
дина	му	е	доста	трудно	да	
се	задържи	в	нея.

Ето	 какво	 разказва	
Мики	десетина	години	пре-
ди	да	ни	напусне,	в	нача-
лото	на	август	2008	година:

„В	 Габрово	 се	 наложи	
да	 играем	 решителен	 мач	
с	 „Чавдар“	 (Бяла	Слатина)	
за	оставането	ни	в	 група-
та.	Бяхме	на	подготовка	на	
Соколския	манастир.	Идва	
при	 нас	 човек,	 габровец,	
който	живеел	в	Бяла	Сла-
тина.	 Натоварил	 се	 той	
с	 вино,	 луканки	 и	 други	
деликатеси.	 Предлага	 да	
направим	равен	мач.	Така	
двата	 отбора	 оставахме	 в	
групата.	 Ние	 не	 приехме.	
Срещата	 се	 оказа	 много	
тежка	за	нас.	През	цялото	
време	 имахме	 надмощие,	
но	противникът	вкара	гол.	
Реферът	 отсъди	 дузпа	 в	

наша	 полза.	 Колю	 Вел-
чев	я	изпълни,	но	вратарят	
спаси	 удара	 му.	 Загуби-
хме	 с	 0:1.	 Бяхме	 като	 по-
парени,	 изтръшкахме	 се	
на	 земята.	 След	 мача	 се	
намеси	първият	зам.-пред-
седател	 на	 Министерския	
съвет	 Райко	 Дамянов,	 ро-
дом	от	Габрово.	От	земля-
ците	си	разбрал,	че	 „Бал-
кан“	изпада	от	групата.	Те	
му	 подсказали,	 че	 според	
правилника	в	отбора	няма	
право	да	играе	ученик	със	
слаб	 успех.	 Оказало	 се,	
че	 в	 „Чавдар“	 има	 такъв	
състезател.	 Позвънил	 ми-
нистърът	на	ръководещите	
по	онова	време	футбола	в	
страната	 и	 те,	 притиснати	
от	височайшето	напомняне	
за	нарушаване	на	правил-
ника,	 се	 разтичаха.	 При-
съдена	 ни	 беше	 служебна	
победа	с	3:0.	Останахме	в	
групата.	 Сред	 запалянко-
вците	пък	се	говореше,	че	
Бай	 Райко	 като	 истински	
централен	нападател	беше	
ни	 донесъл	 победата	 чак	
от	столицата“.

В	 Габрово	Милан	 Сто-
янов	 игра	 заедно	 с	 Пейо	
Пеев,	Добрин	Белчев,	Сто-
ян	 Белчев,	 Шомов,	 Ста-
матов,	 Топалов,	 Диман	
Джуров,	 Благой	 Цветков	
и	Кольо	Георгиев.	После	с	
Иван	 Василев,	 Гердемски,	
Дичовски	 и	 Богомил	 Вла-
дов	(Бочко).

На	34	години,	след	три	
сезона	 като	 играещ	 тре-
ньор	 в	 отбора	 на	 ДМЗ	
„Янтра“,	 Милан	 Стоянов	
приключи	с	футбола.	

„Остави	 зад	 гърба	 си	
много	запомнящи	се	битки	
на	 терена	 като	 железен	
защитник	 или	 неумолим	
халф	 -	 истински	 футболен	
войник,	 сражавал	 се	 за	
всяка	педя	на	терена,	като	
никога	 не	 се	 е	 оплаквал,	
хленчил	или	проявявал	ка-
призи.	След	края	на	своя-
та	футболна	кариера	Мики	
обичаше	 да	 гледа	 по	 те-
левизията	 феноменалния	
за	 него	 „Реал”	 -	 Мадрид”,	
написаха	 неговите	 прия-
тели	 от	 старата	 гвардия.

Бояна ПЕНЧЕВА

Футáîлíа съпруãа вîдила 
дíевíик íа "Балкаí", 
пîказва ãî след 60 ãîдиíи

Част от резултатите, 
записвани старателно от пепа свитарова

домакин дата гости резултат
„Балкан” - Габрово 14.08.1960 „Академик” - Свищов 2:1
„Спартак” - Плевен 21.08.1960 „Балкан” - Габрово 3:0
„Балкан” - Габрово 28.08.1960 „Локомотив” - Пловдив 0:0
„Ген. Заимов” - Сливен 04.09.1960 „Балкан” - Габрово 2:0
„Балкан” - Габрово 11.09.1960 „Миньор”-Димитгровград 1:1
„Левски” - Кн 18.09.1960 „Балкан” - Габрово 5:2
„Балкан” - Габрово 02.10.1960 „Локомотив” - ГО 2:2
„Ботев” - Враца 09.10.1950 „Балкан” - Габрово 2:0
„Балкан” - Габрово 16.10.1960 „Академик” - София 2:2
„Балкан” - Габрово 23.10.1960 „Волов” - Шумен 1:0
„Арда” - Кържали 30.10.1960 „Балкан” - Габрово 3:0
„Балкан” - Габрово 06.11.1960 „Етър”	-	В. Търново 1:3
„Раковски”-Димитровград 20.11.1960 „Балкан” - Габрово 0:0
„Балкан” - Габрово 27.11.1960 „Добруджа” - Толбухин 1:0
„Чавдар” - Б. Слатина 04.12.1960 „Балкан” - Габрово 4:1

домакин дата гости  резултат
„Балкан”	- Габрово 05.02.1961 „Ч. знаме”	- Павликени 1:1
„Балкан”	- Габрово 21.02.1961 „Марек” - Ст. Димитров 1:0
„Балкан”	- Габрово 05.11.1961 „Бенковски” - Видин 0:0
„Балкан”	- Габрово 03.12.1961 „Добруджа”	- Толбухин 1:3

Илия Свитаров, "Чардафон"                  Милан Стоянов - Мики, "Балкан"

Тренировка на "Чардафон" на стадион "Априлов". Свитаров е четвъртият от дясно наляво. Вдясно от него е 
8 години по-големият Симеон Пенчев, баща на националната състезателка по баскетбол Вела Пенчева 

Габровският отбор през 1962 година. Футболистите, според Пепа Свитарова. Прави от ляво надясно: 
Христо Стамов - Попето (полузащитник, идва с Мики от "Етър"), Веселин Попов (вратар, сменяха се с Йовко 
Топалов - Оката), неизвестен, Кольо Георгиев - защитник, Добрин Белчев, Димитър Димитров - Видинчето, Пе-
тър Петров - Смирненеското Попе, Кольо Велчев - Буката, Благой Цветков, Милан Стоянов - Мики. В средата: 
Тоню Бъчваров - треньор, Марин (габровец, който подкрепял отбора). Клекнали от ляво надясно: Павел Джурков, 
Вангел Стаматов - Пуфа, Георги Шомов.
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рабоТа прЕДлага
рабоТник за автосервиз 
се търси на тел. 0883/354-
280. [27, 23]
ДнЕВЕн цЕнТър за деца 
и младежи с увреждания 
търси да назначи меди-
цинска сестра. Справки на 
тел. 0878/571-090. [11, 
11]
ФирМа „Дино“ наби-
ра работници - предимно 
шивачи. Справки на тел. 
0894/494-277 или на мяс-
то. [11, 9]
ТранспорТна ФирМа за 
международен превоз тър-
си шофьор с опит, катего-
рия „С+Е“. Справки на тел. 
0896/499-039. [11, 4]

„ДиМас“ аД Търси 
Да назнаЧи аВТо-
МонТьор. За пове-
че информация: тел. 
0885/803-330. [5, 5]

ФирМа Вонс ООД тър-
си да назначи работник 
в склад за плодове и зе-
ленчуци. Стартова заплата 
800 лв. + осигуровки. Кон-
такти на тел. 0886/437-
318. [5, 4]
краВЕФЕрМа Търси жи-
вотновъди. Справки на 
тел. 0896/690-301. [17, 
14]
заВЕДЕниЕ Търси серви-
тьори/сервитьорки. Справ-
ки на тел. 0899/962-124. 
[13, 8]
Магазин В кв. Палаузово 
търси продавачка - справ-
ки на тел. 0887/825-534. 
[16, 10]
заВЕДЕниЕ Търси сер-
витьори/ки, помощник гот-
вач/ка - справки на тел. 
0894/764-706. [22, 5]

„МЕТал сЕкЮриТи ГРУП“ 
търси да назначи служите-
ли НЕВЪОРЪЖЕНА ОХРАНА. 
Необходими документи за 
кандидатстване: 1. Авто-
биография и 2. Актуал-
на снимка на адрес: гр. 
Габрово, ул. „Стефан Ка-
раджа“ № 3. [7, 6]
рабоТници за топлоизо-
лация и шпакловка набира 
тел. 0877/44-51-99. [11, 
4]
МайсТор на закуски и 
баничар се търси на тел. 
0893/64-81-13. [10, 6]
ШоФьор сЕ търси на тел. 
0878/966-222. [6, 5]
Магазин за хранителни 
стоки в кв. Палаузово тър-
си продавачка. Справки на 
тел. 0895/521-858. [24, 5]
МЕхана „ФЕнЕриТЕ“ 
търси сервитьори. Запла-
та + процент от оборота. 
Справки на тел. 0896/606-
870. [11, 5]
проДаВаЧка на закуски 
се търси на тел. 0893/71-
84-34. [5, 4]

ФирМа набира ра-
боТници за пЕрал-
но сТопансТВо. От-
лични условия на труд. 
Заплащане от 700 до 
900 лв. Справки на 
тел. 0892/24-67-67. 
[10, 1]

заВЕДЕниЕ за хранене 
търси ПРОДАВАЧКИ на топ-
ли закуски, кафе и безал-
кохолно - справки на тел. 
0897/889-001. [22, 4]
проДаВаЧ/ки на дюнер 
и готвачи се търсят на тел. 
0988/90-11-66, 0899/818-
962. [6, 4]
баниЧар или работник 
за закуски с опит за квар-
тал Трендафил търси тел. 
0882/15-15-16. [4, 3]
ФирМа Търси работник 
за работа на шприцавто-
мати. Справка от 14.00 
до 18.00 часа на тел. 
0888/378-036. [6, 4]
бЕнзиносТанция Тър-
си служители. Справки на 
тел. 0885/292-801. [11, 3]

пицария „Мания“ тър-
си сервитьори, готвачи, 
пицари. Справки на тел. 
0877/44-55-82. [7, 4]
ФирМа Търси багерист, 
може пенсионер или по 
съвместителство. Справки 
на тел. 0887/646-330. [7, 
3]
„инна Транс“ ООД - гр. 
Севлиево търси да назна-
чи международни шофьори 
за вътрешен транспорт в 
Европа. За контакти и ин-
формация: тел. 0888/585-
170. [10, 3]
склаД Търси складов ра-
ботник. Справки на тел. 
0883/222-290. [11, 3]

склаД за строителни ма-
териали търси работник. 
Справки на тел. 0896/870-
867. [6, 2]
биТоВо заВЕДЕниЕ 
търси да назначи по-
мощник-готвач. Справки 
на тел. 0888/310-981 и 
0887/002-030. [11, 2]
МЕхана Търси да на-
значи сервитьор. Справки 
на тел. 0888/310-981 и 
0887/002-030. [11, 2]
заВЕДЕниЕ за бързо хра-
нене търси работничка/к 
кухня. Справки на тел. 
0882/37-00-70. [4, 2]
ТаксиМЕТроВ ШоФьор 
се търси на тел. 0896/644-
577. [11, 2]
рабоТник гипсокарТон 
търси 0895/72-86-68. [4, 2]
заВЕДЕниЕ за обедно 
хранене търси помощник 
готвачка с опит. Справ-
ки на тел. 0897/93-01-95, 
след 14 часа. [7, 1]
болноглЕДаЧ за кв. 
Етъра се търси на тел. 
0888/631-789. [11, 1]

бисТро „карТал“ тър-
си да назначи барбекю-
рист (скараджия). За по-
вече информация на тел. 
0889/319-654. [5, 1]
рЕсТоранТ „ЕДЕлВайс“ 
търси сервитьор/ка. 
Справки на тел. 0899/889-
897. [11, 1]

грижа за болни 
и ВъзрасТни
глЕДаМ болни. Може и 
почасово. Тел. 0878/47-
69-96. [3, 2]

бизнЕс и инВЕсТиции
проДаВаМ разрабоТЕн 
бизнес. В помещение-
то има каса на  ЕasyPay. 
Справки на тел. 0879/212-
325. [22, 1]

бинго зала 
„габроВо“ 

Търси 
крупиЕТа

0896 604 999 

МожЕ и сТуДЕнТи 
заДоЧници

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

прЕВози
ТранспорТ - 2.5 тона, 
16 куб. м  - 0899/377-
924
прЕВоз с бус - 
0877/555-708.
ТранспорТни услуги 
с микробус до 2 тона в 
страната и чужбина - тел. 
0896/076-279. [33, 18]
ТранспорТни услуги 
до 2 тона, каросерия - 
тел. 0896/82-81-47. [25, 
20]

