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	 Анна-Едгар	 Копецка	
живее	 в	 Германия,	 но	 е	
родена	 в	 Габрово	 през	
1929	 година	 на	 21	 декем-
ври.	 Тази	 година	 й	 пред-
стои	да	навърши	90.	
	 По	 този	 повод	 е	 под-
готвила	подарък	за	всички	
свои	 наследници	 –	 деца,	
внуци,	 правнуци	 и	 най-
близки	 приятели.	 Това	 е	
книжка,	 наречена	 „Пъ-
строцветната	дъга	на	един	
живот”,	 в	 която	 разказва	
живота	си	в	стихове.	В	тях	
има	 много	 любов	 и	 поу-

чителна	 доброта	 към	 па-
лавите	 детски	 хрумвания,	
преклонение	 към	 родната	
природа,	 красиво	 чувство	
към	 чудото	 живот,	 дълбо-
ко	 уважение	 към	 съдбата	
и	 мъдростта,	 особено	 в	
ситуация	на	 тежки	загуби.	
Затова	голяма	част	от	сти-
ховете	Копецка	посвещава	
на	 своята	 дъщеря	 Татяна	
Георгиева	–	Тита,	която	на-
пуска	 този	 свят	 на	 23	 ав-
густ	2015	г.	
	 Родена	 на	 20	 ноември	
1950	 г.	 в	 Габрово,	 сред	
приятели	 и	 съученици	 в	
родния	 си	 град	 Татяна	 е	

известна	 със	 своята	 бун-
тарска	душа,	а	по-късно	тя	
става	 почитана	 дарителка	
на	 детски	 социални	 до-
мове,	 болници,	 социално	
слаби	хора.	
	 „Започнахме	 благот-
ворителността	 за	 Габрово	
през	1998	година	-	разказ-
ва	майката	Анна	Копецка.	
-	 Тита	 беше	 в	 България	
и	 когато	 се	 върна	 в	 Гер-
мания,	 ми	 вика:	 „Майко,	
не	 мога	 да	 стоя	 повече.	
Трябва	 да	 направя	 нещо	
за	 Габрово	 и	 най-вече	 за	
болницата	и	за	децата.	

продължава на стр. 3-4

Анна-Едгар Копецка, автор на стихосбирката „Пъстроцветната дъга на един живот”

Не може дà оáичàш ñàмо ñеáе ñи - 
òряáвà дà ñе рàздàдеш нà друãиòе, 
зà дà може и òе дà òи дàдàò нещо

Женина денчева

		 По	традиция	в	навече-
рието	 на	 Коледа	 област-
ният	 управител	 Невена	
Петкова	 покани	 на	 среща	
представители	на	общини-
те,	 институции,	 кметове,	
неправителствения	 сектор	
и	бизнеса.	
	 Пак	 по	 традиция	 бяха	
връчени	 годишните	 награ-
ди	 на	 институцията,	 като	
този	 път	 във	 фокуса	 бяха	
постиженията	 на	 фирмите	
от	 региона	 през	 послед-
ните	 четири	 години,	 тези,	
благодарение	на	които	об-
ласт	 Габрово	 заема	 чел-
но	 място	 и	 има	 значим	
принос	за	икономическото	

развитие	на	страната.	
	 Събитието	 премина	
под	мотото	 „Дързостта	 да	
бъдеш	 първи“	 -	 девиз	 на	
габровския	 индустриалец	
от	 миналото	 Иван	 Хад-
жиберов.	
	 „Всички	 Вие	 получи-
хте	четвъртото	издание	на	
поредицата	 „Дързостта	 да	
бъдеш	първи“	-	издание,	с	
което	 искаме	 да	 отдадем	
заслуженото	 внимание	 на	
„Държавниците	 от	 област	
Габрово“.
	 Родени	в	среда	на	пър-
венци,	 като	 строим	 света	
си	 върху	 поставените	 от	
тях	основи,	ние,	хората	от	
Габрово,	 хората	 на	 Габро-
во,	 носим	 една	 особена	

чувствителност.	
	 В	 нас	 е	 паметта	 за	
толкова	 първи	 неща,	 че	
да	 намерим	 място	 за	 тях	
по	всички	наши	страници,	
е	родов	дълг	и	кауза.	Ка-
уза,	 която	 има	 за	 цел	 да	
представи	 област	 Габрово	
и	 всичко,	 което	 във	 веко-
вете	ни	е	оставено,	за	да	
бъдем	тук,	за	да	надграж-
даме	стореното	от	нашите	
предци,	за	да	имаме	пово-
ди	 за	 гордост	 и	 заслуже-
но	 самочувствие“,	 каза	 в	
приветствието	 си	 Невена	
Петкова.
	 Изданието	се	посвеща-
ва	на	60	години	Държавен	
архив	-	Габрово	и	20	годи-
ни	 Областна	 администра-

ция	-	Габрово.
				„Искам	да	насоча	вни-
манието	 към	 онези,	 които	
през	годините	градят	осно-
ви,	проправят	пътища	и	ни	
обединяват	-	това	сте	Вие,	
хората	на	бизнеса.	
	 Вдъхновени	 от	 дости-
женията	 на	 миналото,	 от	
личностите,	 дръзнали	 да	
бъдат	 първи	 и	 да	 превър-
нат	 Габрово	 в	 Българския	
Манчестър,	от	всички	оне-
зи,	 допринесли	 за	 утвър-
ждаване	 на	 региона	 ни	
като	 индустриално,	 инте-
лектуално	и	 културно	сре-
дище,	 днес,	 като	 продъл-
жавам	 инициативата	 на	
своите	 колеги,	 считам	 за	
свой	дълг											 стр. 2

Бизнеñъò ñ ãодишни нàãрàди "Дързоñòòà дà áъдеш 
първи", връчи ãи оáлàñòнияò упрàвиòел нà Гàáрово

	 Общинският	 съветник	
от	 ГЕРБ	 -	 Дряново	 д-р	
Теодора	 Мъглова	 не	 е	 в	
несъвместимост	 да	 заема	
позицията	 и	 няма	 законо-
ви	 основания	 да	 напуска	
Общински	 съвет,	 каквато	
информация	 беше	 раз-
пространена	 от	 някои	 ме-
дии.		
	 „Считаме	 разпростра-
нената	 подвеждаща	 ин-
формация	 за	 категорична	
манипулация,	 която	 цели	
да	 урони	 престижа	 и	 до-
брото	 име	 на	 д-р	 Теодо-
ра	 Мъглова	 като	 лекар	 и	
общински	 съветник“,	 се	
казва	 в	 писмо	 на	 ГЕРб	
-	 Дряново,	 изпратено	 до	
медиите.
	 Педиатърът	 д-р	 Мъгло-
ва	 няма	 сключени	 дого-
вори	 за	 наем	 с	 Община	
Дряново,	 поради	 което	
няма	 несъвместимост	 да	
бъде	 общински	 съветник,	
за	 каквато	 е	 избрана	
от	 жителите	 на	 Дрянов-
ска	 община,	 съобщиха	 от	
ГЕРБ.	 Договор	 за	 наем	

на	кабинети	в	сградата	на	
поликлиниката	 в	 Дряново	
има	майката	на	д-р	Мъгло-
ва,	която	също	е	лекар,	но	
това	не	е	законова	пречка	
д-р	Мъглова	 да	 заема	по-
зицията,	за	която	е	избра-
на,	обясниха	от	ГЕРБ.
	 От	 партията	 уточниха,	
че	 съгласно	 ЗПКОНПИ	
„несъвместимост“	 е	 за-
емането	 на	 друга	 длъж-
ност	или	извършването	на	
дейност,	 която	 съгласно	
Конституцията	 или	 закон	
е	 несъвместима	 с	 поло-
жението	 на	 лицето	 като	
заемащо	 висша	 публична	
длъжност.	 Съгласно	 спе-
циалния	 закон	 по	 отно-
шение	 на	 общинския	 съ-
ветник	 -	 ЗМСМА	 чл.	 34,	
ал.	5,	общинският	съветник	
не	може	 да	 бъде	 член	 на	
управителен,	надзорен	или	
контролен	 съвет,	 съвет	 на	
директорите,							 стр. 2

ГЕРБ - Дряново: "Нямà зàконови 
оñновàния оáщинñкияò ñъвеòник 
д-р Мъãловà дà нàпуñкà ОáС"  

светозар Гатев

	 Отборът	 на	 „Бъки“	 се	 кла-
сира	 за	 полуфиналите	 в	 тур-
нира	 Купа	 България.	 В	 среща	
от	 четвъртфиналната	 фаза	 на-
стоящият	носител	на	трофея	се	
наложи	без	особени	проблеми	
над	състава	от	„Б“	РХГ	„Топли-
ка“	(Минерални	бани).	Двубоят	
се	 игра	 в	 зала	 „Вълчо	Даска-
лов“	в	Хасково	и	приключи	при	
резултат	19:39.Габровският	тим	
изключи	 интригата	 още	 след	
първите	 15	 минути,	 като	 взе	
аванс	от	1:10.										 стр. 2

	 На	 17	 декември	 от	
18.00	 часа,	 в	 зала	 „Орло-
вец“	 ще	 гостува	 футбол-
ната	 легенда	 Христо	 Сто-

ичков.	 Той	 ще	 представи	
официалната	си	биография	
-	 „Христо	 Стоичков.	 Исто-
рията“,	 написана	 в	 съав-

торство	с	журналиста	Вла-
димир	 Памуков,	 и	 ще	 от-
дели	 време,	 за	 да	 подпи-
ше	 лично	 и	 с	 персонално	

послание	 всяка	 една	 от	
книгите	си	тази	вечер.		
	 Събитието	„25	г.	Златна	
топка.	 Христо	 Стоичков	 –	
книга	с	автограф“	ще	сло-
жи	 и	 своеобразен	 финал	
на	поредицата	инициативи	
тази	година,	посветени	на	
100-годишнината	 от	 пър-
вия	футболен	мач,	игран	в	
Габрово.	
	 На	 представянето	 на	
книгата	 са	 поканени	 фут-
болните	клубове	от	Габро-
во,	 Трявна,	 Дряново,	 Се-
влиево,	 Г.	 Оряховица,	 В.	
Търново,	 Свищов	 и	 Ловеч	

и	 всички	 любители	 на	
спорта.	 Те	 ще	 имат	 въз-
можност	да	видят	и	ориги-
налния	трофей	Златна	топ-
ка,	която	Христо	Стоичков	
ще	донесе	със	себе	си.	
	 Преди	 представянето	
на	 книгата	 Христо	 Стои-
чков	 ще	 награди	 децата	
спортисти	на	Габрово,	кои-
то	са	държавни	шампиони	
и	медалисти	от	балкански,	
европейски	 и	 световни	
първенства,	
	 Книгата	 се	 продава	 с	
отстъпка	 в	 Спортна	 зала	
„Орловец“	в	Габрово.	

„Бъки" ñе клàñирà 
нà полуфинàл зà 
Купà Бълãàрия

Õриñòо Сòоичков идвà уòре в Гàáрово, ще предñòàви 
книãàòà ñи, нàпиñàнà зàедно ñ Влàдимир Пàмуков
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СТРОИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ
СКЛАД НА ЕДРО  066/808-065
между Пожарната и “Подем”

БОРСА
ЯРЪМОВ АЦ • ООД

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

�    

Работим за вас!

ЯРЪМОВ АЦ • ООД

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

КОЛИЧЕСТВА - В НАЛИЧНОСТ

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

808-854, 808-545

РАДИАТОРИ ПАНЕЛНИ 
АЛУМИНИЕВИ MAKET 

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

www.spaholiday.bg

ЕКСКУРЗИИ ОТ ГАБРОВО
ИСТАНБУЛ ЗА ФЕСТИВАЛА НА ЛАЛЕТО - 
22.04-26.04 с 3 нощувки – 240 лв.
СИНАЯ – БРАН – БРАШОВ - 25-26.04; 23-
24.05; 20-21.06 - 139 лв.
НОС КАЛИАКРА - 30-31.05 - 99 лв.
БЪЛГАРСКИЯТ ХОЛИВУД - 15-17.05;17-
19.07- 145 лв.
С. ЗЛАТОЛИСТ- „ПРЕПОДОБНА СТОЙНА“-
РОЖЕНСКИ МАНАСТИР-МЕЛНИК - 09-10.05; 
04-05.07- 109 лв.
ГЪРЦИЯ-РИЛСКИ МАНАСТИР-МЕЛНИК-РУПИ-
ТЕ - 01-03.05 - 179 лв.
БЕЛОГРАДЧИШКИ СКАЛИ - 09-10.05 - 95 лв.
СКОПИЕ-КАНЬОН МАТКА - 06-07.06 - 139 лв.
ОХРИД И АЛБАНИЯ -02.04.20; 25.06-279 лв.

МИСТИЧНИТЕ РОДОПИ - 13-14.06 - 103 лв.
ПИРИНСКИ ЕЗЕРА -02-05.07;20-23.08,185 лв.
ПОЛША - 05-11.07 - 729 лв.
РИЛСКИ ЕЗЕРА - 16-19.07; 06-09.08; 27-
30.08 - 189 лв.
ВИЕНА И ВЕНЕЦИЯ - 21-26.07 - 449 лв.
СЕВЕРОЗАПАДНА БЪЛГАРИЯ И КРАЙОВА - 
04-06.08 - 149 лв.
МЕТЕОРА - 23-26.04 – 225 лв.
ВЕЛИКДЕН В КОРФУ - 16-20.04 - 439 лв.
ПОЧИВКИ ОТ ГАБРОВО:
ПОЧИВКА В БАНСКО-14-19.07;11-16.08,275 лв
ПОЧИВКА В ПАМПОРОВО - 22-26.07; 05-
09.08 - 239 лв.
ОХРИДСКОТО ЕЗЕРО-23-26.07;13-16.08- 275лв
ПРОДАЖБА НА САМОЛЕТНИ И АВТОБУСНИ БИЛЕТИ

06/12

Дистрибутор 
на “Жити” аД

оГрадна МрЕжа и оГрадни пана: плетени 
и заварени, поцинковани и с PVC; колове, 
аксесоари; рабица, кокошкарска мрежа; сита, 
подложни мрежи. ГВоздЕи: 70 модела на 
склад, 15 размера стоманени; за пневматични 
пистолети. ТЕлоВЕ: меки, твърди; поцинкова-
ни, помеднени; пчеларски, пломбажни; бодли-
ва тел, тел с PVC, заваръчна тел, тел на пръти 
коВано жЕлязо. ГаБиони

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

всичко от тел 
на едно място

продължава от стр. 1
и	 откровено	 отколешна	
цел,	 да	 отдадем	 уваже-
ние	 на	 тези,	 чийто	 труд,	
усилия,	стремежи	и	мечти	
им	 отрежда	 място	 сред	
успелите.
	 Днес	 няма	 да	 бъдат	
давани	оценки,	защото	ва-
шите	 постижения	 са	 оце-
нявани	 многократно	 и	 на	
различни	 нива.	 Приемете	
тази	вечер	като	послание,	
а	 отличията	 -	 като	 при-
знание.	 А	 то	 е	 за	 всеки	
един	от	Вас,	без	значение	
броя	 на	 служителите	 Ви	
и	колко	 голям	е	бизнесът	
Ви,	защото	всички	Вие	се	
грижите	 за	 просперитета	
на	жителите	от	нашия	ре-
гион.	
	 Днешното	 събитие	 от-
белязва	един	по-дългосро-
чен	 период	 -	 4	 успешни	
години	на	взаимодействие	
между	 бизнеса	 и	 местна-
та	 власт.	 Искам	 да	 бла-
годаря	 на	 компаниите	
-	 Вашите	 инвестиции	 са	
изключително	 мощен	 им-
пулс	 за	 едно	 динамично	
развитие	 на	 икономиката	
на	региона.	Благодаря	на	
общините	за	иновативните	
решения	и	активното	вза-
имодействие	 с	 бизнеса	 и	
научните	среди.
	 Почерпили	 от	 опита	
на	тези	успешни	4	години	
и	 отправили	 поглед	 към	
новите	предизвикателства	
на	 Индустрия	 4.0,	 днеш-
ната	церемония	е	за	Вас,	

благодарение	на	които	об-
ласт	 Габрово	 заема	 чел-
но	 място	 и	 има	 значим	
принос	 за	 икономическо-
то	 развитие	 на	 страната.	
Задачата	 да	 излъчим	 но-

минации	и	да	ги	класира-
ме	се	оказа	изключително	
трудна.	Постарахме	се	да	
бъдем	 обективни.	 Поста-
рахме	 се	 да	 стъпим	 вър-
ху	 стабилната	 основа	 на	
официална	информация	от	
авторитетните	институции-
те	 -	 Националния	 статис-
тически	 институт,	 Българ-
ската	агенция	за	инвести-

ции,	 Областен	 информа-
ционен	 център,	Държавен	
фонд	 „Земеделие“,	 общи-
ните	 Габрово,	 Дряново,	
Севлиево	и	Трявна.
	 Сформирахме	 и	 коми-

сия	 от	 експерти	 в	 раз-
лични	направления,	 която	
разгледа	 и	 обсъди	 пред-
ложенията.	Смело	мога	да	
заявя,	че	целият	този	про-
цес	 ни	 показа	 и	 затвър-
ди	още	веднъж,	че	когато	
става	дума	за	икономиче-
ското	развитие	на	региона	
ни,	 всеки	 има	 своето	 за-
служено	място“,	 каза	още	

областният	управител.
	 Специален	 гост	 на	
тържеството	 бе	 вицепре-
миерът	 Томислав	 Дончев.	
Той	 се	 обърна	 към	 при-
състващите	 с	 „приятели“	

и	 обясни,	 че	 няма	 страст	
към	светските	събития,	но	
това	 е	 различно,	 в	 него	
има	смисъл.
	 „Много	 ми	 се	 иска	
тази	вечер	да	говорим	без	
клишета,	точно	защото	се	
познаваме.	 Ако	 трябваше	
да	 започна	 с	 клише,	 щях	
да	 ви	 кажа,	 че	 съм	 горд,	
че	съм	от	този	край,	който	

е	 един	 от	 индустриални-
те	 центрове	 на	 България,	
че	 се	 гордея	 с	 уникални-
те	 неща,	 които	 се	 про-
извеждат	 тук	 и	 достигат	
до	 всяко	 кътче	 на	 света.	

