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	 След	Брюксел,	Берлин	
и	 други	 европейски	 дър-
жави,	 след	 множеството	
прожекции	 в	 различни	
градове	 на	 страната	 пред	
граждани	 и	 ученици	 от	
родните	 училища	 филмът	
„Дързостта	да	бъдеш	пръв“	
на	 Емил	 Михов	 и	 Милен	
Василев	достигна	и	до	Гру-
зия.	
	 С	 прожекция	 на	 фил-
ма	 „Дързостта	 да	 бъдеш	
пръв“	 в	 посолството	 на	
Република	България	в	Тби-
лиси	 бе	 отбелязан	 Денят	
на	 народните	 будители	 –	
1	 ноември.	 Всяка	 година,	
вече	 по	 традиция,	 българ-

ската	 общност	 в	 Грузия	
се	 събира	 на	 тази	 дата,	
за	 да	 почете	 дейците	 на	
националното	 възраждане	
и	 еманципация.	 Новината	
съобщи	депутатът	от	леви-
цата	 Кристина	 Сидорова,	
благодарение	на	чието	съ-
действие	лентата,	посвете-
на	 на	 бележития	 габров-
ски	 индустриалец	 Иван	
Хаджиберов,	 е	 достигнала	
до	българското	посолство.
		 Посланик	 Десислава	
Иванова	 е	 приветствала	
събралите	 се	 български	
граждани,	 семействата	им	
и	 техните	 грузински	 прия-
тели.	                  стр. 8

	 От		5	-	7	ноември	2019	
г.	ОД	на	МВР	–	Габрово,	с	
подкрепата	 на	 Общински	
съвет	по	наркотични	веще-
ства	 към	Община	 Габрово	
и	 Регионално	 управление	
на	образованието	-	Габро-
во,	организираха	и	реали-
зираха	 кампания	 „Габрово	
срещу	 наркотиците“,	 част	
от	 Националната	 инициа-
тива	„Заедно	срещу	нарко-
тиците“.
	 В	 рамките	 на	 кампа-
нията	 в	 Габрово	 гостува	
инспектор	Петю	Петков	от	
сектор	 „Наркотици“	 при	
СДВР	–	София,	който	про-
веде	срещи	с	ученици	от	8	
до	12	клас	на	габровските	
училища.
	 Инспектор	 Петков	 е	
активен	участник	в	диало-

га	с	младите	хора	в	цялата	
страна	на	тема	наркотици	
и	 е	 убеден,	 че	 това,	 кое-
то	 правят	 той	 и	 колегите	
му,	е	една	доста	уникална	
превенция,	 която	 е	 насо-
чена	 към	 младите	 и	 цели	
да	 им	 обясним	 по	 най-
достъпния	начин	ефекта	от	
наркотиците.	

	 По	 време	 на	 срещи-
те	 инспекторът	 провоки-
ра	 учениците	 с	 въпроси	
за	 най-разпространените	
сред	 тях	 наркотични	 ве-
щества	 и	 за	 пореден	 път	
доказа,	 че	митовете	и	из-
кривената	 информация	 за	
дрогата	са	опасности,	кои-
то	могат	да	вкарат	в	капа-
на	 на	 зависимостта	 един	
недостатъчно	 информиран	
млад	човек.
	 Акцент	 в	 презентаци-
ята	 на	 инспектор	 Петков	
бе	 марихуаната,	 от	 която	
съществуват	1630	вида.	Що	
е	 то	 „медицинска“	 мари-
хуана	 и	 какъв	 е	 режимът	
на	 регулация	 на	 канабиса	
в	 различни	 страни,	 също	
беше	 тема	 на	 дискусия	 с	
младите	хора.					 стр. 2

300 нови нàркотикà, реãиñтрирàни зà ãоäинà
Инспектор Петков предупреди учениците, че най-новите наркотични вещества, появили се на пазара, са сериозна заплаха

	 Регионален	 историче-
ски	музей	 -	София	бе	 до-
макин	 на	 презентация	 и	
дегустация	 на	 медовина,	
създадена	 по	 рецепта	 на	
Петко	 Славейков.	 Събити-
ето	беше	част	от	провеж-
дащия	 се	 за	 четвърта	 по-
редна	 година	 Празник	 на	
медовината	 и	 организира-
но	от	„Meadly	–	Българска	
Занаятчийска	 Медовина“.	
Дегустацията	 бе	 съпрово-
дена	 от	 презентация	 за	
историята	на	древната	на-
питка.	                 стр. 8

	 Повече	 от	 300	 деца	
ще	 се	 изявят	 на	 сцената	
на	 зала	 „Възраждане“	 в	
рамките	 на	 тазгодишно-
то	 издание	 на	 музикално-
фолклорния	 конкурс	 „Зла-
тен	славей“.	Организатори	
на	 проявата	 са	 Община	
Габрово,	 Детски	 фолкло-
рен	 ансамбъл	 „Габровче“	
и	Регионалният	експертно-
консултантски	 и	 информа-
ционен	център	„Читалища“.
	 Според	 регламента	 в	
конкурса	 участват	 деца	
до	 15-годишна	 възраст	 от	
всички	читалища,	училища	
и	детски	градини	в	Габров-
ска	област,	като	тази	годи-

на	най-малкият	участник	е	
на	4	години.
	 Членовете	 на	 автори-
тетното	 жури	 –	 препода-
ватели	 от	 Националното	
училище	за	фолклорни	из-
куства	 „Филип	 Кутев“	 и	
изпълнители	 от	 хор	 „Кос-
мически	 гласове“,	ще	оце-
няват	изявите	на	талантли-
вите	малки	изпълнители	 в	
три	 възрастови	 категории	
и	 в	 три	 раздела	 –	 за	 ин-
дивидуално	изпълнение,	за	
групово	 и	 за	 формации,	
участващи	 с	 възстановки	
на	фолклорни	обичаи.
	 9	 ноември,	 10.00	 ч.,	 в	
зала	„Възраждане“.

	 Окръжна	 прокуратура	
-	 Габрово	 внесе	 в	 съда	
обвинителен	 акт	 срещу	
собственик	 на	 дружество	
за	 данъчно	 престъпление.	
Обвинението	 срещу	 Г.	 Т.	
е	 за	 това,	 че	 на	 17	 януа-
ри	 2015	 г.	 в	 гр.	 Габрово,	
като	собственик	и	управи-
тел	на	„Е“	ЕООД,	избегнал	
установяване	 и	 плащане	
на	 данъчни	 задължения	 в	
големи	 размери	 в	 Годиш-
на	данъчна	декларация	по	
Закона	за	корпоративното	
подоходно	облагане	за	да-
нъчния	 финансов	 резултат	
и	 дължим	 корпоративен	
данък	за	2014	година,	коя-

то	се	изисква	и	подава	по	
силата	на	закона,	подаде-
на	 в	ТД	 на	НАП	 -	 Велико	
Търново,	 офис	 Габрово	по	
електронен	път,	чрез	Ц.	Д.	
и	 подписана	 с	 електрон-
ния	ѝ	подпис,	като	затаил	
истина	 за	 действителната	
обща	 печалба	 от	 дейност-
та	 на	 дружеството	 в	 раз-
мер	 на	 67	 158.52	 лева	 и	
укрит	 корпоративен	 данък		
в	 размер	 на	 6715.85	 лева,	
което	е	в	големи	размери	
-	престъпление	по	чл.	255,	
ал.	1	от	НК.
	 Предстои	 насрочване	
на	делото	за	разглеждане	
от	съда.

	 Във	връзка	с	ВиК	ава-
рия	 на	 8	 ноември	 в	рам-
ките	 на	 деня	 ще	 бъдат	
въведени	 ограничения	 на	
движението	по	бул.	„Апри-
лов“,	 в	района	на	Козир-
ката.	
	 Ремонтните	 дейности	
ще	бъдат	сигнализирани	с	
пътни	знаци.
	 Община	 Габрово	моли	
водачите	 на	 превозни	
средства	 да	 преминават	
през	участъка	с	повишено		
внимание.
	 За	 извършване	 на	
аварийния	 ремонт	 без	
вода	от	8:00	до	17:00	ч.	ще	
остане	бул.	„Априлов“.

Ремонтни äейноñти 
оãрàничàвàт äвижението по 
áул. „Априлов" в Гàáрово

Съäят ñоáñтвеник нà äружеñтво 
зà äàнъчно преñтъпление

Двàнàäеñето изäàние нà „Злàтен 
ñлàвей" в ñъáотà, зàлà "Възрàжäàне"

С „Дързоñттà äà áъäеш пръв" отáелязàхà Деня 
нà áуäителите в áълãàрñкото поñолñтво в Грузия

	 На	 6	 ноември	 	 крими-
налисти	 от	 РУ	 -	 Габрово	
са	 установили	 жители	 на	
Габрово	 –	 осъждан	 мъж	
на	 42	 години	 и	 32-годиш-
на	 жена	 с	 чисто	 съдебно	
минало,	 за	 които	 са	 на-
лице	 данни,	 че	 са	 извър-
шители	 на	 престъпление	
от	общ	характер.	Двамата	
са	 уличени	 в	 извършва-
не	 на	 кражба	 на	 много-
жилни	 кабели	 от	 избено	
помещение	 в	 Габрово,	 из-
вършена	 за	 времето	 от	 2	
до	 10	 октомври.	 Вещите,	
предмет	 на	 престъпление,	
са	 намерени	 и	 иззети	 от	
полицейските	 служители.	

Мъж и женà 
уличени зà 
крàжáà нà кàáели 

	 Николина	 Чакърдъкова	
ще	изнесе	концерт-спекта-
къл	 „Балканската	 музика“	
в	 Севлиево	 на	 13	 ноем-
ври	 в	 Дома	 на	 културата	
„Мара	 Белчева“.	 Народна-
та	певица	е	подготвила	за	
феновете	си	изпълнения	с	
най-обичаните	 български	
народни	 песни.	 Всички	 те	
ще	 бъдат	 изпълнени	 под	
ръководството	 на	 дири-
гента	 Левон	 Манукян.	 В	
спектакъла	ще	се	включат	
танцьорите	и	актьорите	от	
трупата	 на	 Николина	 Ча-
кърдъкова,	а	сценарият	за	
представлението	 е	 подгот-
вен	от	Юлия	Манукян.