ТранспорТ с каМион 
До ДВа Тона, саМос-
Вал, ДокЕрски услуги 
- изнасяне,  пренасяне, 
изхвърляне на мебели, 
пренасяне на строител-
ни и други тежки това-
ри, извозване на ненужна 
покъщнина, строителни 
отпадъци до сметището - 
0898/780-448
услуги с багер и самос-
вал - тел. 0893/511-154. 
[24, 14]
ТранспорТ с ГАЗ-53, 
самосвал, 4 тона - тел. 
0899/072-605. [11, 9]

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

ВраТи
проДаВаМ МосТри ин-
териорни врати. Ниски 
цени. Тел. 0879/21-23-25. 
[22, 1]

проДаВа МаШини
банциг и абрихт се про-
дават на тел. 0897/385-
697. [3, 3]
ТриФазЕн циркуляр с 
люлка и дълъг кабел про-
дава тел. 0895/720-254. 
[2, 1]

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

МраМорни  пло -
Чи се продават на тел. 
0893/200-978. [22, 9]
ЕДноулуЧни кЕрЕМи-
Ди се продават на тел. 
0886/796-861. [7, 4]
циМЕнТоВи колоВЕ се 
продават на тел. 0888/39-
00-82. [7, 3]
бЕТонни цигли се про-
дават на тел. 0895/973-
181. [6, 3]

проДаВа обзаВЕжДанЕ
коТЕл „голДън файър“ 
- котел 35 кВт, бункер, 
горелка „Голдън файър“ 
VIP858, шнек, стаен тер-
мостат, В ГАРАНЦИЯ, цена 
по договаряне, продава по 
спешност тел. 0878/884-
241 [33, 7]
плъТна МЕТална врата 
- 2.60/2.40 м, се прода-
ва на тел. 0888/854-160. 
[5, 2]

проДаВа разни
казани за ракия се про-
дават на тел. 0886/92-81-
01. [11, 11]
пЧЕларско оборуДВа-
нЕ се продава на тел. 
0897/955-630. [4, 3]

кожи - ТЕлЕШки, Ес-
ТЕсТВЕно багрЕни и ом-
аслени за производство 
на портфейли, органайзе-
ри и др., се продават на 
тел. 0988/81-22-99. [6, 6]
биДони - 3 бр., ТЕнДжЕ-
ри - 25 лиТра, 2 бр., 
каМина „Prity“ без во-
дна риза, печка „Раховец“, 
трифазен кабел - 50 ме-
тра, акумулираща печка се 
продават на тел. 0893/83-
04-02. [5, 5]
ДърВоДЕлски цирку-
ляр, тезгях, стели и дреб-
ни инструменти се прода-
ват на тел. 0889/019-785. 
[2, 2]
пласТМасоВи цисТЕр-
ни - 1 тон, се продават 
на  тел. 0888/942-095. 
[5, 5]
ФилаТЕлни Марки с 
историческа стойност се 
продават на тел. 0894/94-
63-57. [20, 4]

проДаВа грозДЕ
проДаВаМ грозДЕ от 
Свиленград. Доставка до 
адрес. Тел. 0888/34-66-
69. [7, 4]

зоВ за поМощ
ако иМа желаещи за 
бране на ябълки, да ми 
се обадят на телефон 
0877/107-123, кв. Ябълка 
№ 59, Колю Спасов. По-
могнете ми, защото съм 
болен! [4, 2]

жиВоТни проДаВа
ярЕТа и пръЧ се прода-
ват на тел. 0877/983-204. 
[11, 11]
оВцЕ сЕ продават на тел. 
0898/575-123 [33, 7]

храна за жиВоТни
бали - стандартни, се 
продават на тел. 0885/95-
42-57. [3, 2]

проДаВа Тор
биоТор оТ калифорний-
ски червеи за градини, 
овошки и оранжерии се 
продава на тел. 0898/630-
249. [28, 21]
оборска Тор - гнила, се 
продава на тел. 0890/214-
128. [3, 3]

жиВоТни купуВа
оВЕн сЕ купува на тел. 
0877/983-204. [11, 11]

купуВа обзаВЕжДанЕ
ДВЕ ЕДиниЧни легла с 
дюшеци или матраци, ви-
сока разтегателна маса и 
малка маса за кухня търси 
да купи тел. 0890/56-98-
03. [5, 2]

купуВа разни
сТара наФТа се купува 
на тел. 0895/752-838. 

купуВа МаТЕриали
пункТ за вторични купу-
ва всякакви железа - тел. 
0896/183-637.
сТари ДърВЕни дъ-
бови греди търси тел. 
0887/429-772. [10, 4]

паВилиони
паВилион - 9 кв. м, се 
продава на тел. 0895/710-
934. [11, 2]

ДоМаШни лЮбиМци
поДаряВаМ жЕнско ка-
стрирано куче-пазач. Мно-
го добра и хубава. Тел. 
0899/118-557. [2, 2]
пиТбул - черен, на 2 
месеца, от Германия, за 
100 лв. се продава на тел. 
0876/73-55-96. [3, 1]

аВТоМобили проДаВа
rENAULt SCENiC, в от-
лично състояние, цена по 
договаряне, се продава на 
тел. 0889/981-103. [20, 8]
рЕно 19, червено, бен-
зин, за 700 лв. се продава 
на тел. 0887/725-742 [5, 
2]
опЕл асТра по споразу-
мение се продава на тел. 
0887/745-309. [5, 3]
ФолксВагЕн поло - 
1992 г., газ-бензин, се 
продава на тел. 0886/802-
330. [3, 2]
AUDi 80 се продава на 
тел. 0894/87-15-80. [5, 2]

пЕжо 307 - 2005 г., 175 
000 км, се продава на 
тел. 0889/99-87-08. [5, 1]
ФолксВагЕн поло, 1,4 
TDI, 2005 г, се продава на 
тел. 0885/52-93-43. [2, 1]

сяДаШ и караШ
аВТоМобили До 1500 
лв. с всичко платено 
(Опел, Мицубиши, Фолкс-
ваген) - 0999/009-008.

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

гуМи
4 бр. джанти за „Опел“ - 
отлични, се продават на 
тел. 0886/459-426. [5, 1]

аВТоЧасТи/Магазини
изкупуВаМ аВТо-
каТализаТори - тел. 
0999/009-008

аВТоуслуги
аВТоТЕнЕкЕДжийски и 
аВТобояДжийски ус-
луги. Качествено, експе-
дитивно, атрактивни цени. 
Тел. 066/821 566, 0888 
321 692.
кърпЕж на автомобили - 
справки на тел. 0882/407-
493. [11, 5]

аВТоМобили 
поД наЕМ

„VAiKAr rENtACAr“ 
аВТоМобили поД 
наЕМ, ул. „Еману-
ил Манолов“ 28, тел. 
0999/009-008.

аВТоМобили поД наем 
се предлагат на тел.  
0878/929-080. [19, 12]

скрап, сТари коли
ФирМа „Вайкар“ изку-
пува стари и нови, излез-
ли от употреба и катастро-
фирали автобуси и микро-
буси - 0999/009-008.
коли за скрап от мяс-
то се изкупуват на тел. 
0899/092-510. [24, 23]

МоТори/ВЕлосипЕДи

изкупуВаМ сТари 
и съВрЕМЕнни, за-
паДни и социалис-
ТиЧЕски МоТопЕДи 
и МоТоциклЕТи 
- здрави и повреде-
ни, може и с липси - 
0999/009-008.

уроци, курсоВЕ
спорТЕн клуб „Алфа-Метал“ провежда курсове 
за безопасно боравене с огнестрелно оръжие. Тел. 
066/80-69-62.
уроци по английски език дава тел. 0877/157-878. 
[2, 1]

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

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

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

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

066/808-592, 0887/361-876

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

 ВоДораВно: Фонетика. Амидофен. „Лю-
лека ми замириса”. Нематод. Закон. Нер. 
Дар. Нипел. Кавала. „Ланус”. Ларан. Малин. 
Сонар. Тенис. „Рио”. Накит. Ротатор. Брак. 
Самур. Лава. Балатон. Радар. Ров. Каба. Ико-
на. Ика. Щука. Перси. Анасон. Троли. Торит. 
Пул. Илона. Материк. Лекок (Шарл). Аркан. 
Рила. Табанан. Гарин (Владимир). Тен. Тери 

(Джон). Ивана. Еноти. Вода. 
Акита. Авария. Ванин (Ва-

силий). Лиман. Литератор. „Родинал”. Елата. 
Окинава. Сироко. „И ти си”. Авал. Ривалитет. 
Татари. Лимони. Олони. Ария. 
 оТВЕсно: Коледари. Акумулатори. Ири. 
Нюман (Пол). Облак. Лабед. Терим (Фатих). 
Беларус. Рабат. Каравелово. Тет. Соната. 
Риони. Аракан. „Никон. Нако. Полка. „Анато-

ли”. „Кадилак”. Ниело. „Никита”. Лам. Парис. 
Крина. Вино. Ито (Сей). Изер. Тарос. Аргат. 
Ротел. „Мазалат”. Манит. Канал. Кито. Мак. 
Наруда (Пабло). Омара. Ирис. Тимок. „Нора”. 
Арани (Янош). Амонити. Динамит. Ринит. Не-
вада. Бор. Васал. Катер. „На нивата”.  Финал. 
Тарас („Тарас Булба”). Ритор. Навар (Ив). 
Веселиново. Омилетика. Ари. Наран. Раван. 
Кания. Лилия.

отговори на сканди от бр. 178, вторник

О	Б	Я	В	А
за приЕМанЕ на ВоЕнна служба на лица, 

заВърШили гражДански срЕДни или ВисШи уЧилища 
(Мз ох-762/16.08.2019г.)

 198	бр.	вакантни	длъжности	за	войници	за	военни	
формирования	в	Сухопътните	войски:
	 София,	 Стара	 Загора,	 Хасково,	 Ямбол,	 Карлово,	
Шумен,	Свобода,	Белене,	Асеновград,	Мусачево,	Гор-
на	Оряховица,	Смолян	и	Пловдив.
	 Длъжностите,	за	които	може	да	се	кандидатства,	
са:
	 „Младши	 шофьор”,	 „Шофьор-агрегатчик”,	 „Автомат-
чик”,	 „Младши	 телефонист”,	 „Младши	 куриер”,	 „млад-
ши	специалист	по	отчета	на	финансови	и	материални	
ресурси”,	„младши	механик-водач”,	”Младши	разузна-
вач,	„Сапьор”,	„Линеен	надзорник	”,	„Монтьор	на	инж.	
техника”	и	др.	
	 ДОКУМЕНТИ	 СЕ	 ПРИЕМАТ	 до	 30.09.2019	 г.	 ВЪВ		
ВОЕННО	ОКРЪЖИЕ	-	ГАБРОВО,		ул.	„С.	Врачански”	1А
 Изисквания: 
 •	образование	–	средно	или	по-високо;
 •	да	не	са	по-възрастни	от	28	години;
 •	да	не	са	осъждани;
 •	за	отделни	длъжности	да	притежават	свидетел-
ство	за	управление	на	МПС		категория	„С”	или	„С+Е”.
	 Подробна	 информация	 на	 тел.	 0888210283;	
066/805531;	066/800257		справка	www.comd.bg

ДаВа заЕМ
крЕДиТи прЕДлага 
срещу лична карта тел. 
0888/909-384. [11, 10]
крЕДиТ До 2 часа - тел. 
0897/219-833. [22, 6]

сЧЕТоВоДсТВо
сЧЕТоВоДна канТора 
„КОНТО-ЕКСПЕРТ“ - сче-
товодни услуги, годишно 
приключване, данъчни де-
кларации - справки на тел. 
066/804-066

рЕгисТрация на 
ФирМи и сЧЕТо-
ВоДно обслужВа-
нЕ - справки на тел. 
0898/480-821
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НАШИ КЛИЕНТИ ТЪРСЯТ: ПАРЦЕЛИ - БОРОВО, СИРМАНИ, ВЕЛЧЕВЦИ, ЧЕХЛЕВЦИ, ВОЙНОВО, ГА-
ЧЕВЦИ, ВРАБЦИ, БОЙНОВЦИ, КЪЩИ В ДОБРО СЪСТОЯНИЕ В ПЛАНИНАТА асф. път, ток и вода до 15000 
лв; КЪЩИ в града до 30000 лв; ЦЕНТЪР: 3-ст. -до 45000 лв; 2-ст.- до 30000 лв; 1-ст. - до 20000 лв
ЗА КЪЩИ НА WWW.GABROVO.HOUSE

ПРОДАВА АПАРТАМЕНТИ 
2-ст., Младост, 57 м2, етаж 4/8, панел, ТЕЦ, по 
БДС 34 900 лв
2-ст., Колелото, 61 м2, етаж 5/6, тухлен, ТЕЦ  
 47 000 лв
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 
Ш.мост,118м2 РЗП,гараж,двор 556м2 33 900 лв