Говорим	напоследък	колко	
много	ни	липсва	квалифи-
цирана	работна	ръка.	
	 Но	 изпускаме	 от	 раз-
говор	 най-важното	 -	 ро-
лята	 на	 предприемача.	
Този,	 който	 е	 готов	 да	
рискува	 -	 рискува	 името	
си,	 парите	 си,	 понякога	
жилището	си,	и	да	сглоби	
от	 инженери,	 работници,	

служители,	 юристи	 нещо	
работещо.	 Предприемаче-
ството	 е	 занятие,	 приз-
вание,	 което	 заслужава	
много	 голямо	 обществено	
уважение.	 Няма	 училище	
за	 предприемачи,	 както	
няма	 училище	 за	 талан-
ти.	 Но	 трябва	 да	 напра-
вим	необходимото	нашето	
общество	 да	 произвежда	
повече	предприемачи.	Хо-
рата,	които	имат	умението	
и	 дързостта	 да	 рискуват	
и	да	се	състезават	с	дру-
гите.	 Да,	 добрият	 пред-
приемач	 получава	 своята	
награда	 под	 формата	 на	
печалба.	 Само	 че	 ние	 му	
дължим	 и	 признание.	 Без	
този,	 който	 е	 склонен	 да	
рискува,	няма	да	има	биз-
нес,	 няма	да	има	продук-
ция.
				Но	тук	имаме	проблем	
-	 една	 особена	 национал-
на	специфика,	гледаме	на	
успелия,	 на	 богатия	 подо-
зрително.	 Още	 един,	 по-
голям	 проблем	 -	 имаме	
поне	две	поколения,	отра-
сли	с	парадигмата,	че	ус-
пехът	 означава	 далавера.	
Младите	 хора	 трябва	 да	
разберат,	 че	 когато	 пола-
гат	 усилия,	 когато	 имат	
талант,	в	това	има	смисъл	
и	води	до	резултати	 -	пе-
чалба	 и	 обществено	 при-
знание.
				Много	често	се	сгушва-
ме	 удобно	 на	 мястото	 на	
втория	 или	 третия.	 Прес-
тижно	 е	 да	 си	 втори,	 но	
да	си	втори,	не	е	като	да	
си	 първи.	 Като	 си	 втори,	
някой	 друг	 пред	 теб	 го	
брулят	 ветровете.	 Някой	
пръв	трябва	да	мине	през	
трудните	 места.	 И	 да	 си	
между	 първия	 и	 третия,	
може	да	е	много	комфорт-
но,	 може	 да	 е	 по-тихо,	
има	 човек	 пред	 теб,	 има	
човек	зад	теб,	но	това	не	
е	целта,	не	е	това	успеха.
	 Мисля,	 че	 сме	 натру-
пали	 достатъчно	 опит	 и	
самочувствие	 да	 претен-
дираме,	 че	 можем	 да	 бъ-
дем	първи.
	 Трябва	 да	 се	 научим	
като	 общество	 да	 произ-
веждаме	 някаква	 мини-
мална	 доза	 оптимизъм.	
Като	 има	 оптимизъм,	 въ-
преки	 трудностите,	 въпре-
ки	 предизвикателствата,	
зависи	 много	 -	 всеобщо-
то	 убеждение,	 че	 имаме	
бъдеще	 заедно	 като	 об-
щество,	 зависи	 потребле-

нието.	Според	една	стара	
формула	 в	 икономиката	
човек	 не	 харчи	 толкова	
пари,	 колкото	има	в	джо-
ба	 си,	 а	 харчи	 толкова,	
колкото	смята,	че	ще	има	
утре.	 Зависи	 способнос-
тта	 ни	 да	 привличаме	 не	
толкова	 пари,	 колкото	 да	
привличаме	 хора“,	 допъл-
ни	вицепремиерът.
	 С	плакети	и	с	грамоти	
бяха	 отличени	 фирми	 в	
шест	категории.	
	 Наградата	 за	 най-го-
ляма	 инвестиция	 бе	 при-
съдена	 на	 „Хамбергер	
България“	 ЕООД	 -	 Севли-
ево,	 с	 грамоти	 -	 „Пара-
лел“	 -	 Севлиево	 и	 „Цера-
тицит“	 -	 Габрово.	 Втора-
та	 награда	 по	 данни	 на	
Агенцията	 за	 инвестиции	
получи	 ЛС	 „Тюбс“	 АД	 -	
Габрово	 (инвеститор	 клас	
А	.
	 За	 най-иновативна	
компания	 наградата	 е	 оп-
ределена	 на	 „Мехатрони-
ка“	-	Габрово,	а	грамотите	
са	 за	 МАК	 АД	 и	 „Нари-
не	АД	България“.	 „Арсийт“	
(най-бързо	 развиваща	 се	
компания)	 е	 отличена	 с	
награда.
	 За	 най-добър	 рабо-
тодател	 е	 обявен	 „Иде-
ал	 стандарт	 -	 Видима“	
АД,	 който	 получи	 награ-
да.	 Грамотите	 са	 за	 „Дз-
зали“	 -	 Габрово,	 ЕМКО	
ООД	 -	 Трявна,	 „Импулс“	
-	Габрово,	„Балканско	ехо“	
ЕООД.
	 За	 социално	 ангажи-
ран	 бизнес	 е	 наградена	
фирма	 „Сигнал“	 ЕООД	 -	
Габрово.	 Грамотите	 са	 за	
„Никипласт	 -	 М“	 -	 Севли-
ево,	 „УКО	 България“,	 „Бо-
шнаков“	 ЕООД	 -	 Трявна,	
„Тисина“	ООД	-	Дряново.
	 В	категорията	най-мно-
го	 привлечени	 средства	
по	 проекти	 с	 европейско	
финансиране	 наградата	
спечели	 „ВСК	 Кентавър	
ИЗ	 Динамика“	 ЕООД,	 а	
грамоти	 -	 „Пластформ“	
ООД	-	Габрово	и	„М-Прес“.
	 Според	 класацията	 на	
областната	администрация	
наградата	 за	 най-разпоз-
наваема	марка	е	за	ЕЛВИ	
ООД,	 а	 грамотите	 -	 за	
„Ядки	Детелина“	 и	 „Хумус	
от	 Вернада“,	 с.	 Горна	 Ро-
сица.

Бизнеñъò ñ ãодишни нàãрàди "Дързоñòòà дà áъдеш 
първи", връчи ãи оáлàñòнияò упрàвиòел нà Гàáрово
Специален гост на събитието на 13 декември бешe вицепремиерът Томислав Дончев

Женина денчева

	 Италиански	 боклук	 е	
намерен	 и	 в	 село	 Яво-
рец,	 Габровско.	 Вече	 го-
дина	 там	 се	 стоварвала	
отпадъчна	 пластмаса,	 а	
сега	 местните	 се	 притес-
няват	 от	 екокатастрофа.	
След	 сигнал,	 подаден	 от	
бТВ,	 е	 започнала	 провер-
ка	дали	пластмасата	в	ре-
гиона	 има	 нещо	 общо	 с	
тоновете	 боклук,	 хванати	
от	 италианската	 полиция	
на	 път	 за	 страната	 ни.	
Боклукът	 се	 съхранявал	 в	
база,	 която	 се	 намирала	
в	 края	 на	 селото.	Той	 се	
сортирал	 ръчно.	 Собстве-
никът	е	от	Италия	и	искал	
да	 разшири	 дейността	 си,	
но	 не	 пожелал	 да	 разка-
же	за	работата	на	базата.
Кметът	Коьо	Коев	се	при-
теснявал	 от	 намеренията	
на	 чужденеца.	 По	 думите	
му,	 живеещите	 в	 селото	
се	опасявали	от	продукти-

те,	 които	 се	 измивали	 в	
базата.	 Според	 него,	 ако	
се	преработват	химически	
вещества	 и	 медикаменти,	
отпадъчните	води	могат	да	
предизвикат	 екокатастро-
фа.	 	Италианецът	 обяснил	
в	 разговор	 по	 телефона,	
че	 няма	 отпадъчни	 води.	
Той	 не	 казал	 къде	 оти-
ва	 отпадъчната	 пластма-
са,	след	като	служителите	
я	 сортират.	 Живеещите	 в	
селото	 също	 не	 знаели.	
От	местната	екоинспекция	
обявиха,	 че	 собственикът	
е	 инспектиран	 на	 5	 сеп-
тември	 и	 тогава	 е	 пред-
ставил	 договори	 с	 друже-
ствата,	от	които	предава	и	
купува.	 Пластмасата	 вли-
зала	 в	 страната	 ни	 през	
варненския	 пристанищен	
терминал.	Засега	няма	ин-
формация	 за	 връзка	меж-
ду	 фирмата	 в	 Яворец	 и	
тази,	 която	 се	 пробва	 да	
внесе	от	Милано	800	тона	
отпадъци	от	пластмаса..

продължава от стр. 1
контрольор,	 управител,	
прокурист,	търговски	пъл-
номощник,	 синдик	 или	
ликвидатор	 на	 търговски	
дружества	 с	 общинско	
участие	 или	 директор	 на	
общинско	 предприятие;	
да	 заема	 длъжност	 като	
общински	 съветник	 или	
подобна	длъжност	в	дру-
га	 държава	 -	 членка	 на	
Европейския	 съюз;	 да	 е	
едноличен	 търговец,	 съ-
дружник,	 акционер,	 член	
на	 управителен,	 надзо-
рен	или	 контролен	 съвет	
на	 търговско	 дружество,	
което	 има	 сключени	 до-
говори	 с	 общината,	 в	
която	 е	 общински	 съвет-
ник,	 както	 и	 с	 търговски	
дружества	 с	 общинско	
участие	 или	 с	 общински	
предприятия.	
	 Специалният	 текст	
за	 общински	 съветник	 е	
съгласно	 горецитирания	

член	от	ЗМСМА	и	съглас-
но	него	д-р	Теодора	Мъг-
лова	не	е	страна	по	дого-
вора	 за	 наем	 с	 Община	
Дряново,	 т.	 е.	 съгласно	
закона	 за	 д-р	 Теодора	
Мъглова	не	е	налице	не-
съвместимост.	
	 Но	 дори	 в	 случаи,	 в	
които	 има	 несъвмести-
мост	при	някои	общински	
съветници,	 Законът	 дава	
едномесечен	 срок	 от	 де-
кларирането	й	за	отстра-
няването	 на	 несъвмес-
тимостта	 и	 чак	 тогава,	
ако	 не	 бъде	 отстранена	
тази	 несъвместимост,	 се	
предприемат	действия	за	
прекратяване	на	правоот-
ношенията,	 което	 обаче	
не	 касае	 общинския	 съ-
ветник	от	ГЕРБ	-	Дряново	
д-р	Теодора	 Мъглова,	 за	
която	не	е	налице	несъв-
местимост,	 разясняват	 в	
писмото	 до	 медиите	 от	
ГЕРБ	-	Дряново.

ГЕРБ - Дряново: "Нямà зàконови 
оñновàния оáщинñкияò ñъвеòник 
д-р Мъãловà дà нàпуñкà ОáС"  

Иòàлиàнñки áоклук 
в ñело Яворец?
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продължава от стр. 1
Аз	 говоря	 немски	 език	 с	

акцент,	 но	 ти	 ще	 обясниш	 на	
свещеника	 идеята	 ни,	 за	 да	
стане	достояние	в	енорията.”		
	 В	 Германия	 всички	 хора	 в	
неделя	ходят	на	църква.	Докато	
говорех,	 плачех	 и	 всички	 се	
разплакаха.	 А	 там	 от	 мънички	
ги	 учат	 на	 благотворителност.	
Още	 на	 следващия	 ден	 започ-
нахме	 да	 събираме	 помощи.	
Имах	 приятелки,	 които	 ми	 по-
магаха	много.	
Енорията	 ни	 в	 Кобленц	 е	

10	 хиляди	 човека.	 Свалям	 им	
шапка.	 Няма	 човек,	 който	 не	
даде	лепта.	
	Разказваме	 малка	 час-

тица	 от	 личната	 история	 на	
Анна-Едгар	 Копецка	 тъй	 като	
тя	 има	 интересна	 съдба.	 От	
това,	 което	 сподели	 тази	 есен	
в	Габрово,	се	разбира	връзката	
й	с	Германия	и	други	обстоятел-
ства,	от	които	има	много	поуки.
Нейната	 майка	 -	 Султана	

Христова	 Тотева,	 е	 от	 рода	
Фъртунови	 в	 Габрово.	 Баща	 й	
-	Едгар	Йозеф	Копецки,	 е	 гер-
манец.	Двамата	 се	 запознават	
тук,	тъй	като	той	често	идвал	в	
Габрово	през	онези	години.	

ЕДГар ЙозЕф КопЕцКи Е 
монтирал първиЯ ДизЕл, 
внЕсЕн в Габрово,

във	фабрика	 „Хаджи	Димитър”,	
за	 което	 разказва	 снимка,	
запазена	 от	 дъщеря	 му	 Анна	
Копецка.	 Как	 точно	 са	 се	 за-
познали,	 тя	 не	 знае,	 но	 плам-
налата	помежду	им	любов	била	
прекъсната	 от	 писмо,	 което	 го	
призовавало	 да	 се	 върне	 у	
дома,	за	да	отбие	военната	си	
повинност.	 Той	 обаче	 отгово-
рил,	че	ще	се	жени	и	не	може	
да	 направи	 това	 в	 момента.	
Тогава	 баща	 му	 изпратил	 дру-
гия	 си	 син	 -	 Емил,	 който	 бил	
с	 две	 години	 по-голям	 от	 Ед-
гар.	 Пристигнал	 в	 Габрово	 и	
донесъл	 за	 младоженците	 по-
даръци.	 Два-три	 месеца	 след	
сватбата	 Едгар	 се	 върнал	 у	
дома,	 за	 да	 отслужи	 военната	
си	 повинност,	 но	 на	 тръгване	
предупредил	съпругата	си	Сул-
тана,	че	щом	службата	свърши,	
тя	ще	трябва	да	отиде	при	него.
„Наистина	 майка	 ми	 полу-

чава	 телеграма	 от	 татко,	 че	
я	 чака	 в	 Букурещ,	 където	 е	
бил	 командирован	 като	 тех-
нически	 съветник	 към	 посол-
ството.	 Била	 съм	 на	 годинка	
и	 2	 месеца.	 Баща	 ми	 имал	
три	специалности	-	авио-,	елек-
тро-	 и	 машинно	 инженерство.	
От	 фирмата	 го	 изпратили	 в	
Брашов.	 Възложено	 му	 било	
там	 да	 изгради	 звено	 за	 про-
изводство	на	самолетни	части.	
При	 срещата	 им	 в	 Румъния	
баща	ми	поискал	майка	ми	да	
го	придружава	при	всичките	му	
пътешествия.