Николинà 
Чàкърäъковà ñ 
концерт в Севлиево

Меäовинà по 
рецептà нà Петко 
Слàвейков

В	словото	си	тя	за	пореден	път	е	припомнила	исто-
рията	на	 уникалния	духовен	празник	и	 специалната	
му	 роля	 за	 запазване	 на	 българския	 дух,	 особено	
сред	 представителите	 на	 диаспората	 зад	 граница.	
Тя	 е	 изразила	 удовлетворението	 си,	 че	 българската	
общност	в	Грузия	запазва	активни	връзките	си	с	ро-
дината	и	полага	усилия	за	поддържане	на	положител-
ния	образ	на	България	сред	грузинското	общество.	
	 Специално	внимание	в	изказването	си	г-жа	Ива-
нова	е	отделила	на	присъстващите	деца,	повечето	от	
които	 посещават	 училището	 към	 посолството.	 Към	
тях	тя	е	отправила	призив	по	примера	на	будителите,	
чиито	портрети	 гледат	от	паното	в	двора	на	посол-
ството,	да	милеят	за	духовните	ценности	на	народа	
ни	и	да	пазят	културната	идентичност	на	дедите.	Като	
пример	 за	 загрижеността	 на	 българската	 държава	
за	 продължаване	 на	 будителското	 дело	 посланик	
Иванова	 е	 съобщила	 на	 присъстващите,	 че	 само	
след	броени	дни	от	България	ще	пристигне	лектор	по	
български	език,	като	за	първи	път	ще	започне	работа	
лектория	по	български	език	в	тбилиски	университет.	
Празничната	среща	на	българите	е	била	придружена	
с	рецитации	на	стихове	от	български	поети	и	възрож-
денски	песни.
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Работим за вас!

ЯРЪМОВ АЦ • ООД

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

КОЛИЧЕСТВА - В НАЛИЧНОСТ

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

808-854, 808-545

РАДИАТОРИ ПАНЕЛНИ 
АЛУМИНИЕВИ MAKET СТРОИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ

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

БОРСА
ЯРЪМОВ АЦ • ООД

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

�    

ул. “1 май 1876” 1-В
тел. 066/80-49-48
www.sviat.eu 
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ЕКСКУРЗИИ ОТ ГАБРОВО
ОДРИН ЗА 1 ДЕН - 23.11/7.12./14.12./21.12, 40 лв.
ИСТАНБУЛ - 31.10./28.11., от 156 лв.
ФЕСТИВАЛ НА ЛАЛЕТО В ИСТАНБУЛ 2020 г. - от 157 лв.
НГ В ИСТАНБУЛ - 28.12., от 331 лв.
БУКУРЕЩ ТЕРМЕ - 23.11./14.12, 43 лв.                                                                  
СИНАЯ-БРАН-БРАШОВ - 13.12, 149 лв. 
ДЕЛЧЕВО - 23.11./30.11, 1 нощувка, закуска и 
вечеря, 140 лв.
КОЛЕДА И НГ В БЕРОВО - 2 нощувки, 210/360 лв.
НГ В АНТАЛИЯ - от 337 лв., КУШАДАСЪ - от 348 лв.
НОВА ГОДИНА В НИШ - 30.12, 2 нощувки, 399 лв.
ЕКСКУРЗИИ ОТ СЕВЛИЕВО/ВЕЛИКО ТЪРНОВО
ПРЕДКОЛЕДНИ БАЗАРИ ВИЕНА-БУДАПЕЩА - 11.12., 
345 лв.
НОВА ГОДИНА ВЪВ ВИЕНА-БУДАПЕЩА 

- 639 лв., БЕЛГРАД - 365 лв., ЗАГРЕБ - 498 
лв., САРАЕВО - 509 лв., КОРФУ - 340 лв.,                                             
ОХРИД - 385 лв., АТИНА - 365 лв.
НГ В ЕВРОПЕЙСКИ СТОЛИЦИ: ПАРИЖ - 1299 лв., 
ВИЕНА - 930 лв., ПРАГА - 1099 лв., ЛОНДОН - 1285 
лв., РИМ - 849 лв., МИЛАНО - 789 лв., СИЦИЛИЯ 
- 862 лв., БАРСЕЛОНА - 999 лв., МАДРИД - 999 
лв., КОСТА ДЕЛ СОЛ - 1049 лв., МАЛТА - 850 лв., 
ЛИСАБОН - 1399 лв., МОСКВА И САНКТ ПЕТЕРБУРГ 
- 2452 лв.      
ПОЧИВКИ 2020 - РАННИ ЗАПИСВАНИЯ
КУШАДАСЪ, БОДРУМ, МАРМАРИС, АЙВА-
ЛЪК, АНТАЛИЯ, ЧЕШМЕ, ГЪРЦИЯ, ИСПА-
НИЯ, ИТАЛИЯ, ПОРТУГАЛИЯ, ДУБАЙ, МАРОКО,                                                                
ТУНИС, ЕГИПЕТ, ИЗРАЕЛ И ЙОРДАНИЯ
АВТОБУСНИ И САМОЛЕТНИ БИЛЕТИ НА WIZZ AIR И RYANAIR

sviat@mail.bg

 
         

Скръбна веСт
С	дълбока	скръб	съобщаваме,	

че	на	6	ноември	2019	г.	внезапно	почина

Димитър
Кирилов Димитров

на	64	години

Всички	ние	свързани	сме	с	теб.
Внезапно	ни	напусна	ти.

Боли	ни	много.
А	спомените	с	тебе	са	безкрайни	-

със	своята	усмивка	как	ни	насърчаваш
и	правиш	делника	ни	по-добър	и	свеж.

А	празниците	ни	неповторими
и	пълни	с	весел	смях.

ПРЕКЛАНяМЕ	ГЛАВИ	ПРЕД	ТЕБ.
СКъРБИМ.	

Но	ти	за	нас	оставаш	завинаги	незабравим.

Поклонението	ще	се	извърши	на	8	ноември	2019	г.	
от	11:15	часа	в	Ритуалната	зала	на	Централния	

гробищен	парк	в	Габрово.

От опечалените семейство и приятели

 - какви инициативи 
организира вашата Феде-
рация за защита правата 
на работниците?
	 -	Стартира	национална	
акция	 „Заедно	 да	 защи-
тим	 труда	 си”,	 която	 се	
организира	 съвместно	 от	
КНСБ	 и	 от	 КТ	 „Подкре-
па”.	От	нашата	Федерация	
започна	 инициативата	 за	
събиране	 на	 подписка	 за	
промяна	 на	 законодател-
ството,	 свързано	 най-вече	
със	 сумираното	 изчисля-
ване	 на	 работното	 време,	
увеличаване	 заплащането	
на	нощния	труд.
	 Акцията	 се	 осъщест-
вява	 на	 територията	 на	
цялата	 страна.	 Чрез	 своя	
подпис	всеки	изразява	ка-
тегоричното	 си	 съгласие	
за	 промяна	 на	 трудовото	
законодателство,	 което	 е	
свързано	 със	 значително	
увеличение	 стойността	 на	
нощния	 труд	 и	 за	 време-
то	 на	 разположение,	 като	
функция	 от	 минималната	
работна	заплата	в	страна-
та.	
	 На	второ	място	насто-
яваме	 за	 въвеждане	 на	
сумарно	 изчисляване	 на	
работното	 време	 само	 за	
производството	 с	 непре-
късваем	 технологичен	 ре-
жим	 на	 работа.	 А	 също	
така	 -	 гарантиране	 на	 ре-
ално	 отчитане	 и	 заплаща-
не	на	извънреден	труд	при	
сумирано	 изчисляване	 на	
работното	 време,	 увели-
чаване	 съответно	 запла-
щането	 от	 50	 на	 75%	 в	
почивните	 дни	 и	 100%	 на	
официални	празници.		
	 Организирането	 на	
подписката	се	наложи	за-
ради	 увеличаване	 на	 сиг-

налите	от	 работници,	 син-
дикални	 представители,	
свързани	 с	 разпределе-
нието	на	работното	време,	
неосигуряване	 на	 задъл-
жителни	почивки,	нерегла-
ментирано	полагане	и	при-
криване	 на	 извънредния	
труд	 и	 неизплащането	 му	
според	 закона.	 Неспазва-
нето	 на	 регламентираното	
работното	 време	 е	 едно	
от	 основните	 нарушения,	
заедно	 с	 това	 по	 запла-
щането	 на	 труда,	 което	
констатира	 и	 Главна	 ин-
спекция	по	труда.
	 Това	 наложи	 да	 поис-
каме	 промяна	 в	 правната	
уредба	 на	 работното	 вре-
ме,	 защото	 сега	 се	 на-
рушава	 Конвенция	 1	 на	
Международната	 органи-
зация	на	труда	за	работно	
време,	 която	 България	 е	
ратифицирала.
	 С	 промените,	 които	
станаха	 в	 нашето	 законо-
дателство,	 си	 позволихме	
удължаване	 на	 работната	
седмица	 не	 до	 48,	 а	 до	
56	 часа	 и	 да	 може	 да	
се	 работи	 по	 12	 часа	 на	
ден	 при	 сумирано	 отчи-
тане	 на	 работното	 време.	
Това	 налага	 да	 започнем	
тази	 подписка,	 която	 да	
бъде	подкрепена	от	всички	
граждани	 над	 18-годишна	
възраст.	Тя	се	събира	и	по	
синдикални	 организации,	
в	 регионалните	 офиси	 на	
КНСБ,	 организират	 се	 и	
мобилни	пунктове	в	градо-
вете.	
 - какво ще се случи 
след приключване на 
подписката?
	 -	 Събирането	 на	 под-
писката	приключва	до	Ко-
леда.	Списъците	се	преда-

ват	 в	 Конфедерацията	 на	
независимите	 синдикати.	
После	подписката	ще	бъде	
връчена	 на	 Министерския	
съвет,	 за	 да	 могат	 да	 се	
предприемат	тези	промени	
в	Кодекса	на	труда,	които	
хората	искат.
 - Дали най-сетне ще 
се реши проблемът с ни-
ското заплащане на нощ-
ния труд, от години се 
говори за това, имаше и 
протести?
		 -	Да,	за	заплащане	на	
нощния	 труд	се	 говори	от	
много	 години.	 Стойността	
му	от	0.25	лв.	на	час	е	от	
2007	 година.	 Така	 че	 12	
години,	както	и	времето	на	
разположение	 -	 10	 ст.,	 не	
са	 променяни,	 тогава	 ми-
нималната	 работна	 запла-
та	 е	 била	 180	 лв.	 Сега	 е	
560,	от	другата	година	ста-
ва	 610	 лв.	 Затова,	 че	 ра-
ботиш	 нощем,	 нарушаваш	
своя	 физиологичен	 ритъм,	
отделен	 си	 от	 семейство-
то	 и	 за	 всичко	 това	 сега	
получаваш	 1.75	 лв.	 за	 се-
демчасов	труд.	Унизително	
е,	 затова	 протестират	 и	
здравните	работници,	кои-
то	 работят	 нощем,	 и	 ра-