Шенини, 44 м2 ЗП, двор 1/4 идеална част от 911 
м2 26 500 лв
М. Качорите, 144м2 РЗП, двор 2934м2, автентич-
на                                      17 101 еu 
Баевци, 70м2 ЗП, двор 883м2 27 900 лв.
Велковци, 140 м2 РЗП, гараж, двор 1400 м2 4 0 
000 лв
Лесичарка, 182 м2 РЗП, реновирана, 1393 м2 двор 
 62 995 eu
Иванковци, 132 м2 РЗП, двор 4540 м2 44 900 лв
Яворец, 176 м2 РЗП, двор 760 м2 20 000 лв
Иглика, 68 м2 ЗП, двор 691 м2 13 600 eu
Жълтеш, 60 м2 ЗП, гараж, двор 850 м2 39 900 лв
Нова махала, 136 м2 РЗП, двор1499 м2 42 500 лв
Драгановци, 157 м2 РЗП, гр. строеж, гараж, двор 
1040 м2 35 000 eu
Гайтани, 78 м2 ЗП, стара, с плочи, плевня, двор 
2513 м2 17 500 лв
Иглика, 136 м2 РЗП, стопански постройки, двор 
691 м2 27 425 лв
Кметовци, 74 м2  ЗП,  двор 1112 м2 39 500 лв
Читаковци, 176 м2 РЗП, за довършителен ремонт, 
двор 2200 м2 46 900 лв
Малини, 2-ет., за ремонт, двор 1140м2 8 000 лв
Гледаци, 1/2 част от къща, двор 907м2 20 000 лв
Беломъжи, 51 м2, ремонтирана, плочи, двор 3771 
м2 60 000 лв
Ид. център,137 м2 ЗП, отст. пр. строеж, за осно-
вен ремонт и реконструкция 51 800 eu
Етъра, 73 м2 ЗП, двор 286 м2 11 800 eu
Етъра, етаж от къщи, 120 м2 ЗП, приземен етаж 
48 м2, 1/2 част от двор 324 м2 35 900 eu

Колелото, 2-ет., 306 м2 РЗП, 413 м2 двор, гараж, 
стопанска постройка 156 600 лв
Войново, 2-ет., 142 м2 РЗП, 1078 м2 гараж, 
стопанска постройка 66 000 лв
Боженци, реставрирана с плочи, 4 спални, 2 
бани, механа, 2990 м2 договаряне
Иванили, с плочи, стоп. потр., 956 м2 5 600 eu
Шенини, груб стр.,229 м2 РЗП, 570м2 79 000 лв
Борово, 3-ет., РЗП 180 м2, с дюкян, лятна кухня, 
на 2 улици, двор 309 м2 26 500 лв
Борово, 2-ет., РЗП 106 м2, за основен ремонт, 
или събаряне, двор 192 м2 21 200 лв.
Орловци, 120-годишна къща,отлична реставрация, 
необзаведена,лок. парно двор 1599 м2  55 900 eu
Стойчовци, 130-годишна къща, за реставрация, 
обзаведена  двор 3320 м2 60 000 лв.
Къща на 3 км от Центъра, 240 м2 РЗП, 3 спални, 
НС 2011, 2 гаража, двор 1788 м2 260 000 лв
Къща на 12 км от Габрово, 226 м2 РЗП, 3 спални, 
НС 2009, двор 1854 м2 95 500 eu
Стойковци, лок. парно, 102м2 РЗП, юг 49 660 eu

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

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

ПРОДАВА ПАРЦЕЛИ
Сирмани, 488 м2, за общ. обслужване 14 400 лв

Мичковци, 800 м2 16 000 лв
Чавеи, 540 м2, с бунгало 7 600 лв
Бойката, 1188 м2, с проект 15 900 лв
УПИ до НТС, 293 м2 69 000 лв
Сирмани, три УПИ общо 1777 м2 62 200 лв
Шенини, УПИ, 2200 м2, бунгало, гараж 25 200 лв
Войново, УПИ, 949 м2, изглед -язовира 16 900 лв
Борово, УПИ, 503 м2 16 900 лв
Русевци, 1829 м2, на 2 улици, юг 55 500 лв
Борики, 5580 м2 34 340 eu
Войново, до язовира, 4 УПИ, 4886 м2  56 000 лв
Русевци, 853 м2, на 2 улици, юг 17 600 eu
Индустриална зона, УПИ, производствена и скла-
дова дейност - 5923 м2 150 000 лв
Велчевци, 2504 м2  18 800 eu 
Младежки дом, 828 м2, до 10 м 9  900 eu
Русевци - 1118 м2, до 10 м, Кинт 1.2 22 600 eu
Стефановци, 1554 м2, склад и произв. 16 eu/м2

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

БИЗНЕС ИМОТИ
Производствена сграда 105 м2, отстъпено право 
на строеж, в центъра 51 800 лв
Дърводелска фабрика, Млечево 119 000 лв
Производствена база сгради 4229 м2, 18725 
терен, до гара Пордим 345 000 eu
Сграда в груб строеж - 1056 м2 РЗП, УПИ 4455 
м2, за хотел и басейн 399 000 лв
Идеален център, нощен клуб 80 м2 33 000 eu
СИЗ, фабрика за кожи РЗП 800 м2, 2880 терен, 
канал, до трафопост 215 000 eu
Бивше общежитие, Колелото, 4 ет. + магазин, 
1500 м2 РЗП 193 800 eu

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

ДАВА ПОД НАЕМ
Център, 68м2, ет. 4 350 лв
ИЦ, тристаен, обзаведен, след ремонт 1200 лв
Младост, 2-ст., 3 ет., след ремонт, обз. 360 лв
Адм. център, офис - 106 м2 600 лв
Митница, офис - 160 м2 550 лв

ТЪРСИ ПОД НАЕМ
Център, 1-стаен, лукс. обзаведен до 250 лв
Център, 2-стаен, обзаведен до 350 лв
Център, 3-стаен, лукс. обзаведен до 450 лв
Къща, с лукс. обзавеждане и двор до 800 лв

�АГЕНЦИЯТА СЕ ПРИДЪРЖА КЪМ 
ЕВРОПЕЙСКИ СТАНДАРТ БДС EN 
15733 �СЕРТИФИЦИРАН ОЦЕНИТЕЛ 
НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ 
�ПАКЕТ УСЛУГИ УПРАВЛЕНИЕ НА 
НЕДВИЖИМИ ИМОТИ 
�ПАКЕТ УСЛУГИ КАДАСТРАЛНО ЗАС-
НЕМАНЕ НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ
� ОЦЕНКИ ЗА БАНКОВИ КРЕДИТИ 
�АГЕНЦИЯТА РАБОТИ САМО С ДОГО-
ВОР В ПИСМЕНА ФОРМА
�ПАКЕТ УСЛУГИ БЕЗПЛАТНА ОЦЕНКА 
ПРИ ВЪЗЛАГАНЕ ПРОДАЖБА ИЛИ 
ОТДАВАНЕ НА ИМОТ 

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

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

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

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

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

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

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

Дядо Дянко, УПИ, 9810м2 23 лв/м2

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

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

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

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

GSM 0878/227 225, www.gabrovski-imoti.com
АГЕНЦИЯ ЗА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ

Габрово, ул. “Първи май” №1, вх. В, етаж 1 
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СПЕШНО КУПУВА - ПЛАЩА ВЕДНАГА:
Панелен апартамент - двустаен, тристаен
Гарсониера - Младост, център
Двустаен, тристаен в идеален център 

НОВИ ОФЕРТИ:
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

10/07

МОНОЛИТ25
години

www.monolit-bg.com

уют  •  спокойствие  •  сигурност
“Скобелевска” 32, ет. 1 (срещу Театъра)

тел.: 066/80 85 74,  0885 118 119

иМоТи проДаВа
МногосТаЕн апарТа-
МЕнТ в блок „Здравец“ 
- 100 кв. м, се продава на 
тел. 0899/134-889. [33, 
33]
ДВусТаЕн апарТаМЕнТ 
в кв. Трендафил 2, ТЕЦ, 
ПВЦ, за 42 000 лева се 
продава на тел. 0898/691-
301. [22, 17]
апарТаМЕнТи и други 
- ново строителство, в 
идеален център се прода-
ват на тел. 0888/447-096. 
[22, 17]
къща В кв. Недевци с 
дворно място и сушина се 
продава на тел. 0886/434-
006. [11, 10]
ДВуЕТажна Вила в село 
Донино с дворно място се 
продава на тел. 0888/55-
19-74. [11, 9]
парцЕл - 1000 кв. м, в 
Русевци се продава на 
тел. 0886/272-758. [22, 
12]
парцЕл В село Лесичар-
ка - 1500 кв. м, за 2500 
лв. се продава на тел. 
0897/02-05-31. [11, 7]

ДВЕ МЕсТа в Киевци, 
УПИ, може и само едно-
то, се продават на тел. 
0889/909-727. [7, 4]
къща В село Кметовци се 
продава на тел. 0884/848-
323. [22, 10]
парцЕл В регулация с 
ток, вода, 1184 кв. м,  се 
продава на тел. 066/865-
340, 0898/615-453. [11, 6]
апарТаМЕнТ на Коле-
лото се продава на тел. 
0896/641-008. [11, 9]
апарТаМЕнТ, цЕнТър, 
над кафе „Зодиак“, 2 стаи 
и кухня, тухла, се прода-
ва на тел. 0896/448-939 
[11, 5]
2 Дка място, УПИ, в Кие-
вци, цена 35 000 лева, се 
продава на тел. 0889/909-
727. [8, 7]
ДВорно МясТо с вил-
на сграда, две спални, 
кухня, веранда с камина 
и балкон, запомняща се 
панорама, маза, баня, то-
алетна, в околностите на 
Соколския манастир, село 
Червена локва, цена: 20 
000 лева, се продава на 
тел. 0886/518-708. [4, 4]
къща В кв. Шумели се 
продава на тел. 0887/60-
77-61. [24, 4]
гарсониЕра с ТЕЦ на 
ул. „Морава“ 4 се прода-
ва на тел. 0898/657-888. 
[11, 6]

парцЕл В регулация, око-
ло 2 дка, село Чавеи, по-
чистен, се продава на тел. 
0896/641-053. [11, 3]
апарТаМЕнТ - старо 
строителство, над Шива-
ров мост, 87 кв. м, + 
таванска стая - 19 кв. м, 
+ маза - 7 кв. м, + гараж 
- 24 кв. м, се продава на 
тел. 0893/83-04-02. [5, 5]
къща с гараж и отде-
лен парцел - 730 кв. м, 
в село Янковци продава 
тел. 0889/019-785. [3, 3]
къща В село Костен-
ковци се продава на тел. 
0895/860-963. [5, 5]
ТрисТаЕн апарТаМЕнТ 
в Трендафил-2 се прода-
ва на тел. 0879/65-38-03. 
[6, 2]
иМоТ оТ две къщи, два 
декара, на 5 км от цен-
търа се продава на тел. 
0897/569-027. [11, 2]
ДВусТаЕн панЕлЕн 
апартамент от 62 кв. м 
в кв. Бичкиня, смене-
на дограма, ет. 3, има 
асансьор, цена: 30 000 
лв., се продава на тел. 
0886/851-016. [5, 3]
ТрисТаЕн апарТаМЕнТ в 
кв. Бичкиня се продава на 
тел. 0895/086-267. [3, 1]
ДВуЕТажна къща в 
село Дебел дял с 2 дка 
двор се продава на тел. 
0899/640-327. [2, 1]

иМоТи ДаВа поД наЕМ
ноВи и реновирани 
офиси в сградата на ОББ 
отдава под наем тел. 
0888/907-666.
апарТаМЕнТ В центъра 
се дава под наем на тел. 
0878/515-080 [19, 12]
поМЕщЕниЕ за търгов-
ски цели/заведение в иде-
ален център се отдава под 
наем на тел. 0879/03-33-
22. [12, 11]
гараж поД наем се дава 
на тел. 0884/878-930. 
[11, 6]
гарсониЕра на ул. 
„Стефан Караджа“ 25 се 
дава под наем на тел. 
0882/290-451. [11, 10]
апарТаМЕнТ - обзаведен, 
под наем - тел. 0898/419-
342. [5, 5]
ТрисТаЕн ТухлЕн апар-
тамент се дава под наем 
на тел. 0887/621-225. 
[11, 3]
поМЕщЕниЕ на Еса, 100 
кв. м, се дава под наем на 
тел. 0886/922-388. [11, 
3]

оТДаВаМ напълно 
оборуДВана ДърВо-
ДЕлска рабоТилни-
ца. Много изгоДЕн 
наЕМ - 600 лв. на 
месец! Справки на тел. 
0898/574-848. [11, 3]

апарТаМЕнТ поД наем 
-  0894/23-24-25. [3, 2]
ДВусТаЕн апарТаМЕнТ 
в центъра се дава под 
наем на тел. 0879/085-
844. [3, 3]
ДВусТаЕн апарТаМЕнТ 
в центъра се дава под 
наем на тел. 0876/935-
844. [6, 2]
ТрисТаЕн апарТаМЕнТ 
в кв. Русевци се дава под 
наем на тел. 0898/90-76-
67. [3, 2]
ТрисТаЕн апарТаМЕнТ 
в центъра се дава под 
наем на тел. 0876/54-54-
40. [5, 2]
ДВусТаЕн апарТаМЕнТ, 
след основен ремонт, в 
кв. Сирмани се дава под 
наем на тел. 0898/93-93-
03. [4, 2]
ноВооТкриТ салон за 
красота предлага работ-
но място за маникюр под 
наем. Справки на тел. 
0899/98-75-35. [11, 2]
ДВусТаЕн обзаВЕДЕн 
апартамент зад Осмо ос-
новно училище - цена: 
250 лв., се отдава под 
наем на тел. 0897/084-
022. [12, 1]

Търси поД наЕМ
гарсониЕра В района 
на Еса се търси на тел. 
0895/280-613. [11, 10]

тел. 0675/32 824,
моб. 0885/666 636
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Всекидневник за общините Габрово, Севлиево, Трявна, Дряново

Издание на ИК “Колонел” ООД, първият брой на “100 вести” излиза на 7.01.1992 г.