мЕн изпращат при баба ми 
във виЕна,

при	 която	 отраснах	 до	 5-го-
дишна.	 През	 това	 време	 баща	
ми	 е	 в	 Румъния.	 Затова	 после	
ме	 настаняват	 в	 пансион	 в	
Букурещ,	 основан	 от	 кралица	

Мария,	 който	 е	 досега	 носи	
нейното	 име.	Той	 беше	 изклю-
чителен.	Всичко	в	него	беше	в	
любимото	лилаво	на	кралицата	
-	пердетата,	чорапките,	унифор-
мата,	 чаршафите,	 даже	 пан-
делките	 ми.	Там	 останах	 шест	
години.	Учих	до	четвърти	клас.	
И	досега	в	Румъния	и	Германия	
няма	 предучилищна	 степен	 -	
от	четвърто	отделение	направо	
продължаваш	 в	 гимназиално	
образование.	 После	 баща	 ми	
реши	 да	 продължа	 в	 немско	
училище.	Изпратиха	ме	в	лицей	
„Хонтерус”.	

 прЕз 1944 ГоДина 
баща ми замина на 
фронта. 

Изпратихме	го	на	гара	Будапе-
ща,	 след	 което	 майка	 ми	 взе	
решение	 да	 се	 върнем	 в	 Бъл-
гария.	 Живеехме	 в	Тимишоара	
у	чичо	ми	Емил	Копецки,	който	
беше	 директор	 на	 петролните	
заводи	 в	 Плоещ,	 седалището	
на	 които	 беше	 в	 Тимишоара.	
Майка	ми	успя	да	подготви	до-
кументите	 и	 тръгнахме	 с	 влак.	
На	 31	 март	 1945	 г.	 бяхме	 на	
границата	 с	България.	Случиха	
се	 най-големите	 бомбардиров-
ки.	 Започнала	 беше	 инвазията	
на	 съветските	 войски,	 които	
бяха	стигнали	до	Яш,	Молдова.	
На	 „Гара	 де	 Норд”	 в	 Букурещ	
игла	 нямаше	 къде	 да	 падне	 -	
имаше	 страхотно	 много	 бежа-
нци.	Таман	 стигнахме	 Гюргево,	
английските	 самолети	 минаха,	
прелитайки	 над	 България,	 да	
бомбардират	Букурещ.	Пристиг-
нахме	в	Русе.	

самолЕтитЕ сЕ върнаха 
и хвърлиха послЕДнитЕ 
бомби в русЕ.

На	 гарата	 там	 настана	 нераз-
бория.	 Куфарите	 ни	 бяха	 голе-
ми	и	тежки.	Единият	до	полови-
на	беше	пълен	с	мои	учебници.	
Мислех,	 че	без	да	 губя	време,	
тук	 ще	 продължа	 да	 уча.	 Бъл-
гария	 беше	 обявила	 тотална	
мобилизация.	Гроздове	от	хора	
висяха	 по	 стъпалата	 на	 влака	
отвън.	 Не	 можехме	 да	 се	 ка-
чим.	 Изведнъж	 прозорчето	 на	
тоалетната	 се	 отвори	 и	 оттам	
се	 подаде	 войник:	 „Искате	 ли	
да	 се	 качите?”	 „Искаме!”	 –	 от-
говори	 му	 майка.	 Той	 подаде	
ръце,	 грабна	 ме	 и	 ме	 вмъкна	
в	 тоалетната.	 Друг	 качи	 куфа-
рите.	 И	 тъкмо	 да	 подаде	 ръка	
на	 майка	 и	 влакът	 тръгна.	 Тя	
започна	да	тича	след	него.	Но	
началникът	 на	 гарата	 я	 видя,	
сне	 палката	 и	 влакът	 спря.	
Войниците	 на	 вратата	 сториха	
място	 и	 мама	 се	 качи.	 Начал-
никът	 вдигна	 палката	 и	 влакът	
потегли	отново.	През	това	вре-
ме	аз	плачех	в	тоалетната.	Не	
знаех	български.
	В	Габрово	майка	ми	ме	до-

веде	на	14	 години	и	половина.	
Бях	 като	 няма.	 На	 български	
можех	да	казвам	само	на	кол-
ко	съм	години	и	къде	живея,	а	
трябваше	 да	 постъпя	 в	 гимна-
зията.	Отидохме	при

ДирЕКтора на 
априловсКата ГимназиЯ, 

КоЙто ГоворЕшЕ нЕмсКи 
ЕзиК,

защото	беше	завършил	в	Герма-
ния.	Той	предложи	да	продължа	
не	 в	 десети,	 а	 в	 девети	 клас,	
за	 да	 науча	 българския.	 През	
цялата	учебна	година	всички	се	
стараеха	 да	 науча	 българския	
–	 и	 учителите,	 и	 връстниците,	
но	 най-вече	 съученичките	 ми.	
В	 класа	 бяхме	 само	 девойки.	
Сложиха	ме	на	първия	чин.	Бях	
№	 1,	 единствена	Анна.	 Учител-
ката	по	литература,	другарката	
Пенкова	–	приятелка	на	майка,	
по	 нейна	 молба	 ме	 вадеше	
(изпитваше)	 всеки	 час.	 Целият	
клас	умираше	от	смях,	защото	
фонетиката	 ми	 беше	 друга.	 В	
междучасията	 ме	 обикаляха	 и	
всяка	викаше:	кажи	това,	кажи	
онова.	До	края	на	годината	на-
учих	езика.	Първото	ми	класно	
имаше	 много	 интересна	 тема,	
но	 приличаше	 на	 полянка	 с	
ягодки	 –	 на	 дума	 поне	 по	 две	
грешки.		
	 Другарката	 Пенкова	 ни	

беше	казала	да	опишем	най-за-
бележителното	 събитие,	 което	
сме	 преживели,	 и	 аз	 описах	
сбогуването	 с	 моя	 баща.	 За	
да	ме	 утеши	 вероятно,	 защото	
на	правопис	имах	двойка,	а	за	
съдържание	 –	шестица,	 ме	 из-
кара	да	го	прочета	пред	класа.	
Имах	 много	 добри	 преподава-
тели,	 много	 обични,	 но	 и	 та-
кива,	 които	 поради	 произхода	
ми	някак	не	ме	възприемаха.	И	
се	 опитваха	 да	 създават	 труд-
ности.	 Една	 от	 учителките	 все	
искаше	 да	 ме	 изключват.	 Но	
директорът,	 другарят	 Ковачев,	
беше	 много	 справедлив	 човек	
и	 все	 й	 казваше:	 „Другарко	
Иванова,	Анна	единствена	носи	
барета,	 единствена	 ходи	 уни-
формена	 –	 аз	 пък	 имах	 една-
единствена	 синя	 пола,	 нико-
га	 не	 нарушава	 вечерния	 час,	
по	 журове	 не	 ходи,	 посочете	
ми	 поне	 един	 повод,	 по	 който	
да	 я	 изключим”.	 Другарката	
Табакова,	 преподавателка	 по	
география,	 беше	 братовчедка	
на	 майка	 ми.	 След	 всеки	 учи-
телски	съвет	 идваше	 у	 дома	и	
викаше	на	майка	ми:	„Танке,	не	
я	изключиха.	Успокой	се”.	Мама	

все	се	безпокоеше,	че	ще	успе-
ят	да	ме	изключат	някой	ден.	
	Завърших	 гимназията	 през	

1948	 година,	 но	 не	 ми	 дадоха	
бележка	да	 следвам	в	 универ-
ситет.		

Казаха, чЕ баща ми, Като 
ГЕрманЕц, Е враГ на нароДа. 
Изпратиха	 ни	 като	 бригади-

ри	в	изграждането	на	тунел	№	
3	-	един	от	най-трудните	обекти	
на	 жп	 връзката	 Ловеч-Троян,	
където	вместо	един,	работихме	
три	 месеца.	 От	 Габрово	 бяхме	
аз	 и	 комшийката	 ми	 Ганка	 с	
прякор	Кебапчето,	която	живе-
еше	на	 ул.	 „Емануил	Манолов”	
31	до	баба,	която	беше	на	№29.		
	 Двете	отраснахме	и	заедно	
завършихме	 гимназията.	После	
постъпих	на	работа	в	машинния	
завод	като	стругарка.	

бЯх ЕДинствЕната ЖЕна 
струГарКа.
Директор	 беше	 Здравко	

Владов.	 Дойдоха	 от	 вестник	
„Работническо	 дело”	 и	 прави-

ха	 с	 мене	 интервю:	 „Първата	
жена	 в	 тежкото	 машиностро-
ене”.	 След	 мене	 дойдоха	 още	
три	 момичета	 –	 Ганка	 Бара-
кова,	 Дешка	 Стоянова	 и	 на	
третата	не	помня	името,	но	си	
спомням,	че	имаше	много	дълги	
коси,	 които	 не	 прибираше	 в	
кепето,	 както	 бе	 редът.	 Един	
ден	стругът	захвана	косата	и	й	
откъсна	цял	кичур.	
	През	 1950	 година	 се	 омъ-

жих	 и	 родих	 Тита.	 После	 по-
работих	 малко,	 но	 през	 1952	
г.	дойде	и	синът	ми	Николай	и	
тогава	 напуснах	 завода,	 като	
останах	 вкъщи	 домакиня.	 Жи-
веехме	майка,	децата,	аз	и	съ-
пругът	ми.	Годините	бяха	много	
тежки.	 Занимавах	 се	 с	 какво	
ли	не.	Съпругът	ми	също	беше	
в	незавидно	положение	–	

и нЕГовиЯт баща бЕшЕ 
обЯвЕн за враГ на нароДа.
Пратиха	 го	 на	 работа	 в	 об-

увния	 завод	 „Сърп	 и	 чук”,	 но	
в	 складовете	 избухна	 пожар	и	
казаха,	че	това	било	диверсия.	
Всички,	които	бяха	политически	
неблагонадеждни,	 бяха	 преду-
предени	 веднага	 да	 напуснат.	

Строиха	 работниците	 от	 двете	
страни	 на	 алеята,	 като	 ги	 на-
караха	 да	 заплюват	 изгонени-
те,	 докато	 излязат	 от	 завода.	
После	 съпругът	 ми	 Денчо	 и	
един	 негов	 приятел	 започнаха	
да	чистят	котли,	като	работеха	
нощем	 в	 различни	 предприя-
тия.	 Аз	 пък	 шиех	 на	 машина,	
подарък	от	свекърва	ми.	Тогава	
бяха	 модерни	 пъстри	 кувертю-
ри	от	басма	с	волани	по	края,	
също	и	плетях.	Единствена	май-
ка	ми	работеше.	Но	и	на	нея	не	
гледаха	 с	 добри	 очи.	 С	 Райко	
Дамянов	 са	 били	 съученици	 и	
съседи.	 Когато	 го	 изключили	
от	гимназията,	тя	отишла	да	му	
носи	 хляб,	 наковладили	 я	 и	 я	
изключили	 от	 училище.	 Само	
че	 баба	 написала	 прошение	
до	 царя.	 В	 отговора	 от	 канце-
ларията	му	се	 казвало,	 че	 тъй	
като	майка	ми	са	 седем	деца,	
тя	 може	 да	 завърши	 образо-
вание,	но	в	Търново.	И	така	тя	
завършва	гимназията	там.	

баща ми нЕ сЕ завърна 

слЕД воЙната.
Първото	 ни	 запитване	 за	

баща	ми	беше	до	Службата	за	
издирване	в	Мюнхен.	Оттам	от-
говориха,	 че	 такъв	 няма.	През	
1948	 година	 получих	 писмо	 от	
баща	 ми.	 Направихме	 копие	 и	
отново	 писахме	 до	 Службата	
в	Мюнхен	да	го	издирят.	Оттам	
отговориха,	че	искат	оригинала	
на	 писмото	му.	 Чак	 тогава	 по-
твърдиха,	че	такъв	войник	има.	
От	 началото	 на	 1949	 година	
до	 април	 всеки	 месец	 полу-
чавахме	 от	 него	 писмо.	 След	
това	 писахме	 до	 Германския	
Червен	 кръст,	 откъдето	 писаха	
до	Червения	кръст	в	Съветския	
съюз,	но	отговорът	оттам	беше,	
че	 такъв	 пленник	 няма.	 После	
писахме	директно	до	Съветския	
съюз	 и	 чак	 тогава	 руснаците	
потвърдиха.
	През	 1949	 година,	 малко	

преди	 рождения	 ми	 ден,	 по-
лучихме	 от	 баща	 ми	 картичка.	
На	 нея	 пишеше	 „Красный	 по-
лумесяц”,	пощенски	ящик	374А.	
Следваше	 нашият	 адрес.	 Кар-
тичката	 се	 разгръщаше	 като	
книжка	и	вътре	написаното	бе	

от	25	думи	–	както	и	в	предиш-
ните	писма:	„Мила	Танче,	мила	
Анче,	 аз	 съм	 добре.	 За	 мене	
не	 се	 безпокойте.	 Много	 ви	
обичам…”.	Беше	жив	и	беше	в	
Съветския	съюз.	
	Появи	се	надежда.	

вили бранД 
поисКал размЯна на 
воЕнноплЕнници със 
съвЕтсКиЯ съюз. 
Как	 разбрахме	 това.	 Дока-

то	 работех	 в	 завода,	 пристиг-
на	 първата	 пратка	 дългоосни	
стругове	–	над	2,5	м,	от	завод	
„Красный	 пролетарий”	 в	 Ле-
нинград,	 сега	Санкт	Петербург.	
С	 тях	 пристигна	 и	 делегация.	
Докато	 й	 показваха	 завода,	
един	от	тях	поизостана,	върве-
ше	бавничко	и	оглеждаше.	Ре-
кох	си:	Ано,	я	се	хвани	в	ръце	
и	 го	 питай.	 Вече	 знаех	 руския	
добре.	Той	 приближи	 до	 мене,	
загледа	 ме,	 аз	 правех	 втулки	
за	 комбайни,	 и	 ме	 попита	 от	
колко	 време	 работя,	 на	 колко	
съм	 години.	 „А	 аз	 мога	 ли	 да	
попитам	 нещо?”	 -	 и	 той	 каза:	
„Да”.	„Баща	ми	е	германец	и	е	
пленник	при	вас.	Можете	ли	да	
ми	 кажете	 нещо?”	Той	 продъл-
жи	 доста	 дълго	 да	ме	 гледа	 и	
каза:	„Преди	това	трябва	да	ми	
кажеш	 той	 има	 ли	 професия?”	
Обясних,	че	баща	ми	владееше	
три	специалисти	в	областта	на	
машинното,	 електро-	 и	 авио-
инженерството.	 „Сега	 мога	 да	
ти	 кажа,	 че	 ако	 баща	 ти	 се	
е	 открил,	 че	 има	 тези	 спо-
собности,	 той	 ще	 има	 хляб	 и	
покрив.”	Попита	ме	още	откога	
е	писмото	му	и	толкоз.	Той	се	
отдалечи,	 а	 баща	 ми	 повече	
не	писа.	Когато	Хрушчов	дойде	
на	 власт,	 някой	 даде	 съвет	 на	
майка	 да	 му	 пише.	 След	 една	
година	 от	 канцеларията	 му	 ни	
отговориха,	че	

плЕнниК КопЕцКи Е 
починал в сибирсКа 
болница на 31 авГуст 1949 Г.
	Това	писмо	помогна	на	май-

ка	 ми	 пред	 немските	 власти	
да	я	признаят	за	вдовица	и	да	
получи	пенсия.	
	Няма	 да	 забравя,	 когато	

дойдохме	в	Габрово,	имах	само	
една	снимка	на	баща	ми,	която	
много	се	страхувах	да	не	загу-
бя,	 защото	 у	 дома	 почти	 през	
ден	 правеха	 обиски.	 Отидох	
във	 фотоателието	 на	 бати	 Цо-
ньо	и	на	Пенчо	Шандурков	да	
ми	 направят	 копие.	 Знаех,	 че	
ни	следяха	непрекъснато,	но	не	
го	осъзнавах.	Но	в	този	ден	го	
разбрах	добре.	Тъкмо	говорех	с	
бати	Цоньо	и	вратата	зад	мен	
се	отвори	и	затвори.	Видях	как	
физиономията	 му	 се	 променя.	
Глас	зад	гърба	ми	каза:	„Я,	мо-
миче,	 покажи	 какво	 държиш?”	
Обърнах	се	и	 гледам	непознат	
човек,	 цивилен,	 взе	 от	 ръката	
ми	снимката	и	каза:	„Хм,	много	
интересно.	 Я,	 тръгвай	 с	мене”.	
Заведе	ме	в	комендантството	–	
срещу	Контоха.	Бях	15-годишна.	