ботещите	 в	 транспорта,	 в	
хотелиерството	 и	 полица-
ите,	 и	 военните.	 Време	 е	
вече	това	да	се	промени	в	
Кодекса	на	труда	и	Наред-
бата	 за	 работното	 време,	
отпуските	и	почивките.
	 	 	 	Там,	 където	 във	 фир-
мите	 имаме	 синдикални	
организации	 и	 колективно	
трудово	договаряне,	са	по-
стигнати	по-големи	стойно-
сти	-	1.50	-	2	лв.	на	час.
     - Спазват ли се усло-
вията за здравословен и 
безопасен труд, най-вече 
в леката промишленост, 
чиято федерация пред-
ставлявате?
	 -	 В	 изпълнение	 на	
приетата	 програма	 на	
Федерацията	 организи-
раме	 браншов	 преглед		
по	 здравословни	 и	 без-
опасни	 условия	 на	 труд.	
Първо	 направихме	 едно	
собствено	 проучване	 със	
съдействието	на	отдела	за	
здравословни	 и	 безопас-
ни	 условия	 на	 труд	 към	
КНСБ.	 След	 това	 прове-
дохме	 един	 национален	
дискусионен	 форум	 по	
здравословни	и	безопасни	
условия	 на	 труд	 за	 всич-

ки	икономически	дейности	
в	 леката	 промишленост.	
Организирахме	 среща	 и	
с	 експерти	 от	 Главна	 ин-
спекция	 по	 труда,	 уточ-
нихме	взаимодействието	и	
сътрудничеството	си	с	нея.	
Организирахме	 съвместни	
посещения	 в	 проблемни	
предприятия,	за	които	има	
сигнали,	 че	 се	 нарушават	
по	 здравословни	 и	 безо-
пасни	условия	на	труд.	
					Направихме	предложе-
ния	за	промяна	на	норма-
тивната	 уредба,	 свързани	
с	 химични	 агенти,	 шум,	
вибрации,	 температура.	Те	
ще	 бъдат	 внесени	 в	 Ми-
нистерството	 на	 труда	 и	
социалната	политика.	Пов-
дигна	 се	 въпросът	 и	 за	
прекатегоризация	 на	 тру-
да	за	някои	икономически	
дейности.
    - Федерацията гри-
жи ли се за увеличаване 
на работните заплати на 
работещите в леката про-
мишленост?
				-	Нашата	цел	е	пости-
гане	10-15	на	сто	увеличе-
ние	 на	 работните	 запла-
ти.	 Трудно	 се	 постига	 и	
не	 става	 навсякъде.	 Знае	
се,	 че	 заплатите	 в	 леката	
промишленост	 са	 едни	 от	
най-ниските,	 особено	 на	
шивачките.	 Те	 обикновено	
са	 на	 минимална	 работна	
заплата.	Като	 се	 знае,	 че	
техният	 труд	 е	 свързан	 с	
норма	и	ако	не	се	изпълни	
тя,	 вземат	 още	 по-малко,	
като	 махнем	 данъците	 и	
осигуровките,	 заплащане-
то	става	изключително	ни-
ско,	няма	и	440	лв.	
	 Ние	 неведнъж	 сме	
предлагали	 да	 има	 необ-
лагаем	минимум,	който	да	
е	 равен	 на	 минималната	
работна	 заплата.	 Ниското	
заплащане	 води	 до	 голям	
проблем	 с	 кадрите,	 никой	
не	 желае	 да	 работи	 на	
такава	 цена,	 при	 това	 с	
норма.	 В	 другите	 отрасли	
като	текстил,	стъкло	и	пор-
целан	 нещата	 са	 малко	
по-добре.

	 Наближава	края	на	ко-
лективните	 трудови	 дого-
вори,	когато	започнат	пре-
говорите,	 отново	 ще	 по-
ставим	тези	проблеми.	Оп-
итваме	се	то	да	се	въведе	
в	повече	фирми	и	органи-
зации,	 на	 ниво	 предприя-
тие,	бранш,	на	национално	
ниво.	Същевременно	иска-
ме	да	има	определен	срок	
за	 приключване	 на	 пре-
говорите	 за	 колективното	
трудово	 договаряне,	 сега	
работодателят	 е	 задължен	
да	 започне	 преговори,	 но	
не	е	казано	в	Кодекса	на	
труда	кога	да	ги	приключи.
	 Заедно	с	КНСБ	взехме	
решение	да	се	ратифицира	
Конвенция	154,	която	е	за	
насърчаване	 на	 колектив-
ното	 трудово	 договаряне.	
Членове	сме	на	Междуна-
родната	 организация	 на	
труда,	 която	 навърши	 100	
години.
 - Започнаха ли по-ци-
вилизовано да прегова-
рят работодателите, пре-
ди време имаше доста 
трудности при колектив-
ното трудово договаря-
не?
	 -	 Има	 места,	 където	
всичко	 по	 договарянето	 е	
канализирано,	следи	се	за	
двегодишния	 му	 срок	 на	
изтичане.	Тогава	се	отпра-
вя	 покана	 и	 преговори-
те	 започват.	 Има	 места,	
където	 се	 налага	 да	 на-
помняме,	 че	 договорите	
изтичат.	 За	 съжаление,	
има	 и	 случаи,	 когато	 се	
отказва.	 Там,	 където	 има	
синдикални	 организации,	
са	 убедени,	 че	 трябва	 да	
има	 колективно	 трудово	
договаряне.
	 Хората	 понякога	 се	
страхуват	 за	 своето	 ра-
ботно	място	и	не	смеят	да	
членуват	 в	 синдикатите.	
Разговаряме	 и	 с	 работо-
датели,	 за	 да	 ги	 убедим,	
че	нашата	цел	е	не	да	се	
противопоставяме	 на	 ня-
кого,	или	да	му	навредим.	
Искаме	 чрез	 диалог,	 на	
масата	на	преговорите	да	

постигаме	 по-доброто	 за	
работниците	 и	 служители-
те,	без	да	пречим	на	про-
изводството.	 Естествено,	
ако	 има	 работа,	 ако	 има	
поръчки,	ще	има	работни-
ци	и	синдикални	организа-
ции.
     - От какво най-често 
се оплакват работниците?
	 -	Най-честите	оплаква-
ния	 са	 за	 работното	 вре-
ме,	работи	се	повече	от	8	
часа,	и	то	под	формата	на	
сумарно	 работно	 време.	
Оплакват	 се	 и	 от	 ниските	
заплати,	от	това,	че	не	мо-
гат	 да	 достигнат	 нормите.	
Договорите	 се	 сключват	
за	минимална	работна	за-
плата,	 на	ръка	 се	получа-
ва	 останалото,	 под	 маса,	
в	пликче.	Или	договорът	е	
за	 4	 часа,	 а	 се	 работи	 8,	
12	часа.	Така	не	се	плащат	
достатъчно	 осигуровки	 и	
при	 настъпил	 риск	 работ-
ниците	 получават	 много	
по-малко	 обезщетение.	
Това	 се	 оказва	 неблаго-
приятно	 и	 при	 пенсиони-
ране,	 и	 при	 ползване	 на	
отпуск	 за	 бременност	 и	
раждане,	при	ползване	на	
болнични.	
	 	 	 	 Така	 че	 сивата	 ико-
номика	 я	 има	 още,	 тя	 е	
над	 30	 на	 сто	 в	 страна-
та,	 тя	 трудно	 се	 доказва.	
Има	и	друг	куриоз	-	млади	
хора	 казват,	 че	 за	 тях	 е	
важно	 какво	 в	 момента	
получават,	а	не	каква	пен-
сия	 ще	 вземат,	 а	 също	
така	 и	 обезщетение	 при	
болест.	Парите	им	трябват	
на	 момента.	 И	 сами	 се	
съгласяват	 да	 работят	 по	
този	начин.
 - Имате годишнина?
	 -	Да,	идната	година	се	
навършват	 30	 години	 от	
създаването	 на	 Конфеде-
рацията	 на	 независими-
те	 синдикати	 и	 30	 години	
от	създаването	на	нашата	
Федерация	на	леката	про-
мишленост.	 Всичко,	 което	
се	прави	през	2020	година,	
ще	бъде	посветено	на	тези	
годишнини.

Рàäкà Гичевà: "Ниñкото зàплàщàне в лекàтà 
промишленоñт воäи äо ãолям проáлем ñ кàäрите"
Стартира национална акция "Заедно да защитим труда си" за по-високо заплащане на нощния труд

 ЖЕНиНа дЕНЧЕВа

 За инициативите за промяна на трудовото законода-
телство, за по-високо заплащане на нощния труд, спазват 
ли се условията за здравословен и безопасен труд в леката 
промишленост, за ниското заплащане в бранша, за сивата 
икономика разказва Радка Гичева, национален координатор на 
Федерацията на независимите синдикални организации от 
леката промишленост.

	 Винаги	ми	е	било	бол-
но,	 когато	 чувам	 да	 се	
правят	 негативни	 изказ-
вания	 и	 упреци	 по	 адрес	
на	 лекари	 и	 медицински	
сестри.	 Непрекъснато	 и	
по	 телевизиите,	 и	 в	 пре-
сата	 се	 коментират	 слу-
чаи	 на	 грешки,	 недобро	
–	съвестно,	отношение	към	
пациенти.	 Вярно,	 има	 и	
такива,	 но	 не	 и	 болшин-
ството.	Има	и	други	–	про-
фесионалисти,	 отговорни,	
човечни,	 за	 които	 почти	
не	 се	 говори.	Нима	 те	 не	
заслужават?
	 За	 такива	 хора	 искам	
да	разкажа.
	 Неотдавна	 ми	 се	 на-
ложи	да	постъпя	по	спеш-
ност	 в	 интензивно	 отде-
ление	 към	 кардиология.	И	
тук	се	срещнах	с	истински	
лекари	и	медицински	сес-

три.
	 Крехката	д-р	Цветкова	
с	 нежния	 и	 топъл	 поглед,	
д-р	 Владимиров,	 Смилов,	
младият,	 усмихнат	 д-р	
Любенов,	 д-р	 Христов	 от	
Спешно	 отделение,	 меди-
цинските	сестри	Стефчето,	
Мая,	Пепи	 и	 всички	 оста-
нали	 от	 екипа,	 които	 не	
мога	 да	 изброя	 по	 име.	
Но	 всички	 бяха	 сплотени,	
мотивирани	 в	 борбата	 за	
опазване	на	човешкия	жи-
вот.
	 Въпреки	 умората,	 на-
прежението,	 не	 чух	 един	
път	 да	 повишат	 тон,	 да	
откажат	 помощ	 на	 болен.	
А	дългите	нощи,	когато	бо-
дърстват	 пред	мониторите	
и	 следят	 за	 състоянието	
на	 всеки	 болен.	Случайно	
чух,	 че	 този	 нощен	 труд	
им	се	заплащал	по	0.25	лв.	