нощуВки
нощуВки В топ център - 15 лв. - 
0876/731-419. [22, 9]
нощуВки, цЕнТър - 0878/515-080. 
[19, 12]

иМоТи купуВа
ЕВТина къща, може и 
полусъборена, се купува 
на тел. 0895/752-838.
иМоТ с тежести (идеал-
ни части) - 0898/985-828 
[33, 27]
къща на село до 6000 
лв. се купува на тел. 
0883/367-513. [19, 14]
къща В Габрово или ра-
йона се купува на тел. 
0885/20-00-58. [17, 9]

зЕМи
зЕМя В Габровска об-
ласт се купува на тел. 
0894/474-470. [11, 9]

зЕМЕДЕлски зЕМи 
В габроВска и ВЕ-
ликоТърноВска об-
ласТ сЕ изкупуВаТ 
на тел. 0889/977-881. 
[22, 14]

зЕМЕДЕлски зЕМи и 
гори се купуват - справ-
ки на тел. 0894/23-24-25. 
[11, 2]

унаслЕДяВанЕ
къща срЕщу гледане 
предлагат двама стари 
хора - справки на тел. 
066/992-244. [11, 5]
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ЕроТика
ЕроТиЧЕн Масаж - тел. 
0894/277-849. [11, 7]
услуги за мъже - 
0885/885-279. [5, 3]
жиголо -  т е л . 
0884/992-066. [11, 2]

сТроиТЕлсТВо
събаряМ и почиствам от 
А до Я. Извършвам строи-
телни работи. Чистя дво-
рове, 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, ре-
монтира или събаря - 
обезопасява всякакви по-
криви. Изгражда навеси, 
огради и други на най-
ниски цени и с високо 
качество. Тел. 0895/752-
838.
услуги с мини багерче и 
самосвал - тел. 0897/429-
374.
рЕМонТ на ВСЯКАКВИ 
покриви, улуци и с пло-
чи се извършва на тел. 
0896/859-701 [25, 17]
рЕМонТ В строителството 
от А до Я - тел. 0877/53-
16-20. [16, 11]
сТроиТЕлна ФирМа 
извършва всякакъв вид 
строителни дейности - 
0879/93-24-34. [18, 11]
рЕМонТ на стари покри-
ви и подмяна на улуци 
ВАРОВИ  мазилки - справ-
ки на тел. 0876/416-716 
[13, 10]

бригаДа изВърШВа ре-
монт на циглени покриви, 
топло- и хидроизолации, 
тенекеджийски и бояджий-
ски услуги – 0895/295-
654. [7, 7]
рЕМонТ на покриви, нап-
рава на нови, хидроизо-
лация, саниране, дренаж 
и други - 0895/81-05-04. 
[5, 4]
сТроиТЕлно-рЕМонТни 
ДЕйносТи, шпакловка, 
боя, къртене, ел. инстала-
ции - тел. 0879/377-566. 
[3, 3]
рЕМонТ и направа на 
покриви, комини, капаци, 
дренажи, бетони, хидрои-
золации - тел. 0888/020-
187. [23, 4]
поДпорни сТЕни, хи-
дроизолации, саниране, 
покриви - тел. 0886/762-
434. [23, 4]
покриВи, ДрЕнаж, сани-
ране, гипсокартон - справ-
ки на тел. 0897/390-194. 
[23, 4]
покриВи, поДМазВанЕ 
на капаци, топлоизолация 
- тел. 0899/21-77-46. [4, 
2]
събарянЕ, поЧисТВанЕ 
- тел. 0892/339-132. [2, 
1]

ВъТрЕШЕн рЕМонТ
паркЕТ, ДЮШЕМЕ - реде-
не, БЕЗПРАХОВО циклене, 
фино шлайфане, лакиране 
- монтаж на ламиниран 
паркет - 066/86-61-43, 
0889/286-025.
бЕзпраШно циклЕнЕ - 
0887/040-471.

ШпаклоВка и боядис-
ване - справки на тел. 
0878/580-333.
алпинисТи - тел. 
0887/131-381.
МонТаж на ламинат - 
тел. 0899/754-147. [18, 
14]
полаганЕ Фаянс, тера-
кота - тел. 0896/828-147. 
[25, 20]
МонТаж на подови на-
стилки и монтиране на ме-
бели - тел. 0886/347-796. 
[12, 11]
ВъТрЕШни рЕМонТи - 
тел. 0897/85-97-33. [11, 
8]
бояДисВанЕ, Шпак-
лоВки, плочки - тел. 
0889/930-948. [5, 3]
МонТаж гипсокарТон, 
шпакловка и боя - тел. 
0895/72-86-68. [12, 1]
Мазилки, заМазки, 
шпакловки, фаянс, терако-
та, монтаж ламинат, кар-
тон - тел. 0885/015-666. 
[8, 1]

изолации
алпинисТи - тел. 
0899/321-190
изолации, скЕлЕ - 
0878/943-895.
алпинисТи, скЕлЕ - 
0898/907-400.
алпинисТи - тел. 
0887/131-381.

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

ограДна МрЕжа 
произВЕжДа, гВоз-
ДЕи и ТЕлоВЕ на 
заВоДски цЕни 
се предлагат на тел. 
066/80-85-39. 

МЕТални консТрукции, 
парапети, огради, врати, 
навеси - тел. 0882/407-
493. [11, 5]

Ел. инсТалации,
рЕМонТи
ДрЕбни ЕлЕкТроуслу-
ги по домовете - тел. 
0899/145-802.
Ел. услуги - тел. 
0888/049-378. [33, 22]
Ел. рЕМонТи и инстала-
ции - тел. 0899/359-114. 
[22, 18]

коМини
проФЕсионално по-
ЧисТВанЕ на комини - от-
горе и отдолу. ПО ВСЯКО 
ВРЕМЕ. Тел. 0897/704-
502.
коМиноЧисТаЧ - тел. 
0889/177-737.

коМиноЧисТаЧ - 30 
лВ. - тел. 0894/525-
258.

Вик
Вик МонТаж и поддръж-
ка - 0887/680-034.
оТпуШВа канали - тел. 
0889/177-737.
Вик и отопление - мон-
таж и поддръжка - тел. 
0898/460-988, 0898/461-
774.

Вик рЕМонТи и инстала-
ции - тел. 0899/359-114. 
[22, 11]

ДограМа
ЕТ „алЕксанДър ЙОР-
ДАНОВ“ - АЛУМИНИЕВА и 
PVC дограма - 0896/741-
415.
ФирМа „Ди Ти пласт“ 
предлага AL и PVC дограма 
и щори - тел. 0878/67-
61-61.
AL  и PVC дограма + бо-
нус - 0893/206-746. [22, 
21]

рЕМонТ на ЕлЕкТроурЕДи 
и ЕлЕкТроника
рЕМонТ на телевизори по 
домовете - тел. 0888/279-
846. [22, 15]
рЕМонТ на перални, съ-
домиялни, печки, бойле-
ри - тел. 0988/815-645, 
0884/155-075. [3, 2]

поЧисТВанЕ
ЕТ „алЕксанДър ЙОРДА-
НОВ“ - пране на килими - 
0896/741-416, 0896/741-
415. [0, 0]
собсТВЕн прЕВоз, из-
чистване на апартамен-
ти, къщи, мазета, гара-
жи - тел. 0885/274-443, 
0894/921-663.
поЧисТВанЕ на дивани, 
мокети и прозорци - тел. 
0893/834-708. [22, 17]

косЕнЕ
поДДръжка на зелени 
площи. Почистване на 
дворове. Тел. 0877/919-
006. [24, 11]

косЕнЕ и почистване на 
места - 0899/155-386. 
[17, 6]
косЕнЕ, касТрЕнЕ, по-
чистване - тел. 0894/602-
701. [17, 4]

граДински услуги
граДински услуги - 
тел. 0899/140-254.

услуги
рязанЕ, касТрЕнЕ на 
опасни дървета (АЛПИ-
НИСТ) - www.arborist-bg.
com, тел. 0884/942-942.
коВаЧ, кВ. Смирненски 
- водно точило и сапове  - 
0892/775-774.
събарянЕ на дърве-
та, рязане, кастрене - 
0889/177-737.
наДписВанЕ на надгроб-
ни паметни плочи - тел. 
0895/879-620. [22, 18]
заВаръЧни услуги, ре-
монт и подмяна на по-
криви от ламарина - тел. 
0898/77-23-08. [22, 10]
заВаръЧни услуги - 
тел. 0885/72-46-71. [11, 3]
рязанЕ, касТрЕнЕ на 
опасни дървета - тел. 
0894/602-701. [15, 4]

граДини, басЕйни

ланДШаФТЕн Ди-
зайн, оформление и 
изпълнение на двор-
ни места, озеленява-
не, водопадни и ез-
ерни форми, скални 
кътове, барбекюта. 
Тел. 0888/942-335.

оТоплЕниЕ

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

ДърВа за огрев се прода-
ват на тел. 066/823-712, 
0887/620-535, 0876/162-
172.
нацЕпЕни ДърВа - 80 
лв. Безплатен транспорт. 
Незабавна доставка. Тел. 
0895/252-686.

„пЕхлиВаноВ“ - преся-
ти въглища донбас, бри-
кети, дърва. Ниски цени, 
безплатен транспорт - 
066/805-642, 0897/892-
903.
нацЕпЕни, нарязани 
дърва - 80 лева, незабав-
на доставка, се продават 
на тел. 0884/709-093
ДъбоВи за огрев - наце-
пени, 80 лв., с безплатен 
транспорт, се продават на 
тел. 0877/471-466.
ДърВа за печки и камини 
- 80 лв., се продават на 
тел. 0876/583-472.
букоВи ДърВа - наряза-
ни и нацепени. Безплатен 
транспорт. Тел. 0877/191-
102.

ДърВа за огрев - наряза-
ни и нацепени, се прода-
ват на тел. 0876/437-140.
нарязани и нацепени 
дърва - бърза достав-
ка, се продават на тел. 
0877/108-825.
нарязани и нацепе-
ни букови и дъбови дър-
ва се продават на тел. 
0876/839-779.
„Мг-лЕс“ проДаВа дърва 
за огрев - 0887/547-499, 
0878/513-655.
сухи и сурови нацепени 
дърва - 80 лв., се прода-
ват на тел. 0895/752-838.
ДърВа за печки, котли, 
камини се продават на 
тел. 0879/988-131.

гоТоВи ДърВа за огрев. 
Нарязани и нацепени. Тел. 
0896/80-76-88. [25, 21]
проМоция! ДъбоВи из-
резки - 40 лв./куб. м. Тел. 
0899/137-896. [27, 20]
проДажба и доставка на 
пелети - тел. 0886/320-
155. [22, 17]
нарязани, нацЕпЕни 
дърва - 85 лв./куб., метро-
ви - 75 лв. Тел. 0893/511-
154. [24, 14]
грЕДи и дъски - наря-
зани, 60 лв./куб. - тел. 
0893/511-154. [24, 14]
„ВЕлЕВ-сТрой-рЕМонТ“ 
ооД продава въглища, 
екобрикети, пелети и бри-
кети - 0897/922-481. [12, 
7]

ДърВа за огрев - мет-
рови - 75 лв./куб. м, 85 
лв./куб. м нарязани и на-
цепени, с включен транс-
порт, се продават на тел. 
0896/741-763. [18, 6]
ДърВа за огрев - салкъм 
- 75 лв./куб. м нарязан и 
нацепен, топола - 70 лв./
куб. м, и 80 лв./куб. м бук 
и меше, се продават на 
тел. 0897/765-901. [18, 6]
ДърВа за огрев - метро-
ви - 75 лв., и нарязани - 
85 лв., се продават на тел. 
0896/73-58-59. [18, 6]
рЕжа ДърВа на 7 лв./
куб. - 0899/155-386. [17, 
6]
Дъб, МЕШЕ се продава на 
тел. 0878/15-93-61. [6, 2]

ДърВа за огрев - наце-
пени и нарязани, салкъм 
- 75 лв., топола - 70 лв., 
и бук и меше на 80 лв., се 
продават на тел. 0879/56-
27-33. [18, 6]
„ФлинТ-гайДароВи“ 
(„пЕТя Гайдарова“) - дон-
баски въглища; брикети, 
разпалки. Осигурен транс-
порт. Справки на тел. 
0898/690-606, 066/80-80-
53. [26, 9]
ДърВа за огрев се про-
дават изгодно. Телефон за 
връзка: 0887/600-456. [4, 
2]
изгоДно проДаВа и 
доставя пелети - справ-
ки на тел. 0886/320-155. 
[11, 1]

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

подаващи	 шнека	 и	 автоматич-
но	 механично	 самопочистване	 с	

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

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

Отîплеíие íа пелети с цеíа и качествî áез алтерíатива
Представител	на
GOLDEN	FIRE
инж.	ИВАН	ГОСПОДИНОВ

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

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

поръчват	за	изпълнение	след	попъл-
ване	 на	 заявка,	 която	 се	 изпълнява	
за	срок	от	две	седмици.	В	цената	на	
базисните	 модели	 не	 влиза	 транс-
портът	-	цените	са	посочени	по-долу.	
Пелетните	 камини	 са	 без	 помпа	 и	
разширителен	 съд.	 Монтажът	 може	
да	 се	 извърши	 от	 собственика	 при	
спазване	 изискванията	 на	 „Голдън	
файър“. .Предлагаме	 проектиране	 и	
изграждане	на	цялостна	система	
за	отопление	на	пелети. .Транспорт	-	60-80	лв.	
										Монтаж	-	180	лв.