вКараха мЕ в ЕДна маза и 
мЕ заКлючиха.
Имаше	 едно	 одърче	 с	 едно	

сламениче,	 една	 кофа	 и	 един	
стол.	 Сгънах	 се	 и	 седнах	 на	
одърчето.	 Чудех	 се	 дали	 бати	
Цоньо	 ще	 каже	 на	 майка	 ми.	
Стана	 вечер,	 вратата	 се	 отво-
ри,	 донесоха	 ми	 една	 филия	
със	 сирене	 и	 кана	 с	 вода,	 и	
пак	 ме	 заключиха.	 Стоях	 там	
три	нощи.	Това	беше	най-тежко-
то	време	за	мене.	Явно	имаше	
много	 задържани.	 Чуваха	 се	
писъци,	 викове,	 побоища	 и	 аз	
все	 треперех	 кога	 ще	 дойдат	
и	 при	 мене.	 На	 четвъртия	 ден	
сутринта	 вратата	 се	 отвори	 и	
милиционерът	 каза:	 „Тръгвай	 с	
мене!”	Рекох	си:	 „Ето,	дойде	и	
моят	ред“.	Но	той	ме	заведе	в	
канцеларията.	 Отвори	 вратата	
и	 гледам	 майка	 с	 Райко	 Да-
мянов	–	 той	вече	беше	станал	
министър.	

продължава на стр. 4

Анна-Едгар Копецка, автор на стихосбирката „Пъстроцветната дъга на един живот”:

Не може дà оáичàш ñàмо ñеáе ñи — 
òряáвà дà ñе рàздàдеш нà друãиòе, 
зà дà може и òе дà òи дàдàò нещо

В средата е Татяна Георгиева, дарителка – дъщеря на Анна Копецка. Вляво, най-горе е Анна Копецка, под 
нея е майка й Султана, а под нея черно-бялата снимка е на баба й, която я е отгледала във Виена. Вдясно 
от Анна Копецка е внучката й – Анна-Елизабет - дъщеря на Татяна, вдясно от нея е малката София – внучка 
на Татяна и правнучка на Анна Капецка, надолу са майката, двете баби на съпруга на Анна-Елизабет, бащата 
на София.
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Анна-Едгар Копецка, автор на стихосбирката „Пъстроцветната дъга на един живот”:

Не може дà оáичàш ñàмо ñеáе ñи — 
òряáвà дà ñе рàздàдеш нà друãиòе, 
зà дà може и òе дà òи дàдàò нещо

продължава от стр. 3
Беше	 потърсила	 помощта	

му,	 защото	 бяха	 близки	 от	
деца.	Началникът	стана	и	вика	
на	майка:	 „Ето	 я	 дъщерята	 ти.	
Нищо	 не	 сме	 й	 правили.	Нека	
да	 каже”.	 Наистина	 нищо	 не	
бяха	 ми	 сторили.	 Имала	 съм	
ангел	пазител.

Вторият случай, при 
който райко ДамяноВ 
отноВо ме спаси,

е,	 когато	 ни	 натовариха	 във	
влак	 с	 младежи	 за	 Съветския	
съюз.	 От	 Габрово	 бяхме	 аз,	
Елка	и	едно	момче,	и	 тримата	
бяхме	гимназисти.	И	пак	в	Русе	
Райко	 Дамянов	 разпоредил	 да	
ни	 свалят	 от	 вагона.	 Влакът	
беше	пълен	с	юноши	и	девойки	
от	други	градове.	
	 После	казаха,	че	това	били	
деца	 от	 семейства,	 които	 по	
една	 или	 друга	 причина	 били	
политически	 неблагонадеждни.	
Какво	 стана	 с	 тях	 –	 не	 зная.	
Бях	 в	 девети	 клас,	 когато	 пак	
преживях	 подобно	 нещо.	 Оти-

дохме	 на	 нощната	 служба	 за	
Възкресение	 Христово.	 Пред	
църквата	 „Успение	 Богородич-
но”	 имаше	 кордон	 от	 цивилни	
и	 милиционери,	 които	 приби-
раха	 мъже,	 обявени	 за	 небла-
гонадеждни.	 Един	 от	 тях	 беше	
бащата	 на	 моята	 съученичка	
Нела	 Йончева	 –	 д-р	 Йончев,	
зъболекар,	 който	 после	 умира	
в	 лагер.	 Този	 случай	 страшно	
ме	порази...“	
Своя	живот	сега	Анна	Едгар-

Копецка	 описва	 в	 автобиогра-
фична	книга.	
	След	 промените	 през	 1989	

година	 по	 молба	 на	 своята	
дъщеря	Татяна	 тя	 заминава	 за	
Германия	 и	 там	 семейството	
се	установява	до	година,	къде-
то	 живее	 и	 досега	 с	 внучката	
Анна-Елизабет	 и	 правнучката	
София.	Синът	й	Николай	и	вну-
кът	Александър	 са	 избрали	 да	
останат	в	Габрово.	
	„Тита	почти	всяка	година	си	

идваше.	 Не	 можеше	 да	 живее	
без	България.	Тук	тя	се	захран-
ваше	с	енергия,	макар	герман-

ците	 да	 са	 прекрасни	 хора“,	
обясни	майката	Анна	Копецка.	
	Тя	 най-често	 получава	 пое-

тическо	 вдъхновение	 след	 ня-
какво	преживяване,	когато	е	на	
път	 или	 е	 вкъщи	 и	 се	 чувства	
самотна.	 Писането	 на	 стихове	
й	 помага	 да	 живее,	 макар	 да	
не	 се	 чувства	 самотна.	 Пра-
внучката	 й	 София	 всеки	 път	
я	 обсебва:	 „Бабо,	 ще	 ми	 раз-
кажеш	 ли	 приказка?”	 И	 после	
слуша	 приказката	 на	 българ-
ски.	 И	 всеки	 път	 пита:	 „Какво	
каза?	 Я	 сега	 ми	 я	 преведи!”	
–	разказва	баба	й	Анна.	
„С	 книжката	 „Пъстроцветна-

та	 дъга	 на	 един	 живот”	 искам	
да	кажа	на	моите	внуци	и	пра-
внуци,	 че	в	живота	се	случват	
много	 неща	 -	 предвидени	 и	
непредвидени.	 И	 да	 им	 дам	
един	 човешки	 съвет,	 защото	
животът	 протича	 много	 бързо.	
Нека	 да	 се	 обичат.	 Не	 да	 се	
стремят	 да	 правят	 кариера,	 а	
да	 бъдат	 хора,	 да	 си	 поставят	
една	 сърдечна	 цел	 –	 да	 имат	
деца,	да	има	приемственост,	да	
има	любов	помежду	им.	

Защото няма ли 
траДиции, ценности 
межДу поколенията, то 
тоЗи нароД ще се Загуби.
	Идва	Коледа.	Леля	Ани,	как-

то	 всички	 тук	 й	 казват,	 ще	
празнува	първо	своя	90-ти	рож-
ден	 ден,	 след	 което	 и	 Коледа	
–	но	по	български	обичай.	Раз-
делила	ги	е.	Великден	празнува	
по	 немските	 традиции.	 С	 нея	
обстоятелствата	 ни	 срещнаха	
преди	по-малко	от	година.	
Бях	 удивена	 от	 нейната	 не-

помрачена	 сила	 да	 обича	 и	
да	 дава	 любов,	 от	 мярата	 на	
нейната	философия	за	живота,	
от	изтънчения	вкус	и	красивата	
подредба	на	душата	й.	От	при-
ятелството.	
Бъди	 здрава,	 лельо	 Ани!	

Нека	любовта	в	сърцето	 ти	да	
има	много	 дълъг	живот.	 Благо-
даря	ти!		

Из „ПъСТроцВЕТнАТА дъГА 
нА ЕдИн жИВоТ”

Анна-Едгар Копецка

ТАйнСТВо
Усещам импулси в тъмнината
стремеж все нагоре 
към неизвестността.
Поема те с трепет потокът живот
и раждаш се с вик в светлината.
Дали момиче или момче -
важно не е.
Дар съдбовен е всяко дете,
сърдечна връзка на взаимно желание.
Животът нов е слънчев лъч,
нова нежна тревичка.
То пъпка неразцъфнала е ощ
протегната за помощ ръчичка.
Очи звездички, отворени с надежда
за красотата на непознатия свят,
сърце, чакащо доброта и обич
от създалите го същества.
Така при всяка животинка 
се извършва тайнството Живот, 
което заслужава преклонение!

ХудожнИцИ 
Стаята блести чиста и бяла. 
Изпращаме бояджията, благодарим 
и се разплащаме. Влизаме. 
Децата ги няма. Викаме ги. 
Затваряме вратата. 
Замръзваме от изненада. 
На чистата бяла стена грейват 
нарисувани с вакса и червило 
къщичка, дръвчета, цветенца 
и летящи птички. 
Ах, мои скъпи художници, 
с пъргави ръчички 
как да ви се сърдим, милички, 
като сте толкоз мънички. 
Близнаци не сте, дели ви годинка, 
но с четири и три -
пак сте дваминка. 
Бъдете ни здрави, пакостници мили, 
много ви обичаме, да сте ни живи! 

БръСнАр 
Кайчо, где е Титко? - 
пита мама като в стаята влиза. 
Тука зад вратата - казва 
малкото мило момиченце, 
което играе до кревата. 
Отваря мама към мивката вратата 

виква от уплаха, 
смръзва се от изненада - 
на стола момченце до очите сини 
с пухкава бръснарска пяна покрито. 
С две пръстчета уловило 
нослето си малко усърдно - 
бръсне се, с четката за зъби 
на своя татко. 
Мама плаче и се смее - 
„Боже, колко ме уплаши!“ 
Малкият казва пухтейки: 
„Искам да приличам на тати!“

ПАрАшуТИСТ 
Завръщам се у дома. 
Чувам непонятна врява. 
Вземам стъпалата бегом, 
връхлетявам в тяхната стая. 
Баба Тотка налага поредно 
трите си внучета, а те 
реват на глас. 
Отпускайки последния 
започва да обяснява: 
„Ако не бях се усъмнила, 
че нещо кроят на балкона, 
сега двама долу щяха да лежат. 
Кайчо щеше от парапета да скочи 
на баща си с чадъра! О, Боже!” 
Задъхана, на пресекулки продължава: 
„Та, къщата е над 10 метра висока. 
Едва успях за гащите да го хвана”. 
И пада обезсилена на стола 
без дъх останала. 
Гледам виновниците скупчени 
един до друг със сълзички в очите - 
на три, четири и пет годинки 
експериментатори мънички. 
Не намирам думи да им обясня, 
че в живота не всичко е така лесно. 
Прегръщам ги тримата. 
Мога само да ги обичам.

ПроТЕСТ 
У дома сме, на вечеря събрани. 
Как мина денят ви днес? – питам 
с усмивка дъщерята и сина ни, 
на 15 септември, днешният ден, 
започва новата учебна година. 
„Добре, имаме нова класна” – 
отговаря усмихната дъщерята 
опитна вече гимназистка. 
Поглеждам сина – 
гимназист първокурсник. 
Той изведнъж изтърсва: 
„Преместете ме! 

Не искам в тази гимназия!” 
Изненадани, питаме в един глас: 
Защо? 
Априловската гимназия
е най-престижната у нас. 
Щастие имаме, че е в града ни. 
Синът продължава, сдържайки едва 
напиращите сълзи: 
„Станах за посмешище днес. 
Всеки учител, 
стигнал до името ми в дневника, 
ми задаваше въпроса: 
„Георгиева Татяна, сестра ли ти е? 
Даде Бог, да не си като нея!” 
Дъщеря ми възмутено го поглежда. 
Тя беше добила вече слава 
през двете школски години 
с необикновените си постъпки 
на борбеност за истина и правда 
по всяко време, за всичко. 
Нали Скорпионче беше! 
Знаеш ли, Кайчо – казвам му аз, 
приеми днешния ден 
като предизвикателство. 
Докажи им, че с малко дипломация 
целта също може да се постигне. 
Баща му смигва му, разсмиваме се. 
Днес, след толкоз години, 
може би вече тридесет, 
спомних си тази случка. 
Синът ми склони молбата. 
И успя.

ГАБроВо  1970
Мой роден град!
Издигаш се ти днес
Край бързоструйна Янтра
И растеш не с месеци, години
А с часове, минути.
Сгряваш ти с новата си красота
Сърцето ми,
отраснало в твоите скути
И тръгвам аз с поглед очарован
През твоите паркове, площади
За да издиря образи любими
Искрата, която из под чука
Те теб създаде
За да гориш и за да светиш
На бъдните ни поколения
Мой роден град
Скътан в полите на Балкана
Откърмен със завети на деди
Смело в своя път върви
И в новото време пребъди!

	 От	 9	 до	 13	 декември	 уче-
ниците	 от	ОУ	 „Христо	 Ботев“	 -		
Габрово	 се	 включиха	 в	Нацио-
налната	седмица	на	четенето	с	
различни	инициативи.

Националната	 седмица	 на	
четенето	 стартира	 на	 10	 де-
кември	 с	 уъркшопове	 в	 часо-
вете	 на	 класа	 и	 в	 уроци	 по	
български	език	и	литература	в	
1-7	 клас	 под	 мотото	 „Сподели	
ми	 книга,	 сподели	 ми	 знание“.	
Първокласниците	 споделиха	
приказки,	 научени	 от	 баба	 и	
дядо.	 „Сливи	 за	 смет“,	 „Неро-
дена	мома“,	„Грозното	патенце“	
и	 други	 са	 сред	 най-любимите	
творби	на	малките	ученици.	

В	 училищната	 библиотека	
второкласниците	 четоха	 колед-
ни	приказки	и	стихотворения	от	
Петя	Караколева,	Цанко	Лалев,	
Катя	 Захариева	 и	 др.	 Трето-
класниците	 споделиха	 люби-
мите	 си	 книги	 -	 „Патиланци“	
-	 Ран	 Босилек,	 „През	 води	 и	
гори“	-	Емилиян	Станев;	„Карл-
сон,	 който	 живее	 на	 покри-
ва“,	 „Пипи	 Дългото	 чорапче“	
-	 Астрид	 Линдгрен,	 „Приказки“	
-	Оскар	Уайлд,	и	др.	Учениците	
от	 четвърти	 клас	 представиха	
любими	книги	с	презентации	и	
проекти	 за	 Ран	 Босилек	 („Па-
тиланско	 царство“),	 Ангел	 Ка-
ралийчев	 („Български	 народни	
приказки“),	 Йордан	 Радичков	
(„Ние,	врабчетата“),	Алън	Милн	
(„Мечо	 Пух“),	 Роалд	 Дал	 („Ма-
тилда“)	 и	 др.	 На	 12	 декем-
ври	 в	 училищната	 библиотека	
гостуваха	 петгодишни	 деца	 от	
ЦДГ	 „Перуника“	 -	 Габрово.	 Те	
слушаха	 с	 голям	 интерес	 пре-
зентации	за	любимия	приказен	
герой	Мечо	Пух	и	талантливата	
Матилда,	 представени	 от	 чет-

въртокласничките	 Мирослава	
Енчева	 и	 Ростислава	 Пашова.	
С	огромно	любопитство	децата	
разгледаха	 музейната	 сбирка	
на	 училището,	 като	 в	 ролята	
на	 екскурзовод	 се	 изяви	 сед-
мокласникът	 Иван	 Влъкненски.	
Тази	среща	постави	началото	и	
на	инициативите	на	ОУ	„Христо	
Ботев“	-	Габрово	за	осъществя-
ване	 на	 приемственост	 между	
детската	градина	и	първи	клас.	
Предстои	 Празник	 на	 цифрите	
в	 първи	 клас	 на	 18	 декември,	
на	който	децата	от	ДГ	„Перуни-
ка“	и	техните	учителки	са	пока-
нени.	 И	 учениците	 от	 5-7	 клас	
участваха	 в	 презентациите	 на	
любима	 книга.	 Петокласниците	
четоха	любими	приказки	и	ана-
лизираха	 поуките	 от	 тях.	Шес-
токласниците	 участваха	 в	 дис-
кусия	на	тема	„Книги	за	малки	
и	 големи“	 като	 предварително	
бяха	 прочели	разкази,	 написа-
ни	 от	 класиците	 Елин	 Пелин,	
Йордан	Йовков,	 Иван	 Вазов	 и	
Чудомир.	 Седмокласниците	 де-
монстрираха	 литературните	 си	
интереси	и	дискутираха	новите	
тенденции	в	писането	на	худо-
жествен	текст.