Направо	 се	 изумих!	 Как	
е	 възможно	 това?!	 Кой	
умник	прецени,	че	безсън-
ните	нощи,	когато	бдиш	за	
здравето	 на	 пациентите,	
струва	 смешните	 и	 жалки	
стотинки?!	 Ако,	 разбира	
се,	това	е	истина.
	 Освен	 добрия	 екип	 от	
кардиолози,	в	отделението	
се	 поддържа	 идеална	 хи-
гиена	от	добрите	и	добро-
съвестни	санитарки	Дочка,	
Руми,	Еленка.
	 На	 всички	 тях	 аз	 ис-
кам	 да	 благодаря.	 Да	 им	
пожелая	 много	 здраве	 и	
успех,	вяра	в	себе	си.	Да	
продължат	 да	 се	 борят	 и	
в	 бъдеще	 за	 опазване	 на	
човешкия	живот.
	 Мили	 хора,	 благодаря,	
че	ви	има!
	 С	уважение:	С.	Панче-
ва

Нà хорàтà ñ áели преñтилки - áлàãоäàря!
адрес „100 вести“

продължава от стр. 1
Учениците	се	информираха	
и	 за	 опасностите,	 които	
крие	употребата	на	нарги-
лета	 и	 енергийни	 напитки	
–	 използвани	 масово	 от	
младежите	и	често	подце-
нявани	като	риск	за	здра-
вето	им.
	 Относно	 най-новата,	 т.	
нар.	 „дизайнерска“	 дро-
га	 –	 учениците	 видяха	 в	
презентацията	 колко	 раз-
лични	 видове	 има	 от	 нея	
и	колко	умело	е	маскира-

на	 тя	 под	 името	 на	 „чай“,	
„билка“,	 „соли	 за	 вана“,	
„тор“…	Само	за	изминала-
та	година	са	регистрирани	
300	 нови	 вида	 наркотични	
вещества!	Затова	е	толко-
ва	важно	младите	хора	да	
бъдат	 информирани	 и	 да	
не	рискуват	от	незнание	и	
любопитство.	 Защото	 по-
някога	 и	 един	 опит	 само	
може	да	бъде	фатален.	
	 В	рамките	на	кампани-
ята	 инспектор	 Петков	 се	
срещна	 и	 със	 специали-

сти,	 работещи	 в	 сферата	
на	 зависимостите,	 които	
бяха	 запознати	с	най-чес-
то	 срещаните	 наркотични	
вещества	 на	 българския	
пазар.
	 За	 съжаление,	 към	
организираната	 публична	
среща	 за	 родители	 не	 бе	
проявен	интерес	и	бе	про-
пуснат	 шансът	 те	 да	 чуят	
от	професионалист	в	сфе-
рата	какво	се	случва	сред	
техните	 деца	 по	 отноше-
ние	на	наркотиците.

300 нови нàркотикà, реãиñтрирàни зà ãоäинà
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Ако	 минеш	 през	 Ден-
чевци,	 не	може	да	 не	 за-
бележиш	в	средата	на	се-
лото	голямата	хубава	къща	
с	широк	двор,	ограден	със	
стопански	 сгради,	 рабо-
тилници	и	гаражи.	И	всич-
ко	 е	 направено	 здраво,	
практично,	 удобно	 и	 за	
хора,	 и	 за	 домашни	 жи-
вотни.

Веднага	ще	си	 кажеш,	
че	 тук	живее	 добър	 и	 за-
можен	 стопанин.	 Ако	 си	
пък	и	от	Дряновския	край,	
не	 може	 да	 не	 си	 чувал	
за	 майстора	 дърводелец	
Кольо	 Иванов	 Дочев,	 ра-
ботил	дълги	години	в	Дър-
воделската	 кооперация	
„Боби	Денчев”	и	Вагонния	
завод,	 известен	 с	 посло-
вичното	 си	 трудолюбие,	
майсторлък,	 скромност	
и	 общителност,	 който	 на	
всекиго	е	направил	някак-
ва	услуга	и	ако	имаш	нуж-
да	и	сега	от	изработка	на	
врата,	прозорец	или	от	ня-
коя	 машинка	 или	 какъвто	
и	да	е	инструмент	за	рабо-
та,	ще	го	намериш	при	бай	
Кольо	на	Денчевци.

Забележителното	 при	
него	 е	 и	 това,	 че	 той	 ни-
кога	не	е	напускал	селото,	
макар	че	има	къща	в	Дря-
ново	също	на	лично	място	
–	до	Руския	паметник.	Бай	
Кольо	 сега	 е	 най-старият	
жител	на	Денчевци	и	окол-
ните	села	–	вече	на	90	го-
дини	 и	 е	 „последният	 мо-
хикан”	на	едно	изчезващо	
вече	 поколение	 българи,	
създало	 с	 труд,	 умение	 и	
любов	 всичко,	 което	 има-
ме	и	което	сме	наследили.

И	 тъй	 като	 аз	 съм	 му	
комшия	и	съм	го	наблюда-
вал	много	години,	за	мене	
той	 е	 живата	 история	 на	
селото	 и	 заедно	 с	 другия	
постоянен	 тукашен	 жител	
-	 Николай,	 много	 по-млад	
и	 от	 двама	 ни,	 поняко-
га	 разговаряме	 с	 него	 за	
някогашните	 хора,	 къщи	 и	
събития.

Кольо	 Иванов	 Дочев	
е	 роден	 на	 18	 октомври	
1929	г.	в	село	Узуните	(сега	
Денчевци),	 Дряновско.	
Баща	му	Иван	Дочев	Коев,	
роден	 през	 1904	 г.	 в	 Узу-
ните,	 е	 майстор-строител,	
а	 майка	 му	 Дона	 Илиева	
Коева,	родена	през	1904	г.	
в	с.	Ритя,	Дряновско,	е	до-
макиня.	Баща	му	има	два-
ма	 братя	 –	 Койчо	 Дочев	
Коев	 –	 служител	 в	Общи-
ната	в	с.	Геша,	Дряновско,	
и	Герган	Дочев	Коев	-	убит	
на	 фронта	 през	 Първата	
световна	война	-	1918	г.

На	 „Кръста”,	 на	 върха	
на	селото	с	високо	липово	
дърво	 още	 личат	 камен-
ните	 зидове	 на	 старата	
къща	 на	 братята	 Дочеви,	
където	е	роден	Кольо	Ива-

нов	 Дочев.	 През	 1946	 г.	
построяват	 новата	 къща	
в	 Денчевци.	 През	 1955	 г.	
се	 оженва	 за	 Митка	 То-
дорова	 Дочева,	 родена	 в	
с.	 Бучуковци,	 недалеч	 от	
Царева	 ливада.	 В	 голяма-
та	 къща	 на	 Кольо	 Дочев	
влиза	 млада,	 също	 като	
него	 работна	 стопанка.	
Двамата	 създават	 добро	
семейство,	 раждат	 им	 се	
две	дъщери	–	Диана	Коле-
ва	Димитрова	и	Иваничка	
Колева.	 През	 1962	 годи-
на	 построяват	 къщата	 в	
Дряново,	където	дъщерите	
му	 се	 омъжват,	 създават	
свои	семейства,	раждат	се	
внуци	 и	 правнуци.	 Жена	
му	 Митка	 работи	 като	
магазинерка	 в	 Дряново	
и	 Денчевци.	 Голямата	 дъ-
щеря	 -	 Диана,	 е	 дългого-
дишна	учителка,	а	малката	
–	 Иваничка	 –	 специалист	
по	 овощарство	 в	 Опит-
ната	 станция	 в	 Дряново.	
Трудолюбиви	 и	 способни	
като	 баща	 си	 бай	 Кольо,	
те	постигат	 големи	успехи	
в	професиите	си	и	са	оби-
чани	и	уважавани	от	деца-
та,	от	близките	и	колегите	
си.	 Заедно	 със	 зетьовете	
Валентин	и	Трифон,	внуци-
те	Красимир	и	Магдалена,	
снахата	 Боряна	 и	 правну-
четата	Василена	и	ясен,	и	
Диана	-	всички	са	задруж-
ни	 и	 сплотени	 около	 бай	
Кольо,	така	че	той	се	рад-
ва	 на	 уважение	 и	 почит	
от	голямата	си	фамилия	и	
така	стига	до	тази	почетна	
възраст	-	90	години.

И	 въпреки	 немалкото	
години,	 бай	 Кольо	 няма	
бял	 косъм	 на	 главата	 си	
и	е	съхранил	и	свежестта	
на	паметта	си.	Така	той	ми	
разказва	 за	 миналото	 на	
селото,	 за	 богатите	 родо-
ве	 Минчоолу	 и	 Пенкоолу,	
за	 Събевите,	 Савовите,	
Пенчо	Миневите,	Иван	Пе-
невите	 и	 Стефановите,	 за	
Цоневите	 и	 Гергановите,	
за	 Витановите,	 Бейковите	
и	 Недялковите,	 Нанковите	
и	Атанасовите,	 за	 ходили-
те	 по	 печалба	 в	Америка	
дядо	 Пеньо,	 дядо	 Нанко,	
дядо	Доньо	от	Узуните,	за	
Бункерите,	 за	 Димитрови-
те,	 Цанковите,	 Илиевите,	
Николовите,	 Петровите,	
Минчевите,	 Бъчварови-
те,	 Михаловите,	 Колеви-
те,	 Христовите,	 Сяровите,	
Илиевите	 от	 Шумата,	 а	
пък	от	Пейна	–	Дончевите,	
Венковите,	 Йончевите,	 Ге-
орги	 Пеневите,	 Обрешко-
вите,	Дечовите,	Рашковите	
и	колко	още	забележител-
ни	фамилии,	чиито	наслед-
ници	 са	 отдавна	 пресе-
лени	 в	 Дряново,	Търново,	
Габрово,	 Русе,	 София	 и	 в	
други	градове	на	страната,	
че	 и	 в	 чужбина.	 Сега	 ня-
кои	от	младите	се	връщат	
и	 затягат	 къщите.	 За	 тях	

бай	 Кольо	 е	 добър	 съ-
ветник	 и	 помощник.	Такъв	
е	 той	 и	 за	 живеещите	 в	
селото	 англичани	 и	 фран-
цузи.