Самî клиеíтите, закупили прîдукт 
íа “Гîлдъí файър” îт ИК „Кîлîíел”,  
пîлучават ДИРЕКТнА ГАРАнÖИОннА 
ПОДДРЪжКА. Остаíалите при íужда îт 
ãараíциîíеí сервиз тряáва да íаправят 
заявка íа телефîíите íа дîставчика. БЕЗПЛАТЕН	ПуСК

строителство, ремонти, изолации, услуги, косене; отопление; лекари; масажи

лЕкари
Д-р гЕорги ТабакоВ 
- оЧЕн кабинЕТ - ул. 
„Тотю Иванов“ 25 - пре-
гледи на деца и възраст-
ни, поставяне на меки и 
твърди контактни лещи 
- понеделник до петък - 
от 9 до 18 ч.; събота и 
неделя - след уговорка 
на тел. 066/80-32-37.
психиаТър и нЕВро-
лог. Д-р ТриФоноВ, 
габроВо, ул. „Еману-
ил Манолов“ № 12-А, 
066/804-549, 0885/251-
655. ИЗДАВА ПСИХИА-
ТРИЧНИ УДОСТОВЕРЕ-
НИЯ.
Д-р Марина санкЕ-
Ва, спЕциалисТ кож-
ни и ВЕнЕриЧЕски 
болЕсТи, ЕсТЕТиЧна 
ДЕрМаТология, гр. 
Габрово, ул. „Брянска“ 
11, понеделник, вторник, 
сряда и петък от 10.00 
до 17.00 часа. Записва-
не на тел. 066/800-140

козМЕТика, Масаж
проФЕсионални Ма-
сажисТки - 0876/73-
14-19. [22, 16]

запознансТВа
Търся жЕна от 55 до 
60 години за приятел-
ство, евентуално съжи-
телство - тел. 0887/531-
370. [3, 3]

066/810-410,	0887611753

всеки	ден	в	ново	издание
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ВЕла лазароВа

	 Последната,	 осма	 ве-
чер	от	Дните	на	камерната	
музика	 на	 16	 септември		
бе	 концертът	 на	 Габров-
ския	 камерен	 оркестър	 с	
гост-солисти	 Деница	 Ди-
митрова	 -	 арфа,	 Теодора	
Петрова	 -	 сопран,	 Иван	
Пенчев	 -	 цигулка,	 и	Миро-
слав	 Димов	 -	 ударни	 ин-
струменти.	Още	в	началото	
бе	почетена	80-годишнина-
та	на	Георги	Минчев,	който	

е	сред	най-изявените	ком-
позитори,	 утвърждаващи	
съвременната	 българска	
музика	 на	 международна-
та	 сцена.	 „Музиката	 му	 е	
на	пулса	на	времето.
	 Композитор	 с	 отво-
рени	 сетива	 за	 различни	
изразни	средства”,	 каза	в	
обръщението	 си	 към	 него	
диригентът	 Иван	 Стоянов	
с	 пожелание	 още	 дълги	
години	да	е	творчески	ак-
тивен	 и	 да	 присъства	 с	
премиери	 в	 музикалния	

живот	на	Габрово.
	 Първото	 произведение	

в	 програмата	 на	 концер-
та	 бе	 „Три	 поеми	 за	 со-

пран,	 струнни	 и	 ударни	
инструменти”	 от	 Георги	

Минчев,	 по	 гравюри	 на	
Румен	 Скорчев	 и	 стихове	
на	Павел	Славянски,	в	из-
пълнение	 на	 Габровския	
камерен	 оркестър,	 Теодо-
ра	 Петрова	 –	 сопран,	 и	
Мирослав	Димов	–	ударни	
инструменти.
	 Емблематичното	 про-
изведение	на	автора	е	из-
пълнявано	 в	 началото	 на	
80-те	години	от	Габровския	
камерен	 оркестър	 с	 ди-
ригент	 Милко	 Коларов	 и	
певицата	 Тиха	 Генова,	 за	
която	трите	поеми	са	били	
специално	създадени.
	 Първо	 изпълнение	 в	
България	 бе	 Концерт	 за	
цигулка	 и	 оркестър	 в	 сол	
мажор	 от	 Карл	 Дитерс	
Фон	Дитерсдорф,	предста-
вител	на	виенската	класи-
ческа	 школа	 със	 солист	
известният	 цигулар	 Иван	
Пенчев.
	 Финалът	 -	 произведе-
ния	на	Дитерсдорф	и	Луд-
виг	Шпор	за	арфа,	цигулка	
и	 оркестър	 с	 участие	 на	
Деница	 Димитрова	 -	 та-
лантливата	 българска	 ар-
фистка,	 чието	 изпълнение	
габровската	 публика	 оч-
акваше,	 и	 цигуларят	 Иван	
Пенчев.	
	 „Изглежда	по	традиция	
е	концертът	на	Габровски-
ят	камерен	оркестър.	Раз-
бира	 се,	 много	 уважавам	
колегите	 от	 оркестъра,	 но	
мисля,	 че	 те	 трябва	 да	
имат	 по-добра	 финансова	

база,	 за	 да	 работят	 пове-
че.	Защото	не	може	с	пре-
сечки	 да	 върви	 работата.	
Трябва	 да	 има	 един	 про-
цес,	в	който	оркестърът	да	
се	 усети	 като	 ансамбъл.	
Да	 стои	 добре,	 особено	
когато	са	в	унисон.	В	една	
класическа	партитура	това	
много	 се	 чува.	 Разбира	
се,	 имаше	 много	 хубави	
моменти	 и	 специално	 бих	
искала	 да	 подчертая	 из-
пълнението	 на	 „Три	 пое-
ми	 за	 сопран,	 струнни	 и	
ударни	 инструменти”	 от	
Георги	 Минчев	 със	 соли-
сти	 Теодора	 Петрова	 и	
Мирослав	 Димов	 -	 много	
добро	 изпълнение,	 които	
според	 мен	 бяха	 усетили	
атмосферата	 много	 добре	
и	 най-вече	 концерта	 на	
Лудвиг	Шпор	за	цигулка	и	
арфа	и	на	Дитерсдорф	за	
арфа	и	оркестър.	Особено	
арфистката,	 един	 много	
добър	 инструменталист,	
който	поддържа	една	пре-
красна	 инструментална	
хигиена.	 И	 разбира	 се,	
Иван	Стоянов,	който	вина-
ги	 прави	 програми,	 които	
интересуват	 публиката	 и	
музикантите,	 доколкото	
това	 е	 възможно	 в	 тези	
условия.	 Много	 добри	
камерни	 дни”,	 отбеляза	
уважаваният	 музикален	
критик	Екатерина	Дочева,	
която	 гостува	 за	 първи	
път	на	фестивала	с	осем-
те	концертни	вечери.

Духîв квиíтет 
„Пилекадîíе”
(Танцът	от	времето	на	Шекспир	
до	XXI	век)
 На 11 септември,	 в	 тре-
тата	 концертна	 вечер	 участва	
духов	 квинтет	 „Пилекадоне”	 от	
София	в	състав:	Мила	Павлова	
-	 флейта,	 Валентин	 Методиев	
-	обой,	Венелин	Пиперов	-	кла-
ринет,	 Ясен	 Теодосиев	 -	 вал-
дхорна,	и	Евгени	Тонев	-	фагот,	
току-що	 завърнали	 се	 от	 гос-
туване	 в	 Италия.	 С	 музика	 от	
Уилям	Бърд	-	„Завоят”,	италиан-
ски	танц	от	XVI	век,	през	антич-
ни	 унгарски	 танци	 на	 Ференц	
Фаркаш,	Денис	Агай,	Добринка	
Табакова,	 Дмитрий	 Шостако-
вич,	 Карлос	 Гардел,	 Карлос	
Алмаран	 и	 Явор	 Гайдов	 („Кар-
навалс”),	 който	 прави	 аранжи-
ментите	на	квинтета.	
	 Атрактивните	изяви	на	пър-
вите	четирима	музиканти	водят	
начало	 още	 от	 ученическите	
години	в	Музикалното	училище	
„Любомир	 Пипков”	 -	 София.	
Формацията	„Пилекадоне”,	име	
от	 първите	 срички	 на	 участни-
ците	 в	 студентския	 състав,	 съ-
ществува	от	 1994	 година.	Днес		
всеки	 от	 формацията	 има	 ак-
тивна	кариера	като	оркестрант	
-	 солист	 в	 елитни	 български	
оркестри,	Софийска	филхармо-
ния,	 Симфоничен	 оркестър	 на	
БНР,	Оркестъра	на	Класик	ФМ	
радио	 и	 са	 носители	 на	 прес-
тижни	награди.
	 „Темата	-	танцът	е	наш	при-
оритет	 от	 две	 години.	 Проме-
няме	 го	 непрекъснато,	 защото	
танцът	 е	 нещо,	 което	 се	 раз-
вива	 непрекъснато.	 Веднъж	 го	
правихме	 с	 големия	 български	
актьор	 Валентин	 Ганев,	 който	
свири	на	контрабас,	и	включи-
хме	 неща	 от	 времето	 на	 Ше-
кспир.	 Също	 с	 моята	 съпруга	
Искра	 Ангелова,	 доскоро	 во-
деща	 на	 предаването	 „Нощни	
птици”	 по	 БНТ.	 Тя	 чете	 про-
изведения,	 свързани	 с	 танца.	
Беше	нещо	прекрасно.	Така	че	
тази	програма	непрекъснато	се	

променя,	като	се	обогатява.	Тя	
се	 харесва	 за	 слушане,	 макар	
и	не	толкова	лека	за	свирене.
	 За	 фестивала	 „Дни	 на	 ка-
мерна	музика“	бяхме	чували	от-
давна,	защото	в	България	няма	
много	фестивали	за	такава	му-
зика.	 Бяхме	 много	 щастливи,	
че	 бяхме	 поканени.	 Публиката	
е	 страхотно	 отзивчива,	 слуша	
и	 разбира,	 реагира	 на	 всички	
шеги	и	закачки	в	музиката.	За	
нас	бе	страхотно	удоволствие”,	
сподели	Венелин	Пиперов,	дъл-
гогодишен	член	на	квинтет	„Пи-
лекадоне”.

Фестивалíî струííî триî
 На 12 септември -	 чет-
въртата	 концертна	 вечер,	 бе	
посветена	 на	 серенадата,	 чи-
ято	 най-съществена	 еволюция	
настъпва	 през	 XIX	 век,	 когато	
от	 музика	 на	 открито	 тя	 вече	
звучи	в	концертната	зала.

	 „Александру	 Гавриловичи	 -	
цигулка,	 Швейцария,	 и	 Стефан	
Хаджиев	 -	 виолончело,	 Фран-
ция,	 са	 постоянни	 сътрудници	
на	 Габровския	 камерен	 оркес-
тър.	 Това	 е	 благодарение	 на	
Жасмина	Фудулова	от	Коорди-
национното	бюро	Габрово	-	Тун,	
Швейцария,	която	успява	да	съ-
гласува	 тяхната	 заетост	 в	 кон-
цертния	ни	сезон	и	фестивала.	
Изключителни	музиканти,	които	
въпреки	 възрастовата	 разлика	
са	единомишленици,	които	фак-
тически	нямат	възраст.	Третият	
член	на	състава	-	Марк	Тоотен	-	
виола,	Холандия,	изключителен	

инструменталист,	който	за	пър-
ви	път	идва	в	Габрово.	Негови-
ят	 основен	 музикален	 интерес	
е	 камерната	 музика,	 област,	
в	 която	 е	 придобил	 междуна-
родно	 признание.	 Изявява	 се	
и	 в	 областта	 на	 театралната	
музика”,	 каза	 диригентът	 Иван	
Стоянов.
	 В	 програмата	 Серенада	 за	
струнно	 трио	 оп.	 8	 в	 ре	 ма-
жор	от	Бетовен	и	Серенада	за	
струнно	трио	до	мажор,	оп.	10	
от	 унгарския	 композитор	 Ернс	
Фон	Дохнани	от	първата	поло-
вина	на		XX	век.