Седмицата	 на	 четенето	 бе	
закрита	 с	 уъркшоп	 на	 клуб	
„Компютърно	 програмиране	 -	
първи	 стъпки“,	 където	 малките	
програмисти	 от	 3	 и	 4	 клас	
споделиха		дигиталните	си	про-
екти	 „Патиланско	 царство“	 -	
Ран	 Босилек,	 „Бяла	 приказка“	
-	 Валери	 Петров,	 „Мили	 бате“	
-	 Станка	 Пенчева,	 „Пипилота“	
-	Астрид	 Линдгрен,	 „Мечо	 Пух“	
-	Алън	Милн,	„Малкият	принц“	-	
Екзюпери,	и	др.,	създадени			по	
любими	 детски	 произведения	
от	български	и	чужди	автори.

Седмицà нà чеòенеòо в ОУ ,,Õриñòо Боòев” - Гàáрово

	 А1	 организира	обучения	 по	
компютърна	 грамотност	в	рам-
ките	 на	 инициативата	 „Интер-
нет	за	всички	55+“.	В	обучения-
та	се	включиха	общо	100	мъже	
и	жени	на	възраст	между	55	и	
83	 години	 от	 малки	 населени	
места.	 Всяка	 група	 премина	
успешно	през	общо	четири	мо-
дула,	разпределени	в	20	учебни	
часа:	 въведение	 в	 компютър-

ните	 технологии,	 работа	 с	 ин-
тернет,	използване	на	мобилни	
устройства	 и	 безопасно	 сър-
фиране	 в	 мрежата.	 Курсовете	
бяха	 разработени	 и	 проведени	
в	 партньорство	 с	 асоциация	
„Съвременни	 читалища“	 и	 се	
проведоха	в	градовете	Белене,	
Дряново	 и	 Радомир,	 както	 и	
селата	 Ценово	 и	 Ново	 село,	
област	Видин.

Курñове нà А1 по компюòърнà 
ãрàмоòноñò зà 55+ и в Дряново



516 декември 2019 г. имоти - продава, купува, под наем, гори; земи; нощувки

НАШИ КЛИЕНТИ ТЪРСЯТ: ПАРЦЕЛИ - БОРОВО, СИРМАНИ, ВЕЛЧЕВЦИ, ЧЕХЛЕВЦИ, ВОЙНОВО, ГА-
ЧЕВЦИ, ВРАБЦИ, БОЙНОВЦИ, КЪЩИ В ДОБРО СЪСТОЯНИЕ В ПЛАНИНАТА асф. път, ток и вода до 15000 
лв; КЪЩИ в града до 30000 лв; ЦЕНТЪР: 3-ст. -до 45000 лв; 2-ст.- до 30000 лв; 1-ст. - до 20000 лв
ЗА КЪЩИ НА WWW.GABROVO.HOUSE

ПРОДАВА АПАРТАМЕНТИ 
2-ст., център, 61м2, ет. 5/5, за ремонт 39 800 лв
2-ст., Бичкиня, 65 м2, етаж 3/8, ЕПК 40 000 лв
2-ст., Колелото, 61 м2, 5/6, тухла, ТЕЦ 44 200 лв
2-ст., Градище, 66 м2, ет. 3/5, ново строителство, 
обзаведен 62 000 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., Борово, 80 м2, ет. 5/6, ч. обз. 39 200 лв
3-ст., Ш. мост, 86 м2, ет. 1/4, обз. 55 000 лв
3-ст., Градище, 95 м2, ет. 4/4, обз. 100 000 лв
3-ст., ул. „Акация“, 75 м2, 4/8 65 000 лв
3-ст., център, ново строителство, 111 м2, ет. 5, 

ТЕЦ, гараж за 2 коли 120 000 eu
3 ст., Тлъчници, НС, 98 м2, ет. 5/5 57 000 eu
3 ст., Тлъчници, 89 м2, етаж 3/5, обзаведен, 
газово отопление 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 49 500 лв
3-ст., Сирмани, 94 м2, ет. 3, таванска стая, гараж 
и маза 70 600 лв
3-ст., Център, 83м2, ремонтирана баня, възмож-
ност за газ 61 900 лв
ПРОДАВА КЪЩИ 

Борики, груб строеж, 352 м2 РЗП, два гаража, 4 
спални, 3 бани, двор 1010 м2 218 000 лв
Г.бърдо,170м2 РЗП,гараж, двор 407м2 109 900 лв
Шарани, 2 къщи - стара за реставрация и нова, 

211 м2 РЗП, плевня, двор 1918 м2 56 000 лв
Чавеи, 286 м2 РЗП, обзаведена, бивша къща за 
гости, 6 спални, 6 бани, двор 1230м2 150 500 лв
Драгомани, 87м2 ЗП,стара,двор 1329м2 36 500 лв
Черневци, 2-етажна, 138 м2 РЗП, реновирана, 
двор 572 м2 146 900 лв
Беленци, 270 м2 РЗП, механа, лятна кухня, два 
гаража, двор 787 м2 102 995 eu
Шиваров мост,118 м2 РЗП, гараж, двор 556 м2  

 31 900 лв
Местност Качорите, 144м2 РЗП, двор 2934м2, 
автентична                              17 101 еu 
Баевци, 70 м2 ЗП, двор 883 м2 27 900 лв.
Велковци, 140 м2 РЗП, гараж, два навеса, плевня, 
4 спални, двор 1400 м2 41 500 eu
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 59 900 лв
Нова махала, 136 м2 РЗП, двор1499 м2 42 500 лв
Драгановци, 157 м2 РЗП, гр. строеж, гараж, двор 
1040 м2 31 500 eu
Кметовци, 74 м2  ЗП,  двор 1112 м2 39 500 лв
Читаковци, 176 м2 РЗП, за довършителен ремонт, 
двор 2200 м2 43 700 лв
Малини, 2-ет., за ремонт, двор 1140 м2 8 000 лв
Гледаци, 1/2 част от къща, двор 907м2 20 000 лв
Беломъжи, 51 м2, ремонтирана, плочи, двор 3771 
м2 31 500 eu
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
Колелото, 2-ет., 306 м2 РЗП, 413 м2 двор, гараж, 
стопанска постройка 156 600 лв
Иванили, с плочи, стоп. постр., 956 м2 5 600 eu
Шенини, груб строеж, 229 м2 РЗП, два гаража 
570 м2   73 000 лв
Борово, 3-ет., РЗП 180 м2, с дюкян, лятна кухня, 
на 2 улици, двор 309 м2 26 500 лв
Орловци, 120-годишна къща,отлична реставрация, 
необзаведена,лок. парно двор 1599 м2  55 900 eu
Къща на 3 км от Центъра, 240 м2 РЗП, 3 спални, 
НС 2011, 2 гаража, двор 1788 м2 280 000 лв
Къща на 12 км от Габрово, 226 м2 РЗП, 3 спални, 
НС 2009, двор 1854 м2 91 500 eu
Стойковци, лок. парно, 102м2 РЗП, юг 49 960 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

Поповци, 507 м2 5 600 лв
Велчевци, 298 м2 8 900 лв
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

Обходен път за Шипка, 20 дка, 106 м лице, до 
пътен възел Поповци, променено предназначение 
с изтекъл срок, за подновяване       210 000 лв
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
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, 164 м2, ет. 4/4 52 600 eu
ДАВА ПОД НАЕМ

Мол Габрово, тристаен, обзаведен 588 лв
Терамол, 1-ст., 3 ет., част. обзавеждане 180 лв
ИЦ, тристаен, обзаведен, след ремонт 1200 лв
Младост, 1-ст., 3 ет., част. обзавеждане 145 лв
Административен 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 
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EДНОСТАЙНИ:
БОКСОНИЕРА В ЦЕНТЪРА ЗАМЕНЯ ЗА ГАРСОНИЕРА
Дядо Дянко, 28м2, монолит, отлична 15 500 лв
Трендафил-1, ет. 5, панел 20 000 лв
Голо бърдо, тухла, 77м2 35 000 лв
Севлиево, 55м2, ет. 1,подходящ за офис 35 000 лв
Ид. център, 47 м2, ново строителство  40 000 лв

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

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

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

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

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

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

Дядо Дянко, УПИ, 9810м2 23 лв/м2

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

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

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

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

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

НОВИ ОФЕРТИ:
Трендафил, двустаен, ет. 3 28 500 лв
К-с „Хр. Ботев“, 61м2, ет. 2, н. стр. 72 000 лв
ИЦ, мезонет, ново стр., ет. 2/3 125 000 лв
Донино, вила, 70м2, 600 м2 двор 55 000 лв
ИЦ, тристаен, 100м2, ет. 3 78 000 лв
Смиловци, вила, 2 етажа, 1600 м2 28 000 лв
Бичкиня, 112м2, тухла 48 000 лв
Баждар, 115м2, ет. 2, двор 65 000 лв
Идеален център, 50м2 50 000 лв
Център, 85м2, ет. 3, тухла 46 000 лв
Идеален център, 90м2, ет. 1 65 000 лв

ИЗГОДНИ ОФЕРТИ:
Център, магазин, 84м2 68 000 лв
Център, 144 м2, ет. 2 45 000 лв
Център, луксозен офис, 125м2 50 000 €

Идеален център, магазин, 40м2 48 000 лв
ПРОДАВА НОВО СТРОИТЕЛСТВО:
Радичевец, къща,130м2, до ключ обз.  70 000 €
Идеален център, 100м2, ет. 2 60 000 €
Идеален център, Младост - 2-стайни, 3-стайни 

ГАРСОНИЕРИ: 
Ид. център, гарсониера, 50м2, ет. 2 48 000 лв
Индустриална зона, 56м2, ет. 1 11 000 лв

ДВУС ТАЙ НИ/ТРИС ТАЙ НИ:
Шиваров мост, 60м2, ет. 2, ново стр. 43 000 лв
Eса, двустаен, панел 35 000 лв
Ид. център, двустаен, тухла, ет. 2 51 500 лв
Баждар, 99м2, таванска стая, ет. 2 65 000 лв
Трендафил, 76м2, ет. 3, PVC 52 000 лв
Падало, PVC, 96м2 55 000 лв
Идеален център, 140м2, ет. 4 52 000  €
Младост, 116м2, монолит 60 000 лв
Шиваров мост, 65м2, ет. 2 42 000 лв
Идеален център, 100 м2, ет. 2, PVC 75 000 лв
Идеален център, 95 м2, ет. 2 65 000 лв

ГРАД С КИ КЪ ЩИ И ЕТАЖИ:
Камъка, 140м2, двор 80 000 лв
Хаджицонев мост, 2 етажа, 220м2, гараж, двор, 
PVC 45 500 лв
Шиваров мост, 80м2, ПВЦ 55 000 лв
Баждар, къща, 80 м2, 480 м2 двор 65 000 лв

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

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

ДАВА ПОД НАЕМ:
Идеален център, лукс студио, обзаведено 380 лв
До OMV, двустаен, обзаведен 200 лв

ОЩЕ АКТУАЛНИ ОФЕРТИ - В ОФИСА
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уют  •  спокойствие  •  сигурност
“Скобелевска” 32, ет. 1 (срещу Театъра)

тел.: 066/80 85 74,  0885 118 119

БизнЕс и инВЕсТиции
разраБоТЕн БизнЕс се 
продава на тел. 0895/307-
105. [8, 4]

иМоТи продаВа
парцЕл до „Техномар-
кет“ - 3 дка, за 18 000 
лв. се продава на тел. 
0892/484-602. [17, 16]
ГарсониЕра, слЕд ре-
монт, в кв. Трендафила, с 
посредник се продава на 
тел. 0887/760-790. [11, 
11]
апарТаМЕнТи и други - 
ново строителство, в иде-
ален център се продават 
на тел. 0888/447-096. [18, 
10]
ЕТаж оТ къща в центъ-
ра, зад МОЛ Габрово, с 
двор 150 кв. м, се прода-
ва на тел. 0897/446-428, 
0878/356-150 [16, 10]
къща Близо до Габрово, 
на 6 км от центъра, се 
продава на тел. 0897/569-
027. [11, 9]

ноВо жилищЕ - обзаве-
дено, 73 кв. м, гр. Габро-
во, се продава на тел. 
0887/16-32-34. [11, 5]
ТрисТаЕн апарТаМЕнТ 
- 91 кв. м, ет. 3, луксозно 
обзаведен, локално парно, 
таванска стая, маза, на ул. 
„Седянкова ливада“ 27 се 
продава на тел. 0888/20-
59-23. [3, 3]
парцЕл В село Лесичар-
ка, регулация, договаря-
не, се продава на тел. 
0897/02-05-31. [11, 4]
парцЕл В кв. Стефанов-
ци, 1186 кв. м, в регула-
ция, се продава на тел. 
0887/130-346. [3, 2]

иМоТи даВа под наЕМ
ЕдносТаЕн апарТаМЕнТ 
на Колелото се дава под 
наем на тел. 0877/222-
095. [12, 8]
ТрисТаЕн нЕоБзаВЕдЕн 
апартамент, след осно-
вен ремонт, с климатик, 
кв. Русевци, Габрово, се 
дава под наем на тел. 
0884/149-964. [17, 13]
иц, дВа магазина/офиси, 
договаряне, се дават под 
наем - тел. 0888/378-193. 
[12, 8]

апарТаМЕнТ под наем - 
тел. 0876/411-467. [12, 11]
МясТо за автокъща се 
дава под наем на тел. 
0895/710-934. [11, 10]
аВТоМиВка даВа под 
наем тел. 0895/710-934. 
МаГазин - 55 кв. м, на 
колелото на Консултативна 
поликлиника се отдава под 
наем на тел. 0898/815-
554. [11, 6]
кафЕ „лЕБЕда“ се 
дава под наем на тел. 
0889/848-474. [4, 2]
БоксониЕра с ТЕЦ се 
дава под наем на тел. 
0879/288-911. [3, 2]
ТрисТаЕн апарТаМЕнТ 
- 95 кв. м, обзаведен, 
250-300 лв., на Еса се 
дава под наем на тел. 
0895/976-141. [3, 1]

Търси под наЕМ
дВусТаЕн или триста-
ен апартамент на разумна 
цена се търси под наем на 
тел. 0895/116-553. [5, 3]

зЕМи
ниВи В цяла България се 
купуват на тел. 0894/47-
44-70. [11, 10]
зЕМЕдЕлски зЕМи и 
гори се купуват на тел. 
0894/23-24-25. [8, 3]

ул. “1 май 1876” 1-В
тел. 066/80-49-48
www.sviat.eu 
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ЕКСКУРЗИИ ОТ ГАБРОВО
ОДРИН - 14.12./21.12, 40 лв.
БУКУРЕЩ - КОЛЕДНИ БАЗАРИ - 15 и 
21.12, 40 лв.
ФЕСТИВАЛ НА ЛАЛЕТО В ИСТАНБУЛ - 
156 лв.                                                                                                                                   
НГ В ИСТАНБУЛ - 28.12., от  348 лв.                                                               
СИНАЯ-БРАН-БРАШОВ - 20.12, 149 лв. 
КОЛЕДА И НГ В БЕРОВО - 2 нощувки, 
210/360 лв.
НГ В АНТАЛИЯ - от 337 лв., КУШАДАСЪ 
- от 348 лв.
ЕКСКУРЗИИ ОТ СЕВЛИЕВО/В. ТЪРНОВО
КОЛЕДА ВИЕНА - БУДАПЕЩА - 21.12., 