-	 До	 четвърто	 отделе-
ние	учих	в	нашето	селско	
училище	 при	 даскал	 Пан-
тю	 от	 Малкочево	 -	 раз-
казва	 той.	 -	 След	 това	
три	 години	 в	 прогимнази-
ята	 в	 с.	 Керека	 изкарах	
до	трети	клас	(сега	седми	
клас).	 Учих	 и	 в	 Дрянов-
ската	гимназия	четвърти	и	
пети	клас.	Това	бяха	труд-
ни	 години	през	войната	и	
по	събитията	от	9	септем-
ври	1944	г.	Често	занятията	
бяха	прекъсвани,	трябваше	
да	се	помага	на	работата	
вкъщи.	 Наложи	 се	 и	 аз	
да	 започна	 работа.	 Имах	
голям	 интерес	 към	 дърво-
делството.	Заедно	с	моите	
комшии	и	приятели	от	се-
лото	Генчо	Бейков	и	Пенчо	
Минев	 все	 майсторяхме	
нещо,	правехме	си	шейни,	
люшове	 и	 ски	 за	 пързал-
ката,	 сандъчета	 и	 куфар-
чета	 за	 книги	 и	 инстру-

менти.	 През	 1946	 година	
започнах	работа	в	Дряно-
во	 –	 най-напред	 в	 частна	
дърводелска	 работилница	
на	 Иван	 Пейчев.	 От	 1948	

година	 работилниците	 се	
обединиха	 в	 Дърводелска	
кооперация	 „Дъб”.	 Първо-
начално	председател	беше	
Иван	Пейчев,	а	след	него	
Герган	Стефанов.	По-късно	
председател	 стана	 Минчо	
Димитров.	Той	 преди	 това	
беше	 частник,	 но	 после	
дълги	 години	 ръководеше	
дърводелската	кооперация	
в	Дряново.	С	него	съм	ра-
ботил	най-много.	

Но	през	есента	на	1949	
година	 ме	 взеха	 войник.	
Служих	 в	 София	 във	 Въ-
трешни	 войски	 -	 охраня-
вахме	 двореца	 „Врана”,	
където	 тогава	 заседаваше	
правителството	 на	 Вълко	
Червенков.	 Давахме	 по-
стоянно	 караул.	 Дворецът	
е	 заобиколен	 от	 голям	
парк,	 с	 много	 интересни	
дървета.	 Имаше	 постове	
на	 няколко	 места.	 През	
свободните	 часове	 рабо-

техме	 по	 поддръжката	 на	
обекта.	 Аз	 като	 дърводе-
лец	 направих	 караулките	
(дървените	постови	кабин-
ки)	пред	главния	вход	и	на	

моста	на	река	Искър.	
Заинтригуван	 от	 него-

вия	разказ,	го	питам	не	е	
ли	можел	да	остане	в	Со-
фия	след	военната	служба.

-	 Те,	 началниците,	 ми	
предлагаха	 да	 остана	 там	
като	 дърводелец	 в	 дво-
реца,	 но	 аз	 веднага	 след	
уволнението	 се	 върнах	 на	
село	 и	 продължих	 работа	
в	 Дърводелската	 коопе-
рация.	 Как	 да	 остана	 в	
София,	 като	 тука	 ме	 ча-
кат	баща,	майка,	приятели.	
Ние	с	Генчо	Бейков	и	Пен-
чо	Минев	бяхме	като	бра-
тя.	И	тримата	работехме	в	
дърводелската	кооперация	
и	 вървяхме	 пеш	 до	 гра-
да	 сутрин	 и	 вечер.	 После	
си	 купихме	 леки	 коли,	 но	
това	 стана	 след	 пет-десет	
години.	

Питам	го	как	се	е	раз-
вивала	дърводелската	коо-
перация	тогава.

-	 Първоначално	 ра-
ботехме	 долу	 до	 реката,	
където	сега	е	хотел	„Мил-
кана”	 („Дряново”).	 После	
кооперацията	се	премести	
горе	до	пл.	„Колю	Фичето”	
–	 в	 предишната	 сапунена	
фабрика	на	Карамиховите.	
Работилниците	 се	 разши-
риха.	 Докараха	 по-модер-
ни	 машини	 от	 Горна	 Оря-
ховица.	 Кооперацията	 се	
преименува	 на	ТПК	 „Боби	
Денчев”.	 Работехме	 мебе-
ли	 и	 главно	 дограми	 за	
обзавеждане	 на	 жилищни	
кооперации	 и	 обществени	
сгради	не	само	в	Дряново.	
Имахме	 поръчки	 от	 дру-
ги	 градове.	 Пращаха	 ни	
в	 командировки	 в	 София,	
Пловдив,	 Русе	 и	 др.	 При	
Минчо	 Димитров	 се	 по-
стигна	 голям	 напредък	 в	
производството.	 В	 „Боби	
Денчев”	работих	22	години.	
После	 постъпих	 във	 Ва-
гонния	 завод	 в	 Дряново,	
където	имаше	дърводелски	
цех.

Любопитствам	 по	 как-
ви	 причини	 се	 е	 премес-
тил.

-	В	завода	ме	привле-
че	 обзавеждането	 на	 ва-
гоните,	 освен	 с	 дърво,	 се	
работеше	 и	 с	 метал.	 Ва-
гонният	завод	тогава	беше	
голямо	предприятие	с	над	
хиляда	работници.	Там	ра-
ботеха	 големи	 специали-
сти,	 инженери,	 технолози,	
лаборанти,	 проектанти.	
Имаше	 стол,	 медицински	
и	 всякакви	 други	 служби.	
Там	работих	20	години.	То-
гава	 директор	 беше	 инж.	
Фильо	 Джагаров	 –	 много	
добър	 специалист	 и	 ръ-
ководител.	 Работил	 съм	 и	
при	Леонид	Иванов,	 също	
много	 добър	 инженер	 и	
директор.	 Работа	 кипеше.	
Правехме	 предимно	 път-
нически	вагони,	но	и	спе-
циални:	 вагон-ресторанти,	
спални	 вагони.	 Дряново	
беше	известно	с	Вагонния	
си	завод.		Там	се	и	пенси-
онирах	 през	 1990	 година,	
като	 работих	 една	 година	
повече.	Предлагаха	ми	да	
остана	 още,	 не	 достигаха	
стари	 специалисти,	 но	 аз	
отказах,	защото	производ-
ството	беше	намаляло.	

- И ти, както много 
майстори, започна да се 
занимаваш с частен биз-
нес. Потръгна ли работа-
та, по-добре ли беше?

-	На	село	частната	ра-
бота	 никога	 не	 е	 спира-
ла.	Имаш	ли	нива,	бостан,	
градина,	 лозе,	 трябва	 да	
ги	 обработваш.	 Гледах	 и	
животни	-	крави,	овце,	ма-
гаре,	 кокошки.	 Направих	
си	 голяма	 работилница	 с	
банциг,	 фреза,	 абрихт	 и	
други	 дърводелски	 маши-
ни,	 купих	 камион,	 косач-
ка,	 ярмомелка.	 Дворът	 и	
градините	 са	 ми	 големи.	

Отглеждал	 съм	 зеленчу-
ци,	овощни	дървета,	имам	
кошери.

- виждам, бачо кольо, 
че ти и досега – на 90 го-
дини, не се спираш, рабо-
тиш на машините, караш 
косачката, косиш, караш 
джипа и ходиш до Дряно-
во на пазар. Имаш енер-
гия. Постоянно нещо май-
сториш. Защо не спреш 
да си почиваш? Има ли 
някой ден да не си рабо-
тил?

-	Какво	да	правя,	като	
не	 ме	 свърта?	 Не	 мога,	
както	по-рано,	но	все	има	
какво	 да	 се	 върши	 около	
къщата,	 животните,	 маши-
ните.	Трябва	да	се	поддър-
жат,	да	се	почистват,	да	се	
ремонтират.

Бай	Кольо	е	постоянно	
в	 движение	 –	 от	Кръста	 -	
от	 горния	край	на	селото,	
където	 са	 старите	 имоти	
–	 до	 градините	 отсреща	
с	 плевнята	 и	 бостаните	 с	
кладенеца	 -	 през	 къщата,	
през	 голямата	 работилни-
ца,	 пълна	 с	 всякакви	 ма-
шини	 и	 инструменти.	 Все	
нещо	 чука,	 все	 бръмчи	
някоя	 дърводелска	 маши-
на	 или	 мотор.	 Кокошките	
и	 кучетата	 ще	 нахрани	 и	
нагледа.	 Младите	 ще	 по-
срещне,	които	идват	да	го	
нагледат	 почти	 всеки	 ден	
и	 да	 му	 помогнат,	 макар	
че	 той	 повече	 на	 тях	 по-
мага	и	дава	поръчки	какво	
да	 му	 купят,	 необходимо	
пак	за	работата.	Работата	
преди	 всичко!	 Изглежда	
това	 е	 неговият	 девиз	 и	
принцип	в	живота…	Не	 го	
питам	 за	 това,	 защото	 е	
очевидно.	

Но	 най-учудващото	
е,	 че	 бай	 Кольо	 никога	
не	 остава	 сам.	 Чувам	 го	
как	 се	 кара	 на	 кучето,	
на	 магарето,	 на	 кокошки-
те.	 Чувам	 как	 на	 портата	
му	 все	 някой	 вика:	 „Бай	
Кольо,	 бай	 Кольо!”.	 Вика	
дълго,	 кучетата	 полаят,	 та	
спрат.	 Бай	 Кольо	 тежко	
чува	и	трудно	може	да	го	
извикаш.	 Но	 ако	 почакаш	
малко,	 той	 сам	 ще	 изле-
зе,	защото	работата	също	
го	 вика,	 а	 нейният	 глас	
идва	 отвътре.	 Със	 своя	
непрестанен	 труд	 и	 по-
лезност	 за	 хората,	 които	
идват	 отблизо	 и	 отдалече	
при	него	за	помощ	и	услу-
га,	 този	 чуден	 майстор	 и	
интересен	човек	държи	се-
лото	живо	и	носи	в	сърце	
и	 душа	 всички	 поколения	
и	 селски	 родове,	 живели	
преди	него.	Той	ги	помни	и	
с	 ясна	 мисъл	 може	 дълго	
да	разказва	за	миналото.	

Да	е	жив	и	здрав	още	
много	години	старият	май-
стор	 бай	 Кольо	 Дочев!	
Хора	 като	 него	 са	 истин-
ското	 богатство	 на	 Дря-
новския	край!