Фестивалíî клавирíî триî
 На 13 септември,	 в	 пе-
тата	 концертна	 вечер	 гостува	
фестивалното	 клавирно	 трио.	
Музиканти,	 активно	 концерти-
ращи:		Явор	Желев	-	флейтист	
от	 Симфоничния	 оркестър	 на	
БНР,	 гордост	 за	 всеки	 със-
тав,	Ростислав	Йовчев	-	пиано,	
професор	 и	 ръководител	 на	
катедра	„Пиано”	в	НМА	„Проф.	
Панчо	 Владигеров”.	 Музикант	

с	 огромен	 репертоар,	 който	
габровската	 публика	 познава	
и	 често	 акламира	 при	 много-
кратните	си	гостувания,	и	мла-
дият	 водещ	 инструменталист,	
тепърва	в	стихията	си	-	Атанас	
Кръстев	 -	 виолончело,	 син	 на	
известния	 български	 виолон-
челист	 проф.	Анатоли	 Кръстев,	
специализирал	 в	 Кралската	
академия	в	Мадрид.
	 „Програмата	ни	-	две	строги	
класически	 произведения	 от	
Хайдн	 и	 Хумел	 и	 други	 две	 от	
Филип	Губер	и	Жак	Ибер,	пове-
че	 или	 по-малко	 произведения	
от	XX	век,	бе	харесана	минала-

та	 година	 от	Иван	Стоянов	 на	
Варненско	лято.	Това	е	 голяма	
чест	за	нас,	защото	знам	колко	
придирчиво	той	избира	програ-
мите	и		концертите,	чест	за	нас	
и	 като	 изпълнители.	 Дните	 на	
камерната	музика	са	нещо	из-
ключително	 ценно	 от	 национа-
лен	 мащаб.	 Габрово	 има	 една	
великолепна	 публика.	 Много	 е	
важна	 създадената	 традиция	
тази	 музика	 да	 се	 слуша.	 С	
концертите	 Иван	 Стоянов	 обу-
чава	в	 тънкостите	 тази	музика	
да	 се	 слуша.	 В	 неговите	 про-
грами	преобладават	несвирени	
произведения,	 с	 което	 разши-
рява	 кръгозора	 на	 публиката.	
Габрово	е	във	върхово	положе-
ние	 с	 камерната	 музика.	 Ето,	
БНР	-	програма	„Христо	Ботев”,	
записва	 и	 директно	 предава	
някои	 концерти.	 Тук	 е	 и	 Ека-
терина	 Дочева,	 придирчивият		
музикален	 критик,	 която	 не	 би	
дошла,	 ако	 не	 вижда	 насреща	
си	нещо	ценно.
	 Програмата	 на	 Дните	 на	
камерната	 музика	 е	 много	 ин-

т ересна ,	
много	раз-
нообраз -
на.	Фести-
валът	 за-
почва	 със	
Софийски	
солисти	 и	
з а в ъ р ш -
ва	 с	 Га-
бровския	
к а м е р е н	
оркестър,	

гостуват	струнно,	клавирно,	фе-
стивално	трио,	квартет,	квинтет.
	 В	 Габрово	 има	 музикален	
клуб	 „Весела”	 с	 изключител-
но	 сърцат	 педагог	 -	 Весела	
Пенева,	 който	 работи	 профе-
сионално	 и	 гледа	 на	 малките	
пианисти	 като	 на	 свои	 деца	 и	
ги	прави	лауреати.	Тя	е	носител	
на	 Кристална	 лира,	 единодуш-
но	 гласувана	 за	 педагог	 на	
годината	(2018	г.).	
	 Като	 добри	 партньори	 съм	
привърженик	на	това	културата	
да	не	се	центрира	само	в	Со-
фия.	 Да	 се	 обръща	 внимание	
на	 постиженията	 на	 хората	 в	
страната.	Така	че	ще	продължа	
да	 помагам	 на	 децата	 и	Весе-
ла”.	
	 „Страшно	много	се	радвам,	
че	участвам	на	този	фестивал.	
За	 мен	 той	 е	 един	 от	 най-
важните	 в	 България.	 Огромно	
удоволствие	е	и	да	съм	на	една	
сцена	 с	 Ростислав	 Йовчев	 и	
Явор	Желев.	Нашата	формация	
е	 малко	 нестандартна	 -	 флей-
та,	 пиано	и	 виолончело,	 но	се	
получи.	 Свирим	 много	 хубави	
произведения.	 Наскоро	 напра-
вихме	сонатно	дуо	с	българска-

та	 пианистка	 Виктория	 Васи-
ленко.	Продължавам	семейната	
традиция	 и	 съм	 щастлив,	 че	
имам	този	шанс	и	отговорност”,	
добави		Атанас	Кръстев.

Академичеí  смесеí  
камереí хîр „Гаудеамус” - 
Плîвдив
 На	 14	 септември,	 на	 го-
лемия	 християнски	 празник	
Кръстовден	 на	 Фестивала	 на	
камерната	музика	в	ХГ	„Христо	
Цокев”	звуча	ортодоксална	му-
зика	в	изпълнение	на	хор	„Гау-
деамус”	 -	 Пловдив,	 с	 диригент	
Весела	Гелева.

	 Песнопението	 „Достойно	
есть”	 -	 химн,	 възхваляващ	 Бо-
городица,	 една	 от	 основните	
части	на	източноправославната	
литургия,	 бе	 изпълнен	 с	 про-
изведения	 на	 композиторите	
Апостол	 Николаев	 Струмски,	
Павел	Чесноков	и	Петър	Динев.	
	 „Нашият	хор,	създаден	през	
2006	 г.,	 е	 идвал	 два	 пъти	 на	
Фестивала	на	духовната	музика	
и	сме	пели	пред	много	отзивчи-
ва	публика	в	храм	„Св.	Троица”	
и	тук,	в	галерията.	Във	вторник	
записахме	 диск	 с	 ортодоксал-
на	музика	по	покана	на	 „Евро	
радио”,	 който	 да	 се	 транслира	
по	 всички	 европейски	 радио-
станции.	Решихме	и	с	тази	
програма	 да	 се	 предста-
вим	за	първи	път	в	Дните	
на	 камерната	 музика	 в	
Габрово.	Съставът	 вече	
се	утвърди	и	успешно	ра-
ботим	 вече	 14-ти	 сезон.	
Имахме	 много	 концертни	
изяви	 в	 Пловдив,	 нали	
текат	 дните	 на	 Пловдив	
„Европейска	 	 столица	 на	
културата”.	 Имахме	 два	
съвместни	концерта	с	два	
хора	 от	 Минесота	 и	 Ню	
Амстердам,	САЩ.
	 До	 края	 на	 годината	
ни	 очаква	 концерт	 в	Же-
лязната	 църква	 „Св.	 Сте-
фан”	 в	 Истанбул”,	 	 отбе-
ляза	 диригентът	 Весела	
Гелева.

Рецитал
 На 15 септември	 концер-
тът	 бе	 на	 Цветан	 Троянски	 -	
еуфониум	 (от	 гръцки	 „красив,	
добър	 звук”,	 непознат	 меден	
инструмент)	и	Марио	Ангелов	-	
пиано,	гостувал	като	солист	на	
Габровския	 камерен	 оркестър.	
В	 програмата	 звучаха	 произ-
ведения	 от	 Бах	 до	 Пиацола	 и	
една	 българска	 пиеса	 -	 „Пре-
сто”,	 на	 композитора	 Христо-
фор	Раданов,	когото	публиката	
поздрави	на	концерта.
	 В	програмата	бяха	произве-
дения	 -	 транскрипции	на	други	
инструменти.	
	 Единствена	 пиеса	 за	 този	

инструмент	бе	„Рапсодия	за	еу-
фониум”	 от	 американския	 ком-
позитор	Джеймс	Кърноу.
	 „Своето	 музикално	 обра-
зование	 започнах	 с	 подобен	
инструмент	 -	 бас	 флигорна.		
Специално	по	еуфониума	се	за-
палих	преди	три-четири	години,	
когато	си	закупих	и	инструмен-
та.	 Влюбих	 се	 в	 неговия	 звук.	
Физически	 труден	 инструмент.	
Чел	 съм	 форуми	 на	 американ-
ски	 тубисти.	 Масовото	 мнение	
е,	 че	 това	 е	 меденият	 инстру-
мент	 с	 най-красив	 звук.	 По-
красив	 от	 валдхорната”,	 каза	
Цветан	Троянски.

Дíи íа камерíата музика Гаáрîвî` 2019

Гаáрîвският камереí îркестър закри фестивала
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продължава от стр. 1
Строително-ремонтни	рабо-
ти	се	изпълняват	и	в	меж-
дублоковото	 пространство	
на	 бул.	 „Столетов”	 20-36	
и	 ул.	 „Китка”.	Може	да	се	
види	 завършения	 вид	 на	
паркинга.	 Радвам	 се,	 че	
тази	 година	 ресурсът	 ни	
позволява	 да	 асфалтира-
ме	 част	 от	 тротоарите	 по	
ул.	„Никола	Войновски”,	да	
създадем	 условия	 за	 игра	
на	 децата	 от	 междублоко-
вите	 пространства	 на	 ул.	
„Морава”	 и	 да	 благоустро-
им	 дворното	 пространство	
на	още	една	детска	гради-
на	в	Габрово	-	ДГ	„Явор”.	
	 Не	бих	искала	да	про-
пусна	това,	което	сме	пла-
нирали	 за	 селата,	 защото	
тази	 година	 ресурсът,	 ма-
кар	 и	 недостатъчен,	 е	 в	
размер	 на	 близо	 600	 000	
лв.	повече.	Завършиха	пла-
нираните	 асфалтови	 рабо-
ти	на	улици	в	с.	Велковци	
и	 участък	 за	 с.	 Междене,	
улица	 в	 с.	 Орловци.	 Във	
финален	 етап	 на	 рекон-
струкция	 е	 улицата	 в	 с.	
Новаковци,	която	беше	из-
ползвана	 за	 обходен	 път	
по	 време	 на	 реконструк-
цията	 на	 пътя	 Севлиево	
-	 Габрово.	 В	 нейния	 почти	
1,5	км	обхват	ВиК	подмени	
водопровода,	 а	 с	 ресурс	
на	Общината	се	изпълнява	
асфалтирането	 й.	 По-голя-
мата	 част	 от	 обектите	 по	
селата	са	възложени	-	това	
са	 селата	 Гергини,	 Бори-
ки,	 Яворец,	 Малини,	 Жъл-
теш,	 Райновци,	 Лесичарка	
и	 Златевци,	 както	 и	 Вра-
бците,	 включващ	 участък	
към	 комплекс	 „Люляците”.	
Предстоят	да	се	добавят	и	
други.	
	 Със	 сигурност	 не	 съм	
успяла	 да	 изредя	 всички	
обекти,	 по	 които	 работим.	
Сами	 може	 да	 се	 убеди-
те	 колко	 интензивен	 е	 и	
този	 строителен	 сезон,	 по	
подобие	 на	 всички	 през	
изминалите	години.	
	 -	 Има	 коментари	 от	
опозицията	 в	 ОбС,	 че	 ас-
фалтирането	 на	 улици	 в	
града	и	в	населените	мес-
та	 в	 общината,	 благоус-
трояването	 на	 кварталите	
се	прави	 точно	сега,	 пре-
дизборно.	Така	ли	е?
		 -	Вие	пожелахте	да	не	
говорим	предизборно.	И	аз	
ще	се	съобразя	и	няма	да	
влизам	 в	 капана	 на	 пре-
дизборното	 опозиционно	
говорене,	 което	се	стреми	
да	 разделя	 хората	 на	 жи-
веещи	 в	 център	 и	 извън	
център.	Ще	си	позволя	да	
кажа,	че	за	мен	и	екипа	ми	
в	 центъра	 винаги	 са	 били	
търсенето	и	намирането	на	
решения	 за	 подобряване	
качеството	 на	 живот	 на	
всички	 хора	 -	 и	 в	 града,	
и	 в	 селата,	 и	 това	 не	 се	
ограничава	само	до	благо-
устройствени	мероприятия.	
Но	 понеже	 продължаваме	
да	сме	на	инфраструктурна	
тема,	 ще	 припомня	 про-
менените	 квартали	 Стефа-
новци,	Златари,	Беленци	и	
много	 други	 по-отдалечени	
улици	 и	 квартали,	 които	
получиха	 комплексно	 бла-
гоустрояване	 с	 реализаци-
ята	 на	 проекта	 за	 воден	
цикъл	 на	 Габрово.	 Знам,	
че	 хората	 виждат	 какво	
направихме	в	кв.	Младост,	
на	ул.	„Осми	март”,	в	квар-
талите	 около	 старото	 Ко-
лело	до	ДКЦ	-	втора	база.	
Без	 да	 се	 приема	 като	
оправдание,	 нашият	 стре-
меж	е	да	търсим	цялостно	
решение	 на	 проблемите	 и	
да	 съвместяваме	 подмяна	
на	 ВиК	 инфраструктурата	
и	 след	 това	 да	 полагаме	
асфалт.	Вярвам,	 че	 това	 е	
правилният	 начин	 и	 знам,	
че	този	подход	ще	продъл-
жи	и	занапред.	Що	се	ка-
сае	за	селата,	ще	призная,	
че	там	нуждите	са	огромни	
и	 те	 не	 са	 единствено	 и	
само	 за	 подобряване	 на	
състоянието	 на	 уличните	
настилки.	 Един	 от	 голе-
мите	 проблеми,	 по	 който	
ще	 трябва	да	се	работи	и	
занапред,	 е	 решаване	 на	