559 лв.
НОВА ГОДИНА В КОРФУ - 28.12., 340 лв.
НГ САМОЛЕТ - ПОСЛЕДНИ МЕСТА  
ВИЕНА - 790 лв., РИМ - 1043 лв., СИЦИ-
ЛИЯ - 862 лв., КОСТА ДЕЛ СОЛ - 978 лв., 
АНТАЛИЯ - 648 лв., ЕГИПЕТ - 1049 лв., 
ТУНИС - 1067 лв., МАРОКО - 1484 лв.
ПОЧИВКИ 2020 - РАННИ ЗАПИСВАНИЯ
КУШАДАСЪ, БОДРУМ, МАРМАРИС, АЙВА-
ЛЪК, АНТАЛИЯ, ЧЕШМЕ, ГЪРЦИЯ, ИСПА-
НИЯ, ИТАЛИЯ, ПОРТУГАЛИЯ, ДУБАЙ, МАРО-
КО, ТУНИС, ЕГИПЕТ, ИЗРАЕЛ И ЙОРДАНИЯ
АВТОБУСНИ И САМОЛЕТНИ БИЛЕТИ НА WIZZ 
AIR И RYANAIR

sviat@mail.bg

 
         

иМоТи купуВа
ЕВТина къща, може и полусъбо-
рена, се купува на тел. 0895/752-
838.
купуВаМ къща, апартамент, га-
раж и др. на дългосрочен лизинг. 
0899/143-163 [18, 14]
ЕдносТаЕн или двустаен - ту-
хлен, купува тел. 0899/222-636. 
[12, 12]
ГарсониЕра до 21 000 лв. се 
търси на тел. 0899/238-838. [5, 1]

ВодораВно: Севлиево. Колектив. Дарба. Глома. Орел. Силистра. Таба-
кера. Хера. Корал. Иго. Навло. Амарант. Орк. Лаври. Ада. Отток. Нотка. 
Авоар. Итал (Йоан). Виола. Исна. Реквием. Знаме. Кси. Ноа (Яник). Галоа 
(Еварист). Боза. Чин. Леген. Мазурка. Банда. „Дарик“. Якоруда. Разин 
(Степан). Чар. Бета. Немец. Зета. Баржа. Ципа. Ателие. Фен. „Мазепа“. 
Емс. Федерер (Роджър). Рибарница. Велес. Кирка. Щих (Михаел). Левица. 
Култ. Сал. Зина. Гогол (Николай). Атлас. Чинка. Арика. Касета. Евакуация. 
Паток. Кавалер. Арн.  оТВЕсно: Редингот. ЕНИАК. Аферистка. Вал. 
Ортикон. Обред. Халат. Улрих (Ян). Котва. Брежнев (Леонид). 
Ласо. Ибсен (Хенрик). Каи. „Лаута“. РЕП. Сек. Театрал. Легенда. 
Мелез. Раван. „Магда“. Царевичак. Нога. Лвов. „Леа“. Низ. Сини. 
Кортизон. Репер. Цанев (Никола). Окото. Икона. „Дама пика“. Ква. 
Омара. Ала. Мазе. „Аби“. Гаал. Алабама. Амбарица. Арко. Ке. Ала-
да. Еозин. Терк. Гаур. Скок. Рави. Зук. Земна кора. Трева. „Оскар“. 
„Челси“. Улица. Пиер. Нюанс. Коати. Цел. Кир. Власт. Раиса. Раева 
(Илиана).  Траян (Марк Улпий).

отговори на сканди от петък

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

www.spaholiday.bg

ЕКСКУРЗИИ ОТ ГАБРОВО
ИСТАНБУЛ ЗА ФЕСТИВАЛА НА ЛАЛЕТО - 
22.04-26.04 с 3 нощувки – 240 лв.
СИНАЯ – БРАН – БРАШОВ - 25-26.04; 23-
24.05; 20-21.06 - 139 лв.
НОС КАЛИАКРА - 30-31.05 - 99 лв.
БЪЛГАРСКИЯТ ХОЛИВУД - 15-17.05;17-
19.07- 145 лв.
С. ЗЛАТОЛИСТ- „ПРЕПОДОБНА СТОЙНА“-
РОЖЕНСКИ МАНАСТИР-МЕЛНИК - 09-10.05; 
04-05.07- 109 лв.
ГЪРЦИЯ-РИЛСКИ МАНАСТИР-МЕЛНИК-РУПИ-
ТЕ - 01-03.05 - 179 лв.
БЕЛОГРАДЧИШКИ СКАЛИ - 09-10.05 - 95 лв.
СКОПИЕ-КАНЬОН МАТКА - 06-07.06 - 139 лв.
ОХРИД И АЛБАНИЯ -02.04.20; 25.06-279 лв.

МИСТИЧНИТЕ РОДОПИ - 13-14.06 - 103 лв.
ПИРИНСКИ ЕЗЕРА -02-05.07;20-23.08,185 лв.
ПОЛША - 05-11.07 - 729 лв.
РИЛСКИ ЕЗЕРА - 16-19.07; 06-09.08; 27-
30.08 - 189 лв.
ВИЕНА И ВЕНЕЦИЯ - 21-26.07 - 449 лв.
СЕВЕРОЗАПАДНА БЪЛГАРИЯ И КРАЙОВА - 
04-06.08 - 149 лв.
МЕТЕОРА - 23-26.04 – 225 лв.
ВЕЛИКДЕН В КОРФУ - 16-20.04 - 439 лв.
ПОЧИВКИ ОТ ГАБРОВО:
ПОЧИВКА В БАНСКО-14-19.07;11-16.08,275 лв
ПОЧИВКА В ПАМПОРОВО - 22-26.07; 05-
09.08 - 239 лв.
ОХРИДСКОТО ЕЗЕРО-23-26.07;13-16.08- 275лв
ПРОДАЖБА НА САМОЛЕТНИ И АВТОБУСНИ БИЛЕТИ
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ГАБРОВО, ул. “ЕМАНУИЛ МАНОЛОВ” 32
066/800180, 0876666693

www.spaholiday.bg

ЕКСКУРЗИИ ОТ ГАБРОВО
ИСТАНБУЛ ЗА ФЕСТИВАЛА НА ЛАЛЕТО - 
22.04-26.04 с 3 нощувки – 240 лв.
СИНАЯ – БРАН – БРАШОВ - 25-26.04; 23-
24.05; 20-21.06 - 139 лв.
НОС КАЛИАКРА - 30-31.05 - 99 лв.
БЪЛГАРСКИЯТ ХОЛИВУД - 15-17.05;17-
19.07- 145 лв.
С. ЗЛАТОЛИСТ- „ПРЕПОДОБНА СТОЙНА“-
РОЖЕНСКИ МАНАСТИР-МЕЛНИК - 09-10.05; 
04-05.07- 109 лв.
ГЪРЦИЯ-РИЛСКИ МАНАСТИР-МЕЛНИК-РУПИ-
ТЕ - 01-03.05 - 179 лв.
БЕЛОГРАДЧИШКИ СКАЛИ - 09-10.05 - 95 лв.
СКОПИЕ-КАНЬОН МАТКА - 06-07.06 - 139 лв.
ОХРИД И АЛБАНИЯ -02.04.20; 25.06-279 лв.

МИСТИЧНИТЕ РОДОПИ - 13-14.06 - 103 лв.
ПИРИНСКИ ЕЗЕРА -02-05.07;20-23.08,185 лв.
ПОЛША - 05-11.07 - 729 лв.
РИЛСКИ ЕЗЕРА - 16-19.07; 06-09.08; 27-
30.08 - 189 лв.
ВИЕНА И ВЕНЕЦИЯ - 21-26.07 - 449 лв.
СЕВЕРОЗАПАДНА БЪЛГАРИЯ И КРАЙОВА - 
04-06.08 - 149 лв.
МЕТЕОРА - 23-26.04 – 225 лв.
ВЕЛИКДЕН В КОРФУ - 16-20.04 - 439 лв.
ПОЧИВКИ ОТ ГАБРОВО:
ПОЧИВКА В БАНСКО-14-19.07;11-16.08,275 лв
ПОЧИВКА В ПАМПОРОВО - 22-26.07; 05-
09.08 - 239 лв.
ОХРИДСКОТО ЕЗЕРО-23-26.07;13-16.08- 275лв
ПРОДАЖБА НА САМОЛЕТНИ И АВТОБУСНИ БИЛЕТИ
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нощуВки
нощуВки - тел. 0879/272-528, 0888/254-625.
нощуВки В топ център - 0876/731-419. [20, 12]

куриЕрски услуГи
най-ниски цЕни на тежки и едрогабаритни товари в 
страната. Най-атрактивни цени за Лондон - 10 кг - 25 лв. 
„Европът“, Габрово, ул. „Неофит Рилски“ 7, 0882/666-
188. [11, 6]

профЕсионалЕн доМоупраВиТЕл
упраВлЕниЕ на етажна собственост - пълно обслуж-
ване за граждани и фирми. Тел. 0894/94-07-35. [13, 9]
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ПРОДАВА АПАРТАМЕНТИ:
Шивара, 50 м2, тухла, ет. 2 42000 лв
Идеален център, 77 м2, ет. 2 84000 лв
Колелото, 143 м2, ет. 3 82000 лв
Шив. мост, 100 м2, ет. 4 55000 лв
Бичкиня, 80 м2, ет.3, тухла, обз.62000 лв
Център, 83 м2, ет. 1, обз. 37000 eu
Младост, 75 м2, ет. 1 26500 eu
Еса, 120 м2, тухла, ет. 5 70000 eu
Дядо Дянко, 56 м2, тухла, с обз. дог.
КЪЩИ, ВИЛИ:
Трявна, център, 55м2, двор 175м2, отлич-
на 47000 eu
З.дърво,56м2,2-ет.,двор 500м2 11500 лв

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

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

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

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

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

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

0897/95 25 19

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

04/02

НОВО СТРОИТЕЛСТВО, ТОП ЦЕНТЪР  
   550 €/м2

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

АПАРТАМЕНТИ:
Център, тухла, 83м2 72 000 лв
Сирмани, 64м2, добро съст. 16 500 € 
Дядо Дянко, боксониера, 28м2 10 700 € 
Бичкиня, 56м2, ет. 4 15 000 € 
Ш. мост, н. стр., 3-стаен, обз. 55 000 лв
Голо бърдо, тухла, 3-стаен 51 000 лв

КЪЩИ:
Богданчовци, 63м2, 319м2 двор,нова 50 000 лв
Драгиевци,мас.,92м2,1730м2 двор 15 900€ 
Чукилите, 35м2, 1000 м2 двор 21 500 лв
Цвятковци, 112м2, 883м2 двор дог.
Червена локва,96м2,500м2 двор 38 000 лв
Ц. ливада, 176м2, 580м2 двор 24 000 лв
Поповци, 500м2 + бунгало 7 500 €

ПАРЦЕЛИ:
Яворец, ъглов, 619м2 6 000 лв 

Богданчовци, с гараж, 660м2 3 100 € 
Торбалъжи,УПИ,ъглов,650м2 20 000лв
Поповци, 500м2 2 900 €
Шенини, 488м2 3 000 €
Борики, УПИ, панорама, 660м2 дог.
Лоза, 640 м2 3 900 лв
Войново, 536м2 + проект 10 000 лв

ДАВА ПОД НАЕМ:
Дядо Дянко, произв. пом., 600м2 дог.
Радичевец, промишлена сграда, 
668м2, парцел 1342м2 250 €
Център, 3-стаен, частично обз. 220 лв
Център, фризьорски салон, 35м2 дог.
Център, търг. обект, 56м2 350 лв
Център, многостаен,обзаведен 500 лв
КУПУВА: Двустаен в кв. Младост

АГЕНЦИЯ ЗА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ

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

МАГАЗИН „МТЕЛ“ (КОНТОХОВ)

04/11

КУПУВА ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ И ГОРИ

тел. 0675/32 824,
моб. 0885/666 636

имоти; работа предлага/търси; продава-купува; животни продава; счетоводство; лекари

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

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

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

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

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

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

Дряново, гл. път, 3 дка 7 €/м2

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

До “Мак”, 12 дка 72 €/м2

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

29/05

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

раБоТа прЕдлаГа
фаянсаджии за Ан-
глия се търсят на тел. 
0876/535-458.
ТаксиМЕТроВи шо-
фьори се търсят на тел. 
0887/587-354. [22, 18]
сЕрВиТьор/ка при до-
бро заплащане и подси-
гурено спане се търси на 
тел. 0887/671-848. [17, 
14]
жЕна за гледане на болен 
почасово се търси на тел. 
0888/204-480. [11, 11]
фирМа Търси хигиенист/
ка за почасова работа. 
Справки на тел. 0878/808-
705. [6, 6]

фирМа за ЕлЕкТро-
ника Търси прода-
Вач-консулТанТ за 
сВоя МаГазин и 
сайТ. оТлично за-
плащанЕ. Справки на 
тел. 0878/393-919 [15, 
15]

сЕрВиТьорка сЕ търси на 
тел. 0899/651-549. [11, 9]
БисТро „карТал“ тър-
си да назначи готвач/
помощник-готвач за обед-
но меню. Дневна смяна. 
Предишен опит е задъл-
жителен! Справки на тел. 
0889/319-654. [12, 7]
„подЕМ ГаБроВо“ ЕООД 
търси общ работник - 
0884/854-354. [5, 4]
фирМа за здравословни 
храни в село Горна Росица 
търси шофьор с катего-
рия „С“. Заплата 1200 лв. 
Справки на тел. 0885/204-
770. [5, 4]

фирМа наБира ра-
БоТници за пЕрал-
но сТопансТВо. 
оТлично заплаща-
нЕ. Справки на тел. 
0892/24-67-67. [10, 7]

оБщ раБоТник със сред-
но образование и шо-
фьорска книжка се търси 
на тел. 0899/143-163. [3, 
2]
Търся жЕна до 65 години 
за гледане на стари хора. 
Дават къща. Справки на 
тел. 066/99-22-44. [5, 2]
ХоТЕл Търси пЕрсонал. 
позиции: счетоводител, 
касиер, рецепция, серви-
тьори, маркетинг. Справки 
на тел. 0884/555-554. [7, 
2]
МЕБЕлна фирМа „фо-
рЕсТа МЕБЕл“ търси 
да назначи мебелисти и 
3D проектант - Габрово, 
0886/332-968. [8, 1]

ТранспорТна фирМа 
наБира шофьори на 
Гондоли, каТЕГория 
„с+Е“. оТлично за-
плащанЕ. Справки на 
тел. 0889/717-497. [7, 
2]

жЕна - пенсионер, с ком-
пютърна грамотност се 
търси на тел. 0898/660-
596. [8, 1]
Грил-паВилион прЕд 
магазин „Кауфланд“ тър-
си да назначи чистачка 
за вечер. Справки на тел. 
0887/90-70-32. [8, 1]
кулинарЕн МаГазин 
търси продаВач-кон-
сулТанТ до 45 години. 
Справки на тел. 0885/069-
027. [6, 1]
жЕна за помощник в до-
макинство - почасово, от 
Етъра, се търси на тел. 
0888/224-914. [6, 1]

заВЕдЕниЕ Търси ми-
ячка. Справки на тел. 
0899/962-124. [6, 1]

раБоТа Търси
Търся раБоТа - тел. 
0893/289-743. [12, 12]
профЕсионалЕн шо-
фьор с категория „С“, 
„С1“ търси работа - тел. 
0879/988-025. [3, 3]

Грижа за Болни 
и ВъзрасТни
ГлЕдаМ Болни. Може и 
почасово. Тел. 0878/47-
69-96. [3, 1]

ПРОДАВА АПАРТАМЕНТИ:  
Голо бърдо, двустаен, тухла, ет. 3, 2 тераси 18 000 eu
Голо бърдо, 90м2, тухла   договаряне
Дядо Дянко, тристаен, тухла   16 000 eu
Бичкиня, 80м2, тухла, таванска стая  договаряне

КЪЩИ:  
Драгановци, 2 етажа, 1 дка двор, пещ  15 000 eu
Здравковец, 2 етажа, 2 дка двор  8 000 eu
Тодорчетата, 2-етажна, ток, вода, 1 дка  10 000 eu 
Ловнидол, двор над 6 дка   5 000 eu 
Сейковци,2 къщи,отлични,двор,панорама 38 000 eu
Гарата   договаряне