Нàй-ñтàрият жител нà Денчевци - мàйñторът äървоäелец 
áàй Кольо Дочев, зà 90 ãоäини не е нàпуñкàл ñелото

	 Своя	 	 девети	 	 рожден	 ден	
отпразнува	 на	 6	 ноември	 Дне-
вен	 център	 за	 пълнолетни	 лица	
с	 увреждания	 -	 Трявна.	 С	 много	
веселие	 отбелязаха	 своя	 празник	
екипът	 и	 потребителите	 на	 центъ-
ра.
	 Кметът	на	Трявна	Дончо	Заха-
риев	 и	 заместник-кметът	 Николи-
на	 Николова	 уважиха	 събитието,	
като	 пожелаха	 на	 присъстващите	
да	 бъдат	 здрави,	 щастливи,	 все	
така	позитивни	и	усмихнати,	а	на	
директора	 и	 екипа	 на	 Дневния	
център	 -	да	са	все	така	отдадени	
в	 работата	 си	 и	 да	 оказват	 под-
крепа	на	хората	в	неравностойно	
положение.
	 Г-жа	 Тотка	 Димитрова	 благо-
дари	 на	 Община	 Трявна	 за	 под-
крепата,	която	оказва	на	Дневния	
център	 за	 пълнолетни	 лица	 с	 ув-
реждания	–	Трявна,	за	да	може	да	
се	 грижат	 пълноценно	 за	 своите	
потребители.	 На	 празника	 имаше	
торта	и	много	подаръци.

9-ти рожäен äен прàзнувà Дневният център зà пълнолетни лицà в Трявнà



4 8 ноември 2019 г.сканди



58 ноември 2019 г. недвижими имоти - продава, купува, наема; автопазар; превози; билети

Вашата ОбяВа ще 
бъде отпечатана още 
на следващия ден, ако 
бъде подадена в редак-
цията на „100 вести“ 
до 16.30 ч. Цените на 
обявите са: 15 ст./
дума, без предлози и 
съюзи, за едно отпе-
чатване; 30 ст./дума в 
каре; 40 ст./дума в каре 
със сива подложка. 

Регионалният всекидневник 
„100 Вести“ 

излиза всеки ден без събота и неделя.

ПРОДАВА АПАРТАМЕНТИ - ГАБРОВО
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
2-ст., Голо бърдо, етаж 8/11, 62 м2, южен, за ремонт          22 500 eu
2-ст., Колелото, 64 м2, етаж 3/5, ремонтиран, PVC, ТЕЦ 62 000 лв
3-ст., Баждар, етаж 3/4, част. ремонт, PVC 79 950 лв
3-ст., Сирмани, 1/4, за освежителен ремонт, PVC, локално парно 62 000 лв
3-ст., Болница, етаж 3/5, 94 м2, тухлен, гараж, таванска          34 900 eu
3-ст., център, ново стр., 111м2, ет. 5, ТЕЦ, гараж за 2 коли 120 000 eu
3-ст., Варовник, за ремонт, 80 м2, ет.1, над гаражи, гараж 28м2  60 000 лв
3 ст., Тлъчници, НС, 98 м2, ет. 5/5 105 000 лв
3 ст., Тлъчници, 89 м2, ет.3/5, обзав. 75 000 eu

3 ст., Шести участък, 2/4 ет., 100 м2, за основен ремонт, гараж 99 000 лв
3-ст., Ш. мост, 105 м2, етаж от къща, газ+гараж+1-стаен 39 м2 157 000 лв
3-ст., Колелото, ет. 5,76м2, панел, PVC 28 500 eu
3-ст., Сирмани, 94м2, ет.1, PVC, за освеж. ремонт, кухня+уреди 62 000 лв
3-ст., Сирмани, 94 м2, ет. 3, таванска стая, гараж и маза 70 600 лв
3-ст.,Трендафил1, панел, 76 м2, ет.5/5 27 600 лв
3-ст., Център, 83м2, ремонтирана баня, възможност за газ 65 000 лв
ПРОДАВА КЪЩИ, ЕТАЖИ - ГАБРОВО

Борово, 3-ет., 60 м2 ЗП, лятна кухня, двор 309 м2, на две улици 26 500 лв
Шенини, 2-ет., 229 м2 РЗП, двоен гараж, гр. стр., двор 570 м2 79 000 лв
ПРОДАВА КЪЩИ - ОБЛАСТ ГАБРОВО

Мичковец, 200 м2 РЗП, двор 1000 5м2 45 000 eu
Беломъжи, 130 м2 РЗП, обзаведена, с гараж, двор 54 5м2 44 900 eu
Богданчовци, 1-ет., 36 м2 ЗП, 452 м2 двор 17 200 лв
Иванковци, 132 м2 РЗП, двор 4540 м2 44 900 лв
Яворец, 176 м2 РЗП, двор 760 м2 20 000 лв
Жълтеш, 60 м2 ЗП, гараж, двор 850 м2 39 900 лв
Гергини, къща, 55м2 ЗП, стара, с чардак, 700м2 двор 18 000 лв
Велковци, 140 м2 РЗП, гараж, дворq 1400 м2 40 000 лв
Лесичарка, 182 м2 РЗП, реновирана, 1393 м2 двор 62 995 eu
Иглика, 136 м2 РЗП, стопански постройки, двор 691 м2 27 425 лв
Нова махала, 136 м2 РЗП, двор1499 м2 42 500 лв
Драгановци, 157 м2 РЗП, гр. строеж, гараж, двор 1040 м2 35 000 eu
Гайтани, 78 м2 ЗП, стара, с плочи, плевня, двор 2513 м2 17 500 лв
Гoрнова могила, автентичен чифлик с 2 стари къщи с плочи, 451 м2 РЗП, 2 
плевни, кладенец, двор 9960 м2 34 900 eu

Гостилица, 2-ет., 180 м2 РЗП, плевня изцяло от камък, двор 750м2 39500 лв
Дебел дял, 50 м2 ЗП, 2 ет., плевня, двор 1917 м2           12 200 лв
Лесичарка, 2 ет. 100 м2 ЗП, двор 2432 м2                           50 000 eu
Малини, 2-ет., 50 м2 ЗП, плевня, къща 70 м2 ЗП двор 1450 м2 8 000 лв
Свинарски дол, стара с чардак - 104 м2, плевня, двор 12 000 лв
Сейковци, 250м2 ЗП, 2 къщи, стари, ч.реставрирани,двор 1500м2 43 000 лв
Стойчевци, монолитна с чардак, двор 2540 м2, ток, вода, бунгало 36 500 eu
Харачери, стара, с 5 стаи, 2 механи, гараж, двор 1042 м2 33 000 лв
Читаковци, 250 м2 ЗП, стара основно реставрирана, сондаж за вода, нов 
покрив и дограма, двор 2200 м2 45 000 лв
ПРОДАВА - ВИЛИ

Лесичарка, 2-етажна, 57 м2, гараж, двор 580 м2 36 000 лв
ПРОДАВА ПАРЦЕЛИ

Сирмани, 488 м2, за общ. обслужване 14 400 лв
Мичковци, 800 м2 16 000 лв
Чавеи, 540 м2, с бунгало 7 600 лв
Бойката, 1188 м2, с проект 15 900 лв
УПИ до НТС, 293 м2 69 000 лв
Сирмани, три УПИ общо 1777 м2 62 200 лв
Шенини, УПИ, 2200 м2, бунгало, гараж 25 200 лв
Войново, УПИ, 949 м2, изглед -язовира 16 900 лв
Борово, УПИ, 503 м2 16 900 лв
Русевци, 1829 м2, на 2 улици, юг 55 500 лв
Борики, 5580 м2 34 340 eu
Войново, до язовира, 4 УПИ, 4886 м2  56 000 лв
Русевци, 853 м2, на 2 улици, юг 17 600 eu

Индустриална зона, УПИ, произв. и складова 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

БИЗНЕС ИМОТИ
Произв. сграда 105 м2, отстъпено право на строеж, в центъра 51 800 лв
Дърводелска фабрика, Млечево 119 000 лв
Произв. база сгради 4229 м2, 18725 терен, до гара Пордим 345 000 eu
Сграда в груб строеж-1056м2РЗП, УПИ4455м2, за хотел и басейн 399000 лв
Идеален център, нощен клуб 80 м2 33 000 eu
СИЗ, фабрика кожи РЗП 800м2, 2880 терен, канал, до трафопост 215000 eu
Бивше общежитие, Колелото, 4 ет. + магазин, 1500 м2 РЗП 193 800 eu
Офис, 164м2, ет. 4/4 52 600 eu
�АГЕНЦИЯТА СЕ ПРИДЪРЖА КЪМ ЕВРОПЕЙСКИ СТАНДАРТ БДС EN 15733 
� АГЕНЦИЯТА РАБОТИ САМО С ДОГОВОР В ПИСМЕНА ФОРМА
� ДОГОВОР ЗА ИЗКЛЮЧИТЕЛНИ ПРАВА ИЛИ УСЛУГАТА „ЕКСКЛУЗИВЕН 
АГЕНТ НА КУПУВАЧА“
� СЕРТИФИЦИРАН ОЦЕНИТЕЛ НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ � ДОВЕРИТЕЛНО 
УПРАВЛЕНИЕ НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ 
� ПАКЕТ УСЛУГИ, СВЪРЗАНИ С ОПЕРАТИВНО УПРАВЛЕНИЕ НА НЕДВИ-
ЖИМИ ИМОТИ 
� ОЦЕНКИ ЗА БАНКОВИ КРЕДИТИ
� БЕЗПЛАТНА ОЦЕНКА ПРИ ВЪЗЛАГАНЕ ПРОДАЖБА ИЛИ ОТДАВАНЕ ПОД 
НАЕМ НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ 

НАШИ КЛИЕНТИ ТЪРСЯТ: КЪЩИ В ДОБРО СЪСТОЯНИЕ В БЛИЗКИТЕ 
ДО ГАБРОВО СЕЛА до 10 км, ПАРЦЕЛИ - БОРОВО, СИРМАНИ, ВЕЛЧЕВЦИ, ЧЕ-
ХЛЕВЦИ, ВОЙНОВО, ГАЧЕВЦИ, ВРАБЦИ, БОЙНОВЦИ, КЪЩИ В ДОБРО СЪСТОЯ-
НИЕ В БОГАТОВО, КОРМЯНСКО ГОРНА РОСИЦА, КЪЩИ В ДОБРО СЪСТОЯНИЕ 
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иМоТи продава
двуеТажна Масивна 
къща с алуминиева до-
грама в село Новаковци 
за 38 500 евро се прода-
ва на тел. 0886/33-14-15. 
[22, 11]
двусТаен панелен 
апартамент в кв. Тренда-
фил-2, ет. 5, не последен, 
среден, за 36 000 лева се 
продава на тел. 0886/33-
14-15. [22, 11]
парцел в село Мрахори 
- 800 кв. м, се продава на 
тел. 0878/370-640. [24, 
10]
Масивна производ-
сТвена сграда за хра-
нителни цели, 260 кв. м, 
двор - 2500 кв. м, в село 
Гергини се продава на тел. 
0887/621-998. [11, 10]
парцел - 1500 кв. м, в 
регулация, в село Горна 
Росица, община Севли-
ево, се продава на тел. 
0878/672-702. [11, 10]
къща - ново строител-
ство, на три етажа, РЗП 
165 кв. м, за 99 999 
лева се продава на тел. 
0888/450-180 [11, 8]