водния	проблем.	
	 Използвам	 възмож-
ността	 да	 информирам	
габровци,	 че	 приключи	
двугодишният	 период	 на	
реализация	на	един	изклю-
чително	 важен	 обект	 на	
стойност	 900	 000	 лв.,	 фи-
нансиран	от	МРРБ,	с	който	
се	 осигурява	 захранване	
с	 вода	 от	 язовир	 „Христо	
Смирненски”	 на	 13	 села	
и	 един	 квартал	 в	 посо-
ка	 Севлиево.	 Това	 са	 кв.	
Войново,	 селата	 Поповци,	
Рачевци,	Гергини,	Янковци,	
Стоевци,	Михайловци,	Рай-
новци,	 Новаковци,	 Врани-
ловци,	 Драгановци,	 Сми-
ловци,	 Драгиевци,	 Гъбене,	
махалите	 Николчевци	 и	
Божковци.	 Реконструкция-
та	 е	 завършена,	 обектът	
има	 акт	 15.	 Подготвя	 се	
Държавна	приемателна	ко-
мисия	 за	 въвеждането	 на	
водопровода	 в	 експлоата-
ция.	 Всички	 села	 по	 тра-
сето	 вече	 са	 захранени	
от	Габрово,	респективно	от	
язовир	 „Христо	 Смирнен-
ски”,	 с	 изключение	 на	 с.	
Гъбене,	 предстои	 то	 също	
да	 се	 захрани	 оттам.	 ВиК	
дружеството	работи	по	не-
обходимите	 кранови	 връз-
ки	за	това	прехвърляне.
	 -	Приключи	ли	ремон-
тът	 на	 двата	 подлеза	 -	 до	
автогарата	и	ДХС,	минава	
се,	но	асансьорите	още	не	
работят?	Ще	има	ли	мага-
зинчета	в	подлезите?
	 -	 Подлезите	 отдавна	
се	 ползват	 от	 хората	 и	
гарантират	 безопасността	
им.	Основните	строително-
ремонтни	 работи	 отдавна	
са	приключили.	В	момента	
се	 очаква	 да	 приключат	
действията	 по	 осъществя-
ване	на	технически	надзор	
на	 съоръженията	 и	 ведна-
га	 след	 тази	 експертиза	
асансьорите	ще	бъдат	пус-
нати	 в	 експлоатация.	 На	
въпроса	 ви	 дали	 ще	 има	
отново	 търговски	обекти	 в	
подлезите,	ще	ви	отговоря,	
че	 към	 настоящия	 момент	
подобна	 инициатива	 не	 се	
предвижда.		
		 -	Не	се	ли	забави	твър-
де	 много	 благоустроява-
нето	на	гаровия	площад?
		 -	 Крайният	 срок	 на	
обекта	 за	 реконструкция	
на	 предгаровия	 площад	 е	
средата	 на	 месец	 октом-
ври	 тази	 година.	 Всички	
виждаме,	 че	 основните	
строителни	работи	са	при-
ключени	 и	 новоизграде-
ното	 кръстовище	 работи	
и	 се	 ползва	 денонощно.	
В	 момента	 се	 завършва	
възстановяването	 на	 фон-
тана	 и	 предстои	 да	 бъде	
монтирана	 пластиката.	 До	
края	 на	 срока	 на	 дого-
вора	 ще	 бъде	 изпълнено	
предвиденото	озеленяване,	
зацветяване	 и	 засаждане	
на	дървета,	както	и	поява-
та	на	оригинална	пластика	
в	 зелената	 зона	 на	 кръго-
вото	 съоръжение.	Припом-
ням,	 че	 благоустрояването	
на	 тази	 зона	 е	 част	 от	
проект	на	Община	Габрово	
за	 развитие	 на	 устойчив	
градски	 транспорт,	 който	
се	 съфинансира	 от	 ОПРР	
2014-2020.	
	 -	 Общината	 се	 само-
иронизира	 на	 карнавала	
за	многото	 кръгови	 кръс-
товища.	 Колко	 станаха,	
каква	 е	 ползата	 от	 тях	 и	
кога	 ще	 бъдат	 завършени	
кръстовищата	 до	 Спорт-
ната	 зала	 и	 на	 разклона	
за	кв.	Бойката?	Ще	има	ли	
още	кръстовища?
	 -	 С	 усмивка	 към	 отми-
налия	 карнавал	 -	 едно	 от	
най-интересните	 събития	 в	
Габрово,	и	без	грам	ирония	
към	 ролята	 на	 кръговите	
съоръжения,	 ще	 си	 позво-
ля	за	пореден	път	да	кажа	
нещо,	което	не	е	наше	от-
критие.	А	 то	 е,	 че	 според	
специалисти	в	областта	на	
пътната	безопасност	кръго-
вите	 кръстовища	 са	 сред	
най-безконфликтните	 и	 га-
рантират	висока	степен	на	
превенция	 от	 пътнотранс-
портни	произшествия.	
	 Кръговите	 кръстовища	

в	 Габрово	 са	 общо	 девет.	
Шест	от	тях	са	завършени	
-	 Шиваров	 мост,	 Консул-
тативна	 поликлиника,	 пл.	
„Белорусия”	(старото	Коле-
ло),	 при	 магазин	 „Лидл”	 в	
кв.	 Младост,	 малките	 кръ-
гове	на	ул.	„Източна	улица”	
и	 до	 магазин	 „Кауфланд”.	
Предстои	завършването	на	
останалите	 три	 -	 на	 гаро-
вия	 площад,	 до	 Спортна	
зала	 „Орловец”	 и	 това	 в	
кв.	Бойката.	Сами	виждате	
колко	интензивен	е	строи-
телният	 процес	 на	 съоръ-
жението	 на	 входа	 от	 по-
сока	Велико	Търново,	като	
се	очаква	строителните	ра-
боти	 да	 приключат	 в	 рам-
ките	 на	 настоящия	 стро-

ителен	 сезон.	 До	 края	 на	
месец	септември	е	 срокът	
за	 приключване	 на	 стро-
ителството	 на	 кръговото	
кръстовище	 и	 прилежащи-
те	пространства	до	Спорт-
на	 зала.	 А	 дали	 ще	 има	
нови	 кръгови	 кръстовища,	
зависи	от	 идентифицирани	
потребности	 и	 технически	
възможности.	
	 -	Приключи	ли	подмя-
ната	 на	 светофарите	 на	
петте	 ключови	 кръстови-
ща,	кога	ще	се	появят	ин-
формационните	 табла	 на	
104	 автобусни	 спирки	 в	
града?
	 -	 Ще	 си	 позволя	 да	
припомня,	 че	 тези	 две	
дейности	 са	 част	 от	 про-
ект	 за	 устойчив	 градски	
транспорт.	 Припомням,	 че	
в	 договора	 се	 предвижда	
да	бъдат	монтирани	5	све-
тофарни	 уредби,	 като	част	
подменят	 съществуващи	
уредби,	 а	 част	 се	 създа-
ват	 на	 нови	 места.	 Нови	
светофарни	 уредби	 са	 из-
градени	 на	 кръстовището	
на	 ул.	 „Юрий	 Венелин”	 с	
ул.	„Априловска”	и	това	на	
бул.	„Априлов”	с	ул.	„Райчо	
Каролев”.	 Подменени	 са	
светофарите	 на	 кръстови-
щето,	 свързващо	 улиците	
„Юрий	 Венелин”,	 „Скобе-
левска”	и	„Брянска”.	Пред-
стои	да	се	внедрят	новите	
уредби	на	ул.	„Д-р	Никола	
Василиади”	и	ул.	„Брянска”	
и	ул.	„Юрий	Венелин”	-	ул.	
„Скобелевска”.		
	 До	 края	 на	 тази	 ка-
лендарна	 година	 е	 сро-
кът	 за	 внедряване	 на	 ин-
формационна	 система	 за	
градския	 транспорт,	 която	
предвижда	 на	 104	 спирки	
да	се	инсталират	електрон-
ни	 информационни	 табла,	
които	 ще	 предоставят	 ак-
туална	информация	за	вре-
мето	 на	 пристигащите	 ав-
тобуси.	Една	изключително	
важна	 дейност,	 която	 има	
отношение	и	към	разработ-
ването	на	нова	транспорт-
на	схема.	
	 -	Едва	ли	ще	отречете,	
че	 има	 забавяне	 на	 дос-
тавката	на	новите	автобу-
са	 по	 проекта	 за	 интег-
риран	 градски	 транспорт.	
Трите	 нови	 електробуса	
са	 чудесни,	 но	 не	 стигат?	
Кога	ще	станат	14?
	 -	 По-важният	 въпрос,	
който	стои	пред	мен	и	ръ-
ководството	 на	 Общината,	
е	 да	 намерим	 начин,	 по	
който	 да	 обновим	 целия	
остарял	 и	 амортизиран	

автопарк	 на	 обществения	
градски	 транспорт.	 И	 въз-
можността	 на	 този	 етап	
да	придобием	14	нови	еко-
логични	 автобуси	 е	 само	
една	 малка	 стъпка	 в	 тази	
посока.	Вие	споменахте,	че	
вече	три	от	тях	се	движат	
по	 маршрутите	 на	 нашия	
град.	 Преди	 няколко	 дни	
подписах	 договор	 за	 дос-
тавка	на	още	8	CNG	еколо-
гични	 12-метрови	 нископо-
дови	автобуси.	Добре	е	да	
се	знае	от	всички,	че	прак-
тиката	 в	 производството	
на	 автобуси	 предполага	
съобразяване	от	страна	на	
производителя	 със	 специ-
фичните	 технически	 изиск-
вания	от	страна	на	възло-

жителя.	Това	предопределя	
и	срок	на	доставка	от	250	
календарни	дни,	като	уточ-
нявам,	 че	 фирмата	 изпъл-
нител	 публично	 заяви,	 че	
ще	 достави	 автобусите	 за	
Габрово	предсрочно.	Очак-
ванията	са	това	да	се	слу-
чи	през	пролетта	на	2020	г.	
Добра	 новина	 е,	 че	 пред-
стои	да	се	сключи	договор	
и	за	доставка	на	3-те	елек-
трически	 автобуси,	 които	
също	 ще	 се	 присъединят	
към	 обществения	 градски	
транспорт	през	2020	г.	
	 И	понеже	заявих	в	на-
чалото	 на	 интервюто,	 че	
не	 обичам	 да	 се	 крия	 от	
проблемите	 и	 трудности-
те,	 няма	 да	 подмина	 теж-
ката	 тема	 за	 трудностите	
на	 габровския	 публичен	
транспорт.	Ще	призная,	че	
това	е	едно	от	най-големи-
те	предизвикателства,	пред	
което	 съм	 се	 изправяла	 и	
за	което	са	се	провеждали	
не	 един	 или	 два	 дебата	
и	 в	 Общински	 съвет.	 За	
да	 може	 да	 говорим	 за	
връщане	 на	 интереса	 на	
гражданите	 към	 използва-
не	 на	 градски	 транспорт,	
е	задължително	да	търсим	
начин	 за	 придобиване	 на	
още	 нови	 екологични	 ав-
тобуси.	 Също	 така,	 за	 да	
може	 той	 да	 изпълнява	
своята	 социална	 и	 еколо-
гична	 роля,	 е	 необходимо	
да	 се	 промени	 политиката	
на	държавата	към	тази	из-
ключително	 важна	 за	 жи-
вота	 на	 средните	 градове	
политика.	 Както	 обявихме	
и	 по	 време	 на	 последна-
та	 общинска	 сесия,	 про-
ведох	 среща	 с	 министър	
Нено	Димов,	под	чието	ръ-
ководство	 е	 ОП	 „Околна	
среда”	 2014-2020,	 на	 която	
настоявах	 за	 промяна	 на	
критериите	за	допустимост	
на	 градове,	 които	 получа-
ват	 финансов	 ресурс	 за	
закупуване	 на	 електриче-
ски	 автобуси	 за	 справяне	
със	 замърсения	 въздух	 и	
създаване	 на	 възможност	
Габрово	 да	 стане	 част	 от	
нея.	 Стана	 ясно,	 че	 има	
спестен	 финансов	 ресурс	
по	програмата,	който	пред-
стои	 да	 бъде	 насочен	 към	
мярката	 за	 справяне	 със	
замърсения	 въздух	 и	 ще	
се	боря	в	него	Габрово	да	
бъде	сред	получателите	на	
подкрепа.			
	 -	 Кога	 ще	 приключи	
строежът	 на	 обходния	
път	 на	 Габрово	 и	 ще	 се	
решат	 инфраструктурни-

те	 проблеми	 на	 жителите	
на	кварталите,	през	които	
минава	той?
	 -	 Изграждането	 на	 об-
ходния	 път	 на	 Габрово	 е	
стратегически	 важен	 за	
развитието	 на	 Габрово	 и	
Северна	 България	 обект.	
Разбира	 се,	 за	 да	 се	 по-
стигне	 неговия	 пълен	 по-
тенциал,	 трябва	незабавно	
да	се	пристъпи	към	възла-
гане	изграждането	на	туне-
ла	 под	 връх	Шипка,	 който	
представлява	 и	 последния	
етап	 от	 това	 изключител-
но	 сложно	 и	 трудно	 съо-
ръжение.	 По	 информация	
от	 възложителя	 на	 обекта	
-	 Агенция	 „Пътна	 инфра-
структура”,	 срокът	 за	 при-