ПАРЦЕЛИ, ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ И ГОРИ:  
До Младежки дом, парцел, 3 дка  договаряне
Гачевци, гора, 13.400 дка   договаряне
Габрово, земеделска земя   договаряне
Русевци, парцел, път, ток, вода  договаряне
КУПУВА ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ И ГОРИ - НАЙ-ДОБРИ ЦЕНИ

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

Агенция за 
недвижими имоти
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СМЕНЯ ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕТО НА ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ

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

                                      АГЕНЦИЯ ЗА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ

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

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

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

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

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

01/04

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

циГли - използвани, 0.10 
лв., се продават на тел. 
0896/49-59-26. [16, 11]
кЕрЕМиди БраМак (вто-
ра употреба) се прода-
ват на тел. 0878/199-789. 
[11, 9]

продаВа Машини

пЕлЕТна ГорЕлка 
GF858 VIP - 8-58 кВТ, 
Гаранционна, прода-
ва изгодно по спеш-
ност 0888/241-115 
[23, 15]

Ел. рЕзачка „Макита“ - 
нова, се продава на тел. 
0988/312-387. [3, 2]

продаВа разни
изГодно! Мъжки кожух 
- еко кожа, нов, мъжки 
кожух - естествена кожа, 
ел. двигател - P = 1.5 kW, 
N = 900 об./мин. - тел. 
0889/72-40-86. [11, 9]
паВилион - 9 кв. м, за 
400 лв. се продава на тел. 
0895/710-934. [11, 10]
МоТорна  шЕйна 
„Yamaha“ за 3300 лв. се 
продава на тел. 0888/24-
33-38. [11, 6]
ски, ски ОБОРУДВАНЕ 
продава тел. 0888/24-33-
38. [11, 6]
ТаБлЕТ, раБоТни обувки, 
магнитно колие се прода-

ват на тел. 0878/390-788. 
[5, 4]
изГодно! Гаражна 
врата се продава на тел. 
0885/337-531. [1, 1]

жиВоТни продаВа
заплодЕни ярЕТа по 
споразумение се прода-
ват на тел. 0892/989-718. 
[11, 11]
ярЕТа - живи, 4 лв., 
се продават на тел. 
0892/989-718. [12, 7]
кози, пръчоВЕ и яре-
та се продават на тел. 
0877/983-204. [11, 5]
оВЕн сЕ продава на тел. 
0898/575-123. [16, 8]

аГнЕТа, ярЕ и пръч 
се продават на тел. 
0888/975-692. [10, 3]

Храна за жиВоТни
сЕно на бали продава 
тел. 0899/960-591. [11, 11]
зърно за животни на по-
ниски цени се продава на 
тел. 0898/59-58-75. [3, 3]

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

купуВа МаТЕриали
пункТ за вторични купу-
ва всякакви железа - тел. 
0896/183-637.

 ВАшАТА оБяВА ще бъде от-
печатана още на следващия ден, 
ако бъде подадена в редакцията на 
„100 вести“ до 16.30 часа. 
 Цената на обявите е на дума, 

без предлози и съюзи, за едно от-
печатване - 15 ст./дума обикно-
вена; 30 ст./дума в рамка; 40 ст./
дума - в рамка със сива подложка. 
 При текущите обяви всяка 11-та 

е безплатна. 
 Можете да използвате специал-
ните отстъпки за годишни обяви, 
ако Вашата обява излиза през цяла-
та 2019 година. 

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

рЕГисТрация на 
фирМи и счЕТоВод-
но оБслужВанЕ - 
0898/480-821.

уроци, курсоВЕ
цЕнТър за ПРОФЕСИО-
НАЛНО ОБУЧЕНИЕ - ГАБРО-
ВО, организира лицензи-
рани курсове за: огняр, 
кранист,  мотокарист, 
машинист на пътно-стро-
ителни машини, готвач, 
барман-сервитьор, коз-
метик, фризьор, лечебен 
масаж, маникюр, педикюр, 
ноктопластика. Издава се 
държавен документ за пра-
воспособност. Обучение с 
ваучер за безработни и 
работещи. Тел. 066/80-85-
92, от 10.30 до 12.30 ч., 
0887/361-876. 
спорТЕн клуБ „Алфа-
Метал“ провежда курсове 
за безопасно боравене с 
огнестрелно оръжие. Тел. 
066/80-69-62.
уроци по пиано и сол-
феж - тел. 0877/80-67-26. 
[12, 9]

Оòопление 
нà пелеòи
Представител на  
GOLDEN FIRE

инж. Иван 
ГосПодИнов, 
КонсултИра, доставя, 

монтИра, ПусКа
справки на тел. 
088w7 611 753, 

066 810 410. 
офис Габрово, 

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

066/87-04-89, 
0888/255-318

ГАРАЖНИ 
ВРАТИ

ЩОРИ 
КАСТЕЛО

външни, 
вътрешни

 AL, 
PVC

ДОГРАМА

БинГо зала 
„ГаБроВо“ 

Търси 
крупиЕТа

0896 604 999 

МожЕ и сТудЕнТи 
задочници

лЕкари
д-р ГЕорГи ТАБАКОВ - 
очен кабинет - ул. „Тотю 
Иванов“ 25 - прегледи 
на деца и възрастни, по-
ставяне на меки и твърди 
контактни лещи - поне-
делник до петък - от 9 
до 18 ч.; събота и неделя 
- след уговорка на тел. 
066/80-32-37

псиХиаТър и НЕВРОЛОГ. 
Д-р Трифонов, Габрово, 
ул. „Емануил Манолов“ 
№ 12-А, 066/804-549, 
0885/251-655. ИЗДАВА 
ПСИХИАТРИЧНИ УДОСТО-
ВЕРЕНИЯ.
д-р Марина Санкева, 
специалист кожни и ве-
нерически болести, есте-
тична дерматология, гр. 
Габрово, ул. „Брянска“ 11, 
понеделник, вторник, сря-
да и петък от 10.00 до 
17.00 часа. Записване на 
тел. 066/800-140.
д-р иВан Ненков - аку-
шер-гинеколог в Областна 

болница - Габрово. Пре-
гледи в БМЦ (Консулта-
тивна поликлиника): втор-
ник и четвъртък от 14.30 
до 18.00 ч., включително 
ехография на женска гър-
да, диагноза и лечения на 
заболявания, свързани с 
изпускане на урина при 
жената. Телефон за за-
писване: 0894/565-056. 
[13, 8]

козМЕТика, Масаж
козМЕТични, анТицЕ-
лулиТни, класически 
масажи. Ниски цени. Тел. 
0877/839-166. [1, 1]



оТоплЕниЕ
дърВа за огрев се прода-
ват на тел. 066/823-712, 
0887/620-535, 0876/162-
172.
„пЕХлиВаноВ“ - преся-
ти въглища донбас, бри-
кети, дърва. Ниски цени, 
безплатен транспорт - 
066/805-642, 0897/892-
903. 
нацЕпЕни дърВа - 80 
лв. Безплатен транспорт. 
Незабавна доставка. Тел. 
0895/252-686.
нацЕпЕни, нарязани 
дърва - 80 лева, незабав-
на доставка, се продават 
на тел. 0884/709-093
дъБоВи за огрев - наце-
пени, 80 лв., с безплатен 
транспорт, се продават на 
тел. 0877/471-466.

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

дърВа В чували - 5 лв., 
и РАЗПАЛКИ, с безплатен 
транспорт, се продават на 
тел. 0876/583-472.
суХи дърВа в чували 
и разпалки - 5 лв. Не-
забавна доставка. Тел. 
0877/191-102.
дърВа за огрев в чу-
вали и разпалки - 5 лв. 
Доставка на място. Тел. 
0876/437-140.
разпалки и дърва в чу-
валил, с безплатен транс-
порт, се продават на тел. 
0877/108-825.
суХи дърВа в чува-
ли и разпалки - 5 лв. 
Безплатна доставка. Тел. 
0876/839-779.
„МГ-лЕс“ продаВа дър-
ва 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.

“ВЕлЕВ-сТрой-рЕМонТ“ 
оод продава въглища, 
екобрикети, пелети и бри-
кети - 0897/922-481.
салкъМ - метров, 65 лв./
куб., нарязан и нацепен - 
73 лв./куб., се продава на 
тел. 0896/735-859. [24, 
23]
дърВа за огрев, метрови 
- 75 лв./ куб. м, нарязани 
- 85 лв./куб. м, се прода-
ват на тел. 0896/741-763. 
[24, 23]
дърВа за огрев - наряза-
ни, 80 лв./куб. м, с вклю-
чен транспорт, се прода-
ват на тел. 0879/562-733. 
[24, 23]
нарязани и НАЦЕПЕНИ 
дърва за огрев - 80 лв./
куб. м, се продават на 
тел. 0897/765-901. [24, 
23]
нарязани, нацЕпЕни 
дърва - 85 лв./куб., чувал 
дърва - 5 лв., разпалки 
- 5 лв. -  0893/511-154. 
[22, 19]
пЕлЕТи сЕ продават . 
справки на тел. 0898/59-
58-75. [3, 3]

дърВа за огрев - на-
рязани, нацепени и мет-
рови, незабавна достав-
ка, се продават на тел. 
0898/519-077. [22, 16]
„флинТ-ГайдароВи“ 
(„пЕТя Гайдарова“) - дон-
баски въглища; брикети, 
разпалки. Осигурен транс-
порт. Тел. 0898/690-606, 
066/80-80-53. [24, 16]
МЕТроВи - 75 лв., наря-
зани - 85 лв., чували - 5 
лв. - тел. 0988/816-628. 
[22, 14]
разпалки В големи 
чували - 5 лева. Дърва 
в чували - 5 лева. Тел. 
0876/294-343. [14, 13]
дърВа В чували - 5 лв., 
нарязани и нацепени - 80 
лв. - тел. 0878/47-22-37. 
[16, 8]
дърВа за огрев, разпал-
ки в чували, дърва в чува-
ли, нарязани и нацепени, 
сухи - тел. 0896/80-76-
88. [13, 5]
дърВа за огрев - слива, 
ябълка, 50 лв./куб., се 
продават на тел. 0893/48-
08-84. [5, 3]
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сТроиТЕлсТВо
кърТи и пробива - 0897/832-
363
съБаряМ и почиствам от А 
до Я. Извършвам строителни 
работи. Чистя дворове, мази - 
0899/601-444.
фирМа съБаря, почиства за 
сметка на материалите - тел. 
0896/183-637.
кърТи, зида, ВиК, ел., фаянс  
- 0878/943-895.
фирМа изГражда, ремонтира 
или събаря - обезопасява вся-
какви покриви. Изгражда наве-
си, огради и други на най-ниски 
цени и с високо качество. Тел. 
0895/752-838.
услуГи с мини багерче и са-
мосвал - тел. 0897/429-374.
покриВи, изолации, вътреш-
ни ремонти, мазилки, боя, гип-
сокартон и др. - 0897/390-194. 
[25, 20]
Хидроизолация, покриВи, 
дренаж, улуци, капаци, комини, 
подпорни стени бързо и ка-
чествено - тел. 0888/020-187. 
[25, 20]
сТроиТЕлно-рЕМонТни дЕй-
носТи и всякакви довършител-
ни работи - тел. 0884/439-823. 
[16, 11]

покриВни рЕМонТи, капаци, 
комини, изолации - 0882/279-
749. [17, 17]
кърТя БЕТон, камък - тел. 
0888/544-438. [12, 6]
БриГада изВършВа ремонт 
на покриви, външни и вътрешни 
изолации, мазилки, шпакловки, 
гипсокартон, бояджийски и те-
некеджийски услуги и др. - тел. 
0899/63-88-75. [13, 5]

ВъТрЕшЕн рЕМонТ
паркЕТ, дЮшЕМЕ - редене, 
БЕЗПРАХОВО циклене, фино 
шлайфане, лакиране - монтаж 
на ламиниран паркет - 066/86-
61-43, 0889/286-025.
паркЕТ, дЮшЕМЕ, ламинат - 
циклене, монтаж, лакиране - 
0886/249-906
шпаклоВка, БоядисВанЕ - 
справки на тел. 0895/38-66-50.
профЕсионалЕн МонТаж на 
ламинат, балатум, замазки, боя-
дисване, тапети - 0897/978-762, 
0877/015-031. [27, 22]
шпаклоВка и боядисване - 
справки на тел. 0878/580-333. 
[31, 23]
ВъТрЕшни рЕМонТи, шпак-
ловки, боядисване - тел. 
0898/569-486. [22, 20]
фаянс, ТЕракоТа, топлоизола-
ция -справки на  тел. 0878/928-
538. [11, 5]
Вик, фаянс, теракота - тел. 
0884/228-253. [13, 5]
инТЕриорни! шпаклоВки, 
бои, декоративни мазилки, ка-
мък - тел. 0897/22-98-15. [8, 3]

Хидроизолации
рЕМонТ на стари покриви, хи-
дро-, топлоизолации, дренаж - 
справки на тел. 0888/863-001. 
[17, 17]

изолации
алпинисТи - тел. 0899/321-
190
изолации, скЕлЕ - 0878/943-
895.
алпинисТи, скЕлЕ - справки 
на тел. 0898/907-400.
Топлоизолация - справки на 
тел. 0885/435-390. [17, 12]

израБоТВа
израБоТка на метални кон-
струкции, гаражни и други вра-
ти, огради, парапети - справки 
на тел. 0885/943-808, 066/870-
546.

оГрадна МрЕжа произ-
ВЕжда, ГВоздЕи и ТЕло-
ВЕ на заВодски цЕни се 
предлагат на тел. 066/80-
85-39.

Ел. инсТалации, рЕМонТи
Ел. услуГи - тел. 0877/85-17-
88. [20, 15]
Ел. инсТалации - справки на 
тел. 0877/36-78-52. [20, 15]
Ел. рЕМонТи и инсталации - 
справки на тел. 0899/359-114. 
[16, 15]
дрЕБни ЕлЕкТроуслуГи по 
домовете - тел. 0899/145-802. 
[14, 6]

коМини
профЕсионално почисТВа-
нЕ на комини - отгоре и от-
долу. ПО ВСЯКО ВРЕМЕ. Тел. 
0897/704-502.
коМиночисТач - тел. 
0889/177-737.

коМиночисТач с опиТ - 
30 лВ. - тел. 0894/525-258.

коМиночисТач - машинно, 
безпрахово - тел. 0898/538-
938. [13, 5]

Вик
оТпушВа канали - тел. 
0889/177-737.
изТочВанЕ на септични ями - 
тел. 0889/177-737. [25, 17]
Вик рЕМонТи и инсталации - 
справки на тел. 0899/359-114. 
[11, 10]
Вик рЕМонТи - тел. 0894/22-
05-09. [8, 1]

доГраМа

н и ко консТрукции оод 
произВЕжда и МонТи-
ра прозорЕчни сисТЕМи 
REHAU - 0888/001-588, e-
mail: nikopvc@abv.bg. [18, 
14]

рЕМонТ на ЕлЕкТроурЕди 
рЕМонТ на хладилници и 
фризери по домовете - тел. 
0897/425-313.
рЕМонТ на телевизори по до-
мовете - тел. 0888/279-846. 
[15, 7]

рЕМонТ на перални, съдо-
миялни, печки, бойлери - тевл. 
0988/815-645, 0884/155-075. 
[3, 2]
рЕМонТ на ел. уреди - тел. 
0894/22-05-09. [8, 1]

услуГи
рязанЕ, касТрЕнЕ на опас-
ни дървета (АЛПИНИСТ) - www.
arborist-bg.com, тел. 0884/942-
942.
коВач, кВ. Смирненски - водно 
точило и сапове  - 0892/775-
774.
съБарянЕ на дървета, рязане, 
кастрене - 0889/177-737.
Вик и ел. услуги - тел. 
0894/220-509. [18, 13]
кърТи, чисТи, извозва - 
0889/177-737. [25, 17]
МонТаж на мебели и ламини-
ран паркет се предлага на тел. 
0896/73-73-32. [12, 9]
заВаръчни услуГи - тел. 
0885/724-671. [11, 7]
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аВТоМоБили продаВа
опЕл асТра - 2002 г., 
дизел, 1.7, DTI, пробег 
227 000 км, цена: 2000 
лв., се продава на тел. 
0885/177-944. [6, 4]
БМВ 318 - комби, 2000 
г., 118 к. с., бензин, 
всичко платено, за 2700 
лв. се продава на тел. 
0894/52-52-58. [4, 4]
форд фиЕсТа, 1.3, бен-
зин, обслужена, с два 
комплекта гуми с джанти, 
за 800 лева се продава 
на тел. 0898/594-593. [8, 
3]
сузуки лиана - 2002 
г., кожен салон, всич-
ко платено, цена: 2300 
лв.; Пежо 306 - 1998 г., 
газов инжекцион, се про-
дават на тел. 0889/430-
618, 0899/816-766. [5, 2]
FoRd EscoRt 1.8 Turbo 
Disel - обслужен, за 850 
лева се продава на тел. 
0898/33-14-91. [3, 2]
AUdI 80, 4х4, газ-бен-
зин, се продава на тел. 
0898/33-14-91. [3, 2]

МикроБуси, каМиони
сБалББ - ГаБроВо 
Еоод продаВа аВТо-
МоБил „уаз 39692“, 
16.01.2004 г. Двигател 

2890 куб. см, 85 к. с., 
пробег 115 000 км, цена: 
2500 лв. Тел. 0885/177-
944. [4, 4]

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.
изкупуВаМ oPEl, 
Peugeot, Volkswagen  - 
тел. 0999/009-008.