ТрисТаен Тухлен апар-
тамент се продава на тел. 
0887/621-225. [11, 10]
ТрисТаен Тухлен апар-
тамент с маза, таванска 
стая и гараж - общо 137 
кв. м, много добро състоя-
ние, над Шиваров мост се 
продава на тел. 0893/83-
04-02. [11, 9]
апарТаМенТ на призе-
мен етаж от кооперация в 
кв. Баждар - 30 кв. м, се 
продава на тел. 0897/922-
059. [11, 5]
иМоТ - 200 кв. м, хале, 
за склад, автосервиз и 
др., се продава на тел. 
0893/511-154. [11, 8]
парцели - 2 бр., УПИ, 
1820 кв. м, равно, се про-
дават на тел. 0898/362-
754. [11, 5]
апарТаМенТи и други - 
ново строителство, в иде-
ален център се продават 
на тел. 0888/447-096. 
[22, 6]
Тухлена къща в село 
Кметовци, стоманобетонна 
конструкция, РЗП 90 кв. 
м, двор 800 кв. м, ток, 
вода, се продава на тел. 
0886/793-145. [11, 4]
къща в кв. Златари, цена: 
35 000 лв., се продава на 
тел. 0876/956-027. [11, 4]
двуеТажна къща със 
земя в село Дебел дял се 
продава на тел. 0899/640-
327. [5, 3]

двусТаен апарТаМенТ 
в кв. Кряковци - обзаве-
ден, се продава на тел. 
0898/424-926. [11, 2]
парцел в кв. Стефановци 
- 1186 кв. м, в регула-
ция, се продава на тел. 
0887/130-346, 066/86-53-
40. [3, 1]
Тухлен апарТаМенТ - 
91 кв. м, луксозно обза-
веден, маза, таван - тел. 
0888/205-923. [3, 2]
къща с 1500 кв. м двор-
но място, асми, геран и 
сайван в село Костен-
ковци се продава на тел. 
0878/863-875. [11, 1]

иМоТи купува
евТина къща, може и 
полусъборена, се купува 
на тел. 0895/752-838.
Малък апарТаМенТ тър-
си да закупи. Телефон за 
контакт: 0898/935-164, 
след 17 часа. [6, 6]
купуваМ къща, апар-
тамент, гараж и др. на 
дългосрочен лизинг . 
0899/143-163 [18, 3]

иМоТи дава под наеМ
поМещение - 100 кв. 
м, трифазен ток, вода, се 
дава под наем или прода-
ва на тел. 0887/31-61-84. 
[15, 14]
иц, два магазина, дого-
варяне, под наем - тел. 
0888/378-193. [11, 6]

МаГазин в кв. Русевци 
се отдава под наем/прода-
ва на тел. 0879/472-526. 
[8, 7]
Топ ценТър, 50 кв. м, за 
магазин, офис под наем 
- тел. 0878/370-640. [24, 
10]
апарТаМенТ в кв. Па-
лаузово, „Болшевик“, се 
дава под наем на тел. 
0878/474-879. [22, 10]
двусТаен апарТаМенТ 
в центъра дава под наем  
тел. 0876/935-844. [7, 5]
проМишлено поМеще-
ние, подходящо за склад, 
автосервиз и др., 420 лв., 
се дава под наем на тел. 
0893/511-154. [11, 8]
двусТаен апарТаМенТ 
на Еса се дава под наем 
на тел. 0899/07-03-04. 
[11, 4]
апарТаМенТ в идеален 
център се дава под наем 
на тел. 0876/999-121. [5, 
4]
апарТаМенТ в центъра - 
необзаведен, се дава под 
наем или продава на тел. 
0887/621-998. [6, 3]
апарТаМенТ се дава под 
наем на тел. 0888/818-
756. [5, 5]
сладкарница „ЮГ“ се 
дава под наем на тел. 
0895/051-205. [4, 4]
Гараж на ул. „Варовник“ 
се дава под наем на тел. 
0885/642-502. [8, 2]

апарТаМенТ - обзаве-
ден, в квартал Крушата 
се дава под наем на тел. 
0898/419-342. [11, 2]
а п а р Т а М е н Т  с е 
дава под наем на тел. 
0885/642-467, 066/86-
59-43. [2, 2]
ТрисТаен апарТаМенТ 
- тухлен, необзаведен, 
се дава под наем на тел. 
0887/621-225. [13, 1]
поМещение оТ 100 кв. 
м се дава под наем на 
тел. 0879/80-80-12. [11, 
1]
апарТаМенТ в центъра 
се дава под наем на тел. 
0899/947-133. [11, 1]
оборудван офис в цен-
трална част - 20 кв. м, 
се дава под наем на тел. 
0888/538-074. [11, 1]
двусТаен апарТаМенТ 
се дава под наем на тел. 
0879/085-844. [3, 1]

зеМи
зеМеделски зеМи в 
Кметовци и около Габро-
во, може и идеални час-
ти, се купуват на тел. 
0886/33-14-15. [22, 10]

нощувки
нощувки -  т ел . 
0879/272-528, 0888/254-
625.
нощувки в топ център - 
0876/731-419. [22, 20]

КУПУВА СЕЛСКИ КЪЩИ В РЕГИОНА
КУПУВА ДВУСТАЕН, ТРИСТАЕН АПАР-
ТАМЕНТ до 35 000 лв
ПРОДАВА НОВИ ОФЕРТИ:
ИЦ, 50 м2, ет.2, PVC 48 000 лв
Ш. мост, 65м2, ет. 2, PVC 42 000 лв
Младост, 116 м2, тухла 60 000 лв
Младост, гарсониера,PVC,ет.1 28 000 лв
Младост, 87м2, тухла, PVC 56 000 лв
Ид. център, магазин, 40м2 48 000 лв
Ид. център, 77 м2, 3-ст., ет.2 60 000 лв
Център, 2-ст., тухла, ет. 3 40 000 лв
Център, къща,2 етажа, гараж 48 000 лв
Бичкиня, 2-ст., панел, ет. 2 27 000 лв

Киевци, УПИ, 1200 м2 36 000 лв
Д. Дянко, гарсониера, тухла 30 000 лв
Г. бърдо, къща, 75м2, гараж 63 000 лв
Драгановци, 750 м2, УПИ 16 000 лв
Борики, мас. вила, 2 ет.,1дка 55 000 лв
Ангелово, масивна вила,1.5дка 44 000 лв
ИЗГОДНИ ОФЕРТИ: 
Ш. мост,къща, 80м2,PVC,двор 55 000 лв
Център, 90 м2, ет. 2 28 000 лв
Център, 140 м2, ет. 2 25 000 еu
Враниловци, 80 м2 ЗП, двор 11 000 лв
Гергини, къща, плевня,1495м2 19 000 лв
Гарван,къща, 52м2,2 дка двор 20 000 лв
ОЩЕ ОФЕРТИ - НА МЯСТО, В ОФИСА

МОНОЛИТ25
години

www.monolit-bg.com

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

тел.: 066/80 85 74,  0885 118 119

26/01

тел. 0675/32 824,
моб. 0885/666 636

авТочасТи/МаГазини
изкупуваМ авТо-
каТализаТори - тел. 
0999/009-008.

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

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.

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

скрап, сТари коли
фирМа „вайкар“ изку-
пува стари и нови, излез-
ли от употреба и катастро-
фирали автобуси и микро-
буси - 0999/009-008.
коли за скрап на добри 
цени се изкупуват на тел. 
0899/810-766. [15, 6]
коли за скрап от мяс-
то се изкупуват на тел. 
0899/092-510. [22, 14]
коли за скрап на изгод-
ни цени се изкупуват на 
тел. 0877/738-637. [22, 3]

Микробуси, каМиони
Гранд виТара HDI - 2002 
г., дълга база, цена: 5000 
лв. - справки на тел. 
0892/303-232. [9, 5]

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.

сядаш и караш
авТоМобили до 1500 
лв. с всичко платено 
(Опел, Мицубиши, Фолкс-
ваген) - справки на тел. 
0999/009-008.

авТоМобили продава
Mazda 3, 1.6, HdI, 2009 
г., дизел, мощност 109 
к. с., евростандарт - 

евро 4, хечбек, цвят 
металик, се продава на 
тел. 0885/762-000. [33, 
25]

RENaULT SCENIC, в 
оТлично съсТоя-
ние, цена по доГо-
варяне, се продава 
на тел. 0889/981-103. 
[20, 10]

под наеМ

„VaIKaR RENTaCaR“ 
авТоМобили под 
наеМ, ул. „Еману-
ил Манолов“ 28, тел. 
0999/009-008.

Реклàми и оáяви в “100 веñти”

превози
ТранспорТ - 2.5 тона, 
16 куб. м  - 0899/377-
924
превоз с бус - 
0877/555-708.
ТранспорТ с камион до 
два тона, самосвал, до-
керски услуги - изнасяне,  
пренасяне, изхвърляне 
на мебели, пренасяне на 
строителни и други тежки 
товари, извозване на не-
нужна покъщнина, строи-
телни отпадъци до смети-
щето - 0898/780-448
лекоТоварен Транс-
порТ до 2500 кг по спо-
разумение - тел. 0877/74-
13-17. [11, 10]

ТранспорТ с бус - 3 
тона, фургон - 18 куби-
ка, падащ борд, колич-
ка. Фактури по ДДС. Тел. 
0887/31-61-84.
ТранспорТни услу-
Ги до 2 тона, каросе-
рия - справки на тел. 
0896/828-147. [15, 12]
услуГи със самосвал - 
25 лв., и багер - 50 лв./
час - 0893/511-154. [23, 
8]
ТранспорТ - 0.45 лв./
км - тел. 0894/00-40-45. 
[24, 4]
ТранспорТ със са-
мосвал - 3.5 тона - тел. 
0876/522-774. [20, 2]

билеТи, пъТувания
авТобусни, саМолеТ-
ни БИЛЕТИ се предла-
гат на тел. 066/80-49-48, 
0887/83-61-73.