ключване	 е	 ноември	 2019	
г.	 С	 допълнителни	 възла-
гания	 от	 страна	 на	 АПИ	
се	 работи	 за	 изграждане	
на	 осветление	 по	 съоръ-
женията,	които	преминават	
през	урбанизираната	тери-
тория	 на	 Габрово,	 както	 и	
за	системите	за	сигурност	
във	вече	изградения	 тунел	
с	дължина	620	м.	За	всич-
ки	 е	 видим	 изключително	
интензивният	 строителен	
процес,	 който	 протича	 по	
трасето.	Предстоят	мащаб-
ни	асфалтови	работи	в	зо-
ната	над	кв.	Радецки.	Няма	
да	 крия,	 че	 в	 процеса	 на	
строително-монтажни	 ра-
боти,	 за	 съжаление,	 често	
пъти	 възникват	 проблеми	
и	 недоволства	 от	 страна	
на	живеещите	в	близост	до	
активния	 строителен	 про-
цес,	 най-вече	 в	 урбанизи-
раните	 градски	 зони.	Про-
веждани	 са	 многократни	
срещи	 между	 инвеститор,	
строител,	 Община	 Габрово	
и	засегнати	жители	и	биз-
нес,	 за	 да	 се	 търси	 най-
добро	 решение	 на	 терен.	
Проблемните	 участъци	 са	
ул.	 „Урожай”,	 която	 се	 из-
ползва	 за	 обходен	 марш-
рут	 на	 техниката	 на	 об-
хода.	 На	 нея	 предстои	 да	
се	 подмени	 от	 ВиК	 водо-
проводната	 мрежа	 и	 през	
2020	 г.	 Общината	 е	 поела	
ангажимент	 да	 я	 асфалти-
ра.	 В	 началото	 на	 лятото	
изпълнителят	 на	 обходно-
то	съоръжение	предостави	
бетон	 за	 заздравяване	 на	
настилката.	 Следващата	
конфликтна	точка	е	кв.	Ра-
децки,	като	за	разрешава-
не	на	проблемите	има	по-
ети	 ангажименти	 от	 стра-
на	 на	 АПИ,	 изпълнителя	
и	 Общината	 и	 подписани	
протоколи.	 На	 последна-
та	 среща	 получихме	 уве-
рение,	 че	 със	 започване	
на	 асфалтовите	 работи	 на	
трасето	 в	 непосредствена	
близост	ще	се	възстановят	
компрометираните	 улични	
настилки	 в	 квартала.	 До	
дни	предстои	започване	на	
асфалтиране.	 Има	 и	 още	
една	 конфликтна	 зона,	 за	
която	също	ще	продължим	
да	 настояваме	 за	 ангажи-
мент	 от	 страна	 на	 стро-
ителя,	 и	 това	 е	 ул.	 „Бод-
рост”,	 която	 много	 месеци	
беше	 единственият	 обход	
на	 техника	 във	 връзка	 с	
изграждане	на	елементи	от	
сложното	съоръжение.	
  -	 Всички	 знаем,	 че	 об-
щинският	бюджет	не	дос-

тига	 за	 благоустрояване	
на	населените	места	в	об-
щината.	 Има	 ли	шанс	 все	
пак	да	се	отпуснат	повече	
пари	за	селските	 улици	и	
за	ремонти	по	селата?	Го-
вори	се,	че	селата	са	заб-
равени	от	Бога	и	от	кмета.
	 -	Права	сте	в	едно	и	то	
е,	 че	 общинският	 бюджет	
не	 стига	 за	 всички	 нужди	
на	 хората.	 Трябва	 да	 се	
мисли	 за	 по-добър	 начин	
за	 разпределяне	 на	 данъ-
ците	на	населението,	както	
и	 начин	 местните	 данъци	
да	 се	 обвържат	 с	 проду-
кта,	 който	 се	 създава	 на	
местно	ниво,	за	да	остават	
повече	средства	за	местни	
инициативи	 и	 инвестиции.	
Но	 това	 е	 тема	 за	 друго	
интервю.	Аз	вече	споменах	
за	обемите	и	мащабите	на	
това,	 което	 сме	 планира-
ли	 и	 по	 което	работим	 за	
селата.	 И	 съвсем	 не	 съм	
съгласна	 с	 упорството	 на	
някои	хора	да	противопос-
тавят	 и	 разделят	 хората	
-	 веднъж	 на	 живеещи	 в	
център	 и	 периферия,	 друг	
път	 на	 живеещи	 в	 града	
и	 на	 село.	 Ще	 припомня,	
че	през	изминалите	години	
приоритетно	 беше	 насоч-
ван	 допълнителен	 ресурс	
за	 изграждане	 на	 мосто-
ви	 съоръжения,	 подпорни	
стени	и	възстановяване	на	
настилки	със	сериозен	ре-
сурс	 от	 Междуведомстве-
ната	 комисия.	 В	 128	 от	
селата	 на	 общината	 беше	
подменено	уличното	освет-
ление	 с	 енергоспестяващо	
по	 фонд	 „Козлодуй”.	 Ин-
вестицията	 за	 тази	 иници-
атива	е	в	размер	на	1	096	
987	 лв.	 С	 подкрепата	 на	
ПУДООС	почти	във	всички	
села	 има	 изградени	места	
за	игра	на	децата	и	отдих	
на	по-възрастните.	
	 -	Прави	ли	достатъчно	
Общината,	 според	 право-
мощията	 си,	 разбира	 се,	
за	развитие	на	бизнеса,	за	
откриване	 на	 нови	 работ-
ни	 места	 и	 задържане	 на	
младите	в	града?
	 -	 Един	 от	 основните	
ни	приоритети	е	и	ще	про-
дължи	да	бъде	да	работим	
за	 повишаване	 качеството	
на	 живот	 в	 общината,	 за	
подобряване	 на	 условията	
за	 правене	 на	 бизнес	 и	
привличане	на	инвестиции.	
Това	не	бива	да	се	приема	
като	 изтъркано	 клише	 и	
лозунг,	а	трябва	ежедневно	
да	 се	 изпълва	 с	 конкрет-
на	и	съдържателна	работа	
и	 действия,	 основана	 на	
обща	 визия	 за	 развитие.	
Въпреки	че	Общината	не	е	
пряк	фактор	за	размера	на	
заплатите	 на	 работещите	
в	 бизнеса,	 както	 и	 не	 е	
пряко	 отговорна	 за	 техно-
логична	 модернизация	 на	
производствата,	 тя	 е	 из-
ключително	 важен	 фактор	
и	двигател	за	обединяване	
на	 интересите	 и	 усилията	
на	 бизнес,	 образование	 и	
местна	общност,	за	да	мо-
гат	 заедно	 да	 реализират	
възможности	 и	 преодоля-
ват	 предизвикателствата.	
Ако	 разгледаме	 фактите,	
ще	 видим,	 че	 безработи-
ца	в	общината	почти	няма	
(около	 2%).	 Профилът	 на	
града	 е	 индустриален,	 с	
основен	дял	в	машиностро-
ене	и	мехатроника.	В	града	
се	 развиват	 предприятия,	
които	 имат	 стабилни	 по-
зиции	 в	 Европа	 и	 света,	
условията	 на	 труд	 са	 мо-
дерни.	 Не	 бива	 да	 пре-
небрегваме	 и	 тревожните	
цифри	 на	 застаряващо	
население	 и	 нарастваща	
потребност	от	млади	кадри	
за	 различни	 сектори	 на	
местната	 икономика.	 Въ-
преки	 че	 това	 са	 изклю-
чително	 тежки	 предизви-
кателства,	 вярвам,	 че	 те	
могат	да	бъдат	преодолява-
ни	с	единение	на	усилията	
на	 всички	 и	 с	 инвестиции	
за	 промяна	 на	 нагласите	
на	 младите	 хора	 към	 тех-
ническите	 и	 инженерните	
специалности,	включително	
с	 пакети	 от	 реалистични	
мерки	 за	 задържане	 на	

студенти,	 които	 да	 живеят	
и	 работят	 в	 нашия	 град.	
Радвам	се,	че	този	процес	
започва	и	фактите	говорят	
за	 нарастващ	 интерес	 от	
страна	на	младежи	и	фир-
ми	 към	 дуалната	 форма	
на	обучение	както	в	сред-
ното,	 така	 и	 във	 висшето	
образование.	 Това	 е	 на-
шият	дълг	към	Габрово	 -	с	
труд,	 любов,	 постоянство	
и	 нестандартни	 решения,	
обединени,	да	започнем	да	
преобръщаме	 негативните	
тенденции	 в	 положителни.	
Градът	 има	 уникален	 по-
тенциал	 за	 развитие	 на	
иновации	и	наука	с	бизнес	
приложност.	Доказателство	
за	 това	 са	 инвестициите,	
които	вече	започнаха	в	ТУ	
-	Габрово,	за	създаване	на	
съвременни	 лаборатории,	
както	и	факта,	че	в	Габро-
во	 се	 създава	 Регионален	
иновационен	 център	 „Ам-
бициозно	 Габрово“,	 което	
обединява	 възможности-
те	 на	 бизнес,	 Община	 и	
Технически	 университет	 с	
идеята	 да	 подкрепя	 техно-
логичната	 и	 бизнес	 тран-
сформация	на	фирмите,	да	
поощрява	 предприемаче-
ството,	 да	 търси	 и	 разви-
ва	млади	таланти.	Община	
Габрово	се	стреми	да	бъде	
ефективен	 партньор	 на	
бизнеса	и	да	подкрепя	ин-
вестиционните	 планове	 за	
неговото	 развитие.	 Само	
за	 последните	 две	 години	
в	Габрово	има	два	нови	ин-
веститора	клас	А,	за	които	
ние	бяхме	партньор	в	про-
цедурите.	Не	малко	фирми	
обновяват	 технологичните	
си		производства	както	със	
собствени	 ресурси,	 така	 и	
с	 подкрепата	 на	 европей-
ски	 проекти.	 Всичко	 това	
ни	 мотивира	 да	 устремим	
усилия	 и	 да	 работим	 за	
създаване	на	индустриална	
зона	 в	 посока	 Севлиево.	
Това	 е	 формулата	 двата	
града	успешно	да	развиват	
бизнес	 и	 да	 работят	 за	
превръщане	на	оста	Габро-
во	 -	 Севлиево	 в	 една	 от	
конкурентните	 индустриал-
ни	 дестинации	 на	 Бълга-
рия.	 Тук	 задължително	 ще	
работим	 съвместно	 с	 дър-
жавата,	 за	 да	 може	 тази	
цел	да	стане	реална.	
	 -	 Габрово	 коренно	
промени	 облика	 си	 през	
последните	 години,	 бла-
годарение	 на	 редица	 ин-
фраструктурни	 проекти.	
Но	 достатъчно	 ли	 е	 само	
това,	 кое	 според	 Вас	 е	
най-важно	 за	 подобрява-
не	качеството	на	живот?
		 -	 Градът	 наистина	 се	
променя	и	тази	промяна	е	
проекция	 на	 очакванията	
на	 хората.	 Градът	 се	 про-
меня,	защото	хората	искат	
да	се	промени	той.	Бързам	
да	уточня,	че	тази	промяна	
не	се	фокусира	единствено	
в	усилията	ни	мащабно	да	
променяме	 инфраструкту-
рата.	 Градът	 наподобява	
на	човешки	организъм.	Той	
расте,	 развива	 се,	 поня-
кога	 боледува,	 изпада	 в	
еуфория,	смее	се,	понякога	
плаче.	 За	 да	 е	 жив	 и	 из-
пълнен	с	енергия	един	град	
като	 Габрово,	 трябва	 да	
усеща	 и	 познава	 пулса	 и	
динамиката	на	хората,	кои-
то	живеят	в	него.	Наш	дълг	
е	да	създаваме	повече	по-
води	 за	 гордост	 и	 само-
чувствие,	като	наред	с	най-
базисните	задачи	успяваме	
да	 развиваме	 стойностен	
и	 разнообразен	 културен	
продукт,	 богат	 социален	
живот,	 предоставяме	 под-
крепа	 за	 млади	 таланти	 и	
не	 пропускаме	 да	 дадем	
подкрепа	 за	 нуждаещите	
се,	правим	така,	че	с	всяка	
инициатива	 представяме	
града	като	интересно	мяс-
то	 за	 събитие	 и	 предлага-
ме	така	мечтаните	отлични	
условия	 за	 туризъм.	 Това	
може	 би	 звучи	 като	 меч-
та,	но	какво	е	животът	на	
човек,	който	живее	в	 град	
като	Габрово	без	мечти?	С	
труд,	любов	и	постоянство	
вярвам,	 че	 ще	 го	 постиг-
нем!	

Таíя Õристîва: "Гаáрîвî се прîмеíя, защîтî хîрата искат тîва" 