аВТочасТи/МаГазини
изкупуВаМ аВТо-
каТализаТори - тел. 
0999/009-008.
ноВи акуМулаТори 
- най-ниски цени - тел. 
0999/009-008.
ноВи зад. барабани и 
накладки за Дачия - цена: 
100 лв., се продават на 
тел. 0898/95-16-16. [1, 1]
ноВ съЕдиниТЕл за 
Ауди 3, Голф 5 на по-
ловин цена се продава 
на тел. 0898/95-16-16. 
[1, 1]

аВТоуслуГи
аВТоТЕнЕкЕджийски и 
автобояджийски услуги. 
Качествено, експедитив-
но, атрактивни цени. Тел. 
066/821 566, 0888 321 
692.
кърпЕж на автомоби-
ли - тел. 0882/407-493. 
[15, 15]

аВТосЕрВиз - справки 
на тел. 0882/407-493. 
[15, 15]

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

под наЕМ

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

скрап, сТари коли
фирМа „Вайкар“ из-
купува стари и нови, 
излезли от употреба и 
катастрофирали автобуси 
и микробуси - 0999/009-
008.
коли за скрап от мяс-
то се изкупуват на тел. 
0899/092-510. [22, 16]

МоТори/ВЕлосипЕди

изкупуВаМ сТари 
и съВрЕМЕнни, за-
падни и социалис-
ТичЕски МоТопЕди 
и МоТоциклЕТи 
- здрави и повреде-
ни, може и с лип-
си - справки на тел. 
0999/009-008.

КухненсКИ
шКафове 
офИс 
мебелИ 

МЕБЕЛИ

0897 893 563
0897 843 667

тИПовИ 
И По ПроеКт 
на КлИента

запознансТВа
пЕнсионЕр Миньор 
търси жена до 65 години 
за съвместно съжителство, 
без ангажименти - тел. 
0882/362-548. [11, 10]

ЕроТика
услуГи за жени - тел. 
0896/48-29-23. [5, 5]
ЕроТичЕн Масаж - тел. 
0894/277-849. [8, 1]

прЕВози
ТранспорТ - 2.5 тона, 
16 куб. м  - 0899/377-
924
ТранспорТ с бус - 3 
тона, фургон - 18 куби-
ка, падащ борд, колич-
ка. Фактури по ДДС. Тел. 
0887/31-61-84.
ТранспорТ със самос-
вал - 3.5 тона - тел. 
0876/522-774. [20, 18]
ТранспорТни услуГи - 
тел. 0882/407-493. [15, 
15]
ТранспорТни услуГи 
до 2 тона - каросерия - 
тел. 0896/828-147. [20, 
12]
ТоВарно пикапчЕ 
в Габрово и региона. 
Без почивен ден. Тел. 
0876/004-121. [5, 3]
ТранспорТни услуГи - 
тел. 0886/514-300. [10, 
3]
ТранспорТ с бус - тел. 
0879/019-191. [6, 1]

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

идеи зà коледнà укрàñà 
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Женина денчева

	 	 „Дойдох	 за	 пръв	 път	
в	 Габрово	 и	 тогава	 за-
почнах	 да	 го	 откривам,	
да	 опознавам	 габровци	 и	
особено	 културните	 дейци	
тук.	 В	 края	 на	 посеще-
нието	 ми,	 когато	 гледа-
хме	 видеото	 „Приеми	 ме	
на	 село“,	 си	 помислих,	 че	
Габрово	 има	 какво	 да	 по-
каже	пред	света.	А	с	про-
грамата	„Пилотни	градове“	
имаме	 още	 повече	 какво	
да	 покажем“,	 каза	 Катрин	
Кълън,	специален	съветник	
по	култура	към	Комисията	
по	 култура	 на	 Световната	
организация	 „Обединени	
градове	и	местни	власти“.	
	 Тя	 участва	 в	 заклю-
чителна	 конференция	 по	
програма	 „Пилотни	 градо-
ве“,	 която	 се	 проведе	 в	
Габрово.	
	 Другият	гост	на	конфе-
ренцията	 бе	 Джорди	 Пас-
куал.	 Той	 е	 координатор	
към	 Комитета	 по	 култура	
на	 Световната	 организа-
ция.
	 Габрово	 е	 един	 от	
деветте	 града	 в	 Европа,	
които	 през	 2016	 година	
бяха	избрани	от	Комитета	
по	 култура	 към	 Световна-
та	 организация	 на	 обеди-
нените	 градове	 и	 местни	
власти	за	участие	в	евро-
пейската	програма	„Пилот-
ни	градове“.
				„Програмата	за	Култура	

21	е	създадена	от	Светов-
ната	 организация	 на	 обе-
динените	градове	и	местни	
власти.	 Тази	 програма	 е	
необикновена,	 казва	 се	
Култура	 21,	 защото	 погле-
дът	 ни	 е	 насочен	 към	XXI	
век,	 как	 да	 правим	 неща-
та	 по	 по-различен	 начин	
по	 отношение	 на	 култура,	
околна	 среда.	 Културата	
обикновено	 играе	 важна	
роля,	 която	 често	 бива	
пренебрегвана.	 Ние	 рабо-

тим	 на	 базата	 на	 хипоте-
зата,	 че	 културата	 пред-
ставлява	 четвъртия	 стълб	
в	 устойчивото	 развитие.	
Другите	 три	 са	 икономи-
ческо	 развитие,	 социално	
равенство,	 екологична	 от-
говорност“,	 каза	 още	 Кат-
рин	Кълън.
					Тя	се	обърна	към	пред-
ставителите	 на	 културните	
институции,	които	участва-
ха	 в	 конференцията,	 като	
направи	 отчет	 за	 свър-

шеното:	 „Габрово	 стана	
част	 от	 нашата	 програма.	
Първата	 стъпка	 бе	 Габро-
во	да	ни	изпрати	местния	
контекст,	 за	 да	можем	да	
направим	 първите	 оцен-
ки.	 Проведен	 бе	 и	 първи-
ят	 уъркшоп	 в	 рамките	 на	
един	ден.	Опитваме	се	да	
покажем	 начина,	 по	 кой-
то	 културата	 е	 свързана	
с	 всички	 останали	 важни	
въпроси	 за	 града.	Ако	 си	
спомняте	 за	 различните	

предизвикателства,	 общо	
9	 на	 брой,	 бяха	 зададени	
въпроси,	на	които	да	отго-
ворите	 във	 вашия	 местен	
контекст.	 Искахме	 да	 ус-
тановим	 къде	 се	 намира	
Габрово	 по	 отношение	 на	
тези	9	основни	въпроса.	В	
края	на	уъркшопа	на	база	
на	 отговорите,	 които	 да-
дохте,	 успяхме	 да	 напра-
вим	 схема,	 т.	 нар.	 радар,	
който	 представя	 вашето	
отношение	към	деветте	въ-

проса,	касаещи	Габрово.
	 За	 тези,	 които	 мно-
го	 добре	 познават	 града,	
няма	да	е	никак	учудващо,	
че	 теми	 като	 наследство,	
творчество,	 култура	 и	
околна	 среда	 бяха	 набра-
ли	най-много	 точки.	Иден-
тифицирани	 бяха	 и	 сла-
бите	 места,	 като	 култура	
и	 образование,	 култура	 и	
градска	 среда,	 и	 бяха	 об-
мислени	 възможността	 за	
превръщането	 им	 в	 силни	
страни.	 Вие	 дадохте	 мно-
го	примери	за	действията,	
които	 сте	 извършили,	 за	
инициативите,	 които	 бяхте	
предприели.
	 На	 базата	 на	 така	 из-
готвения	 радар	 предста-
вителите	 на	 заинтересо-
ваните	 страни	 успяхме	 да	
създадем,	 да	 разработим	
една	 работна	 програма.	
Създаването	й	отне	около	
2	 години,	 защото	 всички	
сме	 наясно	 -	 и	 заинтере-
сованите	 страни,	 и	 град-
ската	 управа,	 че	 нищо	 не	
може	 да	 бъде	 промене-
но	 само	 за	 една	 нощ.	 За	
програмата	 са	 необходи-
ми	 действия.	 При	 всяка	
възможност	 бе	 организи-
ран	семинар,	на	който	да	
бъде	осъществен	обмен	на	
идеи,	 на	 опит.	 Предпри-
етите	 мерки,	 които	 пред-
ставляват	 изпълнението	
на	 работната	 програма,	 в	
по-голямата	 си	 част	 каса-
ят	образование	и	култура,	

творчество,	 управлението	
и	развитието	на	културата.	
Всичко	 това	 представля-
ва	 една	 работа,	 която	 се	
върши	 непрекъснато	 и	 тя	
няма	 да	 приключи	 сега	
със	 заключителната	 кон-
ференция.
			Аз	бях	отговорният	екс-
перт	 за	 Габрово	 и	 правя	
доклад	 за	 това,	 което	 се	
случи,	 с	 коментари	по	от-
делните	 ключови	 въпроси.	
В	него	се	отразява	и	начи-
нът,	по	който	се	промени-
ха	нещата	от	2017	 година,	
откакто	 бе	 създаден	 този	
радар,	 какво	е	състояние-
то	в	момента.	
	 Искам	да	кажа	две	ос-
новни	неща,	първото	е	за	
„Етър“-а,	 може	 да	 го	 из-
ползвате	като	една	ембле-
ма,	защото,	струва	ми	се,	
в	него	най-добре	се	съче-
тават	култура,	наследство,	
международното	 предста-
вяне	на	Габрово.
				На	второ	място	е	един	
по-деликатен	 въпрос,	 кой-
то	 изисква	 повече	 внима-
ние,	а	именно	-	как	да	се	
направи	 връзката	 между	
силно	 урбанизирания	 цен-
тър	на	града	и	периферия-
та,	както	и	повече	от	стоте	
села,	 разположени	 край	
Габрово.	Затова	е	необхо-
димо	да	се	установи	връз-
ката,	 начина	 на	 обмен	 на	
културата	 между	 центъра	
и	 периферията“,	 допълни	
Катрин	Кълън.	

"Кулòурàòà е чеòвърòияò ñòълá в уñòойчивоòо рàзвиòие"  
Катрин Кълън, специален съветник към Комисията по култура на "Обединени градове и местни власти":

Другите три са икономическо развитие, социално равенство и екологична отговорност

светозар Гатев

В	 навечерието	 на	 ко-
ледните	 празници	 повече	
от	 70	 деца	 продължиха	
инициативата	 на	 Фонда-
ция	 „Играй	 с	 развитие“	
„Деца	учат	деца	да	правят	
добри	 дела“.	Те	 участваха	
активно	 и	 с	 помощта	 на	
колектива	 на	 „Общински	
спортни	 имоти“	 -	 Габро-
во	 събраха	 сумата	 от	 500	
лева.

Пред	 тях	 за	 пореден	

път	 с	 личния	 си	 пример	
застана	Росица	Бакърджи-
ева	 -	 Бъки	 с	 убедеността,	
че	 доброто,	 което	 децата	
носят	в	себе	си,	трябва	да	
се	 развива	 не	 по-малко	
активно	 от	 техния	 спор-
тен	 талант.	 Родителите	 и	
добрите	 примери	 в	 спор-
та	 следва	 да	 преподават	
най-важния	 урок	 -	 как	 да	
обичаме.

Очаквано,	 в	 подкрепа	
на	 инициативата,	 удвоя-
вайки	 сумата,	 застана	 и	

създателят	 на	 движението	
-	 г-н	 Александър	 Алексан-
дров.	 Каузата,	 обедини-
ла	 децата	 тази	 година,	 е	
инициирана	 от	 г-жа	 Пав-
лина	 Крумова	 от	 благот-
ворителната	 организация	
„Габровски	 майки	 даряват	
надежда“.	 Целта	 е	 да	 бъ-
дат	 направени	 по-светли	
празниците	за	15	възраст-
ни	хора,	които	се	нуждаят	
от	 подкрепа.	 Събраните	
средства	 бяха	 достатъчни,	
за	 да	могат	 децата	 лично	
да	 подготвят	 15	 прекрас-
ни	 коледни	 пакети.	 Както	

обаче	 те	 самите	 подчер-
таха	 -	 материалното	 не	 е	
най-важното	и	изработвай-
ки	 собственоръчно	 колед-
ни	 картички,	 с	 рисунки	 и	
обич	им	изпратиха	своето	
послание	-	не	сте	сами!

За	пореден	път	в	под-
крепа	 на	 благотворителни	
инициативи	 се	 отзоваха	
от	 фирмите	 ЕЛВИ	 ООД	 и	
ВАС	-	Габрово.	Съпричаст-
ност	към	инициативата	по-
каза	 и	 кметът	 на	Община	
Габрово	 г-жа	Таня	 Христо-
ва,	която	лично	уважи	съ-
битието.

Децàòà нà ÕК „Бъки" оòново зàедно в поредния урок по 
човещинà, преминàл под нàñлов „Люáовòà е дейñòвие"

продължамва от стр. 1
Тази	 разлика	 се	 запази	
до	 почивката,	 дошла	 при	
резултат	7:17.	
	 През	 вторите	 30	 ми-
нути	 шампионките	 про-
дължиха	 да	 доминират,	
а	 комфортната	 преднина	
даде	 възможност	 на	 Ве-
селина	Златева	да	включи	
в	 игра	 всички	 момичета.	
Хандбалистките	 на	 „Бъки“	
нанизаха	 още	 22	 гола	 и	
получиха	 12	 за	 крайното	
19:39.
	 Лидия	 Ковачева	 и	
Габриела	 Цонева	 се	 раз-
писаха	по	8	пъти	за	успе-
ха,	по	5	гола	реализираха	

Милица	 Колева	 и	 Мария	
Дженева.	Първите	си	2	по-
падения	 с	 екипа	 на	 жен-
ския	 тим	отбеляза	Иване-
ла	Арнаудова.	 За	 състава	
на	 „Топлика“	 с	 8	 гола	 за-
върши	Ивана	Бойчева.
	 „Представихме	 се	 от-
лично	и	продължаваме	на-
пред.	Момичетата	свърши-
ха	прекрасна	работа	през	
цялата	година	и	мисля,	че	
изпращаме	 2019-та	 подо-
баващо.	
	 Желая	 весели	 праз-
ници	 на	 всички	 и	 най-ва-
жното	е	контузените	да	се	
възстановят,	 за	 да	 могат	
да	се	включат	пълноценно	

в	 битките,	 които	ни	пред-
стоят	през	новата	година“,	
сподели	Веселина	Златева	
след	двубоя.
	 На	 полуфиналите	
„Бъки“	 ще	 срещне	 съста-
ва	на	„Свиленград“,	който	
елиминира	 „Поморие“	 с	
победа	 като	 гост	 -	 16:27.	
Другият	 полуфинал	 ще	
противопостави	 „Шумен	
98“	 и	 „Етър	 64“	 (Велико	
Търново).	Полуфиналите	 и	
финалните	 срещи	 ще	 се	
проведат	 в	 два	 поредни	
дни,	 на	 7-8	 март	 следва-
щата	година.	
	 Домакинът	тепърва	ще	
бъде	определен.

„Бъки" ñе клàñирà нà 
полуфинàл зà Купà Бълãàрия