дава заеМ
кредиТ - тел. 0897/219-833. [22, 17]
кредиТи саМо срещу лична карта се дават на тел. 
0888/909-384. [11, 10]
бърз кредиТ - тел. 0885/580-201. [11, 5]

счеТоводсТво
счеТоводна канТора „КОНТО-ЕКСПЕРТ“ - счетоводни 
услуги, годишно приключване, данъчни декларации - 
066/804-066

реГисТрация на фирМи и счеТоводно об-
служване - 0898/480-821
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сТроиТелсТво
кърТи и пробива - 
0897/832-363
събаряМ и почиствам от 
А до Я. Извършвам строи-
телни работи. Чистя дво-
рове, мази - 0899/601-
444.
фирМа събаря, почист-
ва за сметка на матери-
алите - тел. 0896/183-637.
кърТи, зида, ВиК, ел., 
фаянс  - 0878/943-895.
фирМа изГражда, ре-
монтира или събаря - 
обезопасява всякакви по-
криви. Изгражда навеси, 
огради и други на най-
ниски цени и с високо 
качество. Тел. 0895/752-
838.
услуГи с мини багерче и 
самосвал - тел. 0897/429-
374.
реМонТ в строителството 
от А до Я - тел. 0877/53-
16-20. [22, 9]
реМонТ на покриви, са-
ниране, дренаж, изолации 
- тел. 0888/020-187. [23, 
15]
услуГи с багер извършва 
тел. 0897/430-228. [22, 
14]
реМонТ на покриви, те-
некеджийство, топло- и 
хидроизолации извършва 
тел. 0888/863-001. [22, 9]
подМазване на капаци, 
топлоизолации - 0899/21-
77-46. [12, 9]
качесТвен реМонТ на 
стари покриви. ПОДМЯНА 
на улуци. Варови мазилки. 
Тел. 0876/416-716. [14, 7]

кърТя беТон, камък - 
тел. 0888/544-438. [12, 2]
бриГада извършва ре-
монт на покриви, хидро- и 
топлоизолации, шпаклов-
ки, бои и тенекеджийски 
услуги, дренаж и др. - тел. 
0899/63-88-75. [18, 3]
събаряне, почисТване 
- тел. 0892/339-132. [2, 
1]
обръщане и подмазва-
не на прозорци - тел. 
0876/130-317. [11, 1]

въТрешен реМонТ
паркеТ, дЮшеМе - реде-
не, БЕЗПРАХОВО циклене, 
фино шлайфане, лакиране 
- монтаж на ламиниран 
паркет - 066/86-61-43, 
0889/286-025.
паркеТ, дЮшеМе, ла-
минат - циклене, монтаж, 
лакиране - 0886/249-906
шпакловка, боядисва-
не - тел. 0895/38-66-50.
алпинисТи - тел. 
0887/131-381. [22, 13]
въТрешни реМонТи, 
гипсокартон, боядисване 
и др. - тел. 0897/390-194. 
[23, 15]
въТрешни реМонТи, 
гипсокартон, шпаклов-
ка, боя - справки на тел. 
0899/874-974. [22, 12]
Мазилки, заМазки, 
шпакловки, фаянс, терако-
та, монтаж ламинат, гип-
сокартон извършва тел. 
0885/015-666. [11, 11]
професионален Мон-
Таж на ламинат, бала-
тум, замаски, боядисване, 
тапети - 0897/978-762, 
0877/015-031. [27, 6]
МонТаж на гипсокартон, 
шпакловка и боя. Бързина 
от нас, изборът от вас. 
Тел. 0895/72-86-68. [14, 
1]

шпакловка, окачен та-
ван, гипсокартон, фаянс и 
теракота, изолация, лами-
нат, подмазване на догра-
ма - тел. 0876/130-317. 
[11, 1]

изолации
алпинисТи - тел. 
0899/321-190
изолации, скеле - 
справки на тел. 0878/943-
895.
алпинисТи, скеле - 
0898/907-400.
хидро- и топлоизолации, 
ремонт на стари покриви, 
дренаж - тел. 0882/279-
749. [22, 9]

хидроизолации
хидроизолация, под-
порни стени, покриви - 
тел. 0886/762-434. [23, 
15]

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

оГрадна Мрежа 
произвежда, Гвоз-
деи и Телове на 
заводски цени 
се предлагат на тел. 
066/80-85-39.

Точкови заварки - 
066/803-890. [11, 7]

направа
направа на ками-
ни, цокли и плочници - 
0885/015-666. [11, 11]

ел. инсТалации, 
реМонТи
ел. реМонТи и инстала-
ции - тел. 0899/359-114. 
[22, 18]

дребни елекТроуслу-
Ги по домовете извършва 
тел. 0899/145-802. [33, 
12]

коМини
професионално по-
чисТване на комини - от-
горе и отдолу. ПО ВСЯКО 
ВРЕМЕ. Тел. 0897/704-
502.
коМиночисТач - тел. 
0889/177-737.

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

вик
вик МонТаж и поддръж-
ка - 0887/680-034.
оТпушва канали - тел. 
0889/177-737.
вик и отопление - мон-
таж и поддръжка - тел. 
0898/460-988, 0898/461-
774.
вик реМонТи и инстала-
ции - тел. 0899/359-114. 
[11, 9]
вик и ел. услуги - справ-
ки на тел. 0876/130-317. 
[11, 1]

доГраМа

н и ко консТрукции 
оод произвежда и 
МонТира прозоре-
чни сисТеМи REHaU 
- 0888/001-588, e-
mail: nikopvc@abv.bg. 
[18, 3]

aL и PVC доГраМа, бо-
нус комарници - справ-
ки на тел. 0893/206-746. 
[22, 9]
aL и PVC дограма, из-
граждане на тераси, щори. 
Отстъпка - 10% до края на 
ноември. Тел. 0876/130-
317. [11, 1]

реМонТ на елекТроуреди 
и елекТроника
реМонТ на хладилници 
и фризери по домовете - 
тел. 0897/425-313.
реМонТ на печки, пе-
рални, миялни, бойлери, 
хладилници по домовете 
- тел. 0887/53-50-88. [22, 
19]
реМонТ на всички марки 
перални - тел. 0888/294-
214. [23, 23]
реМонТ на перални, съ-
домиялни, печки, бойле-
ри - тел. 0988/815-645, 
0884/155-075. [3, 2]
реМонТ на телевизори по 
домовете - тел. 0888/279-
846. [22, 4]

почисТване
почисТване на апарта-
менти, тавани, мазета, га-
ражи, изхвърляне на бок-
луци със собствен транс-
порт - тел. 0877/771-903. 

услуГи
рязане, касТрене на 
опасни дървета (АЛПИ-
НИСТ) - www.arborist-bg.
com, тел. 0884/942-942. 
ковач, кв. Смирненски 
- водно точило и сапове  - 
0892/775-774.

събаряне на дърве-
та, рязане, кастрене - 
0889/177-737.
Мелене и изцеждане на 
ябълки - справки на тел. 
0878/716-858. [11, 8]
поправяМ ел. уреди и 
ВиК - тел. 0894/20-509. 
[25, 9]
рязане, касТрене на 
опасни дървета - тел. 
0894/602-701. [16, 5]
заваръчни услуГи - 
тел. 0885/72-46-71. [11, 
2]
реМонТ вик и ел. уре-
ди - тел. 0887/66-38-41. 
[11, 2]
израбоТка на железни 
конструкции, ел. инстала-
ции, чистене на градини, 
мази и дворове и други 
услуги. Цена по споразу-
мение. Тел. 0898/820-845, 
0899/03-72-84. [12, 2]
цепя дърва, обръщам 
градини - тел. 0896/926-
407. [5, 1]

косене
косене, касТрене, по-
чистване - тел. 0894/602-
701. [16, 5]

реМонТ на
Телефони, ТаблеТи
реМонТ на всички мар-
ки смартфони и таблети - 
справки на тел. 0894/25-
77-28. [6, 1]

Градини, басейни

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

кухненСкИ
шкаФОве 
ОФИС 
МебелИ 

МЕБЕЛÈ

0897 893 563
0897 843 667

тИПОвИ 
И ПО ПрОект 
на клИента

рабоТа предлаГа
фаянсаджии за Ан-
глия се търсят на тел. 
0876/535-458.
сТруГари и шлосери се 
набират на тел. 0888/88-
22-73. [22, 18]
бензиносТанция „йо-
ана“ търси да назначи 
служител, обслужващ бен-
зиностанция. Справки на 
тел. 0899/245-196. [11, 
10]МаГазин за хра-
нителни стоки търси да 
назначи продавач-кон-
султант. Справки на тел. 
0897/954-247, 0879/482-
551. [22, 11]

бисТро „карТал“ търси 
да назначи миячка/кух-
ненски работник. Дневна 
смяна до 16 часа от поне-
делник до петък. Справки 
на тел. 0889/319-654 [13, 
10]
бисТро „карТал“ търси 
да назначи помощник-гот-
вач/ка, вечерни смени. 
Справки на тел. 0889/319-
654. [11, 10]
сладкарница Търси 
продавач-консултант до 35 
години - справки на тел. 
0889/989-755. [11, 10]

кулинарен МаГазин 
търси продавач-консул-
тант до 45 години - тел. 
0885/069-027. [11, 10]
Малка кравеферМа 
търси работник. Справ-
ки на тел. 0876/415-480. 
[12, 9]
лиМк оод търси да на-
значи монтажник метални 
конструкции. Справки на 
тел. 06717/2333. [11, 8]
фирМа Търси работник 
за монтаж на климатици. 
Справки на тел. 0999/000-
111. [4, 3]

фирМа „брайТ“ търси 
работници за щампа, може 
и пенсионери. Справки на 
тел. 0878/222-194. [12, 7]
МаГазин и склад за ав-
точасти търси складов ра-
ботник. Справки на тел. 
0888/349-501. [5, 5]
фирМа в Севлиево тър-
си майстор на закуски и 
баничар - справки на тел. 
0893/648-113. [10, 2]
сервиТьорка - добро за-
плащане, се търси на тел. 
0899/651-549, 0895/672-
652. [12, 2]
фирМа Търси монтажник 
на гаражни врати. Справ-
ки на тел. 0888/255-318. 
[11, 2]
ТаксиМеТрови шо-
фьори се търсят на тел. 
0887/587-354. [22, 2]
фирМа Търси майстор 
хлебар. Дневна смяна. 
Справки на тел. 0885/069-
027. [8, 3]

пункТ за вторични су-
ровини търси да назначи 
общи работници. Справки 
на тел. 0895/86-19-74. [5, 
3]
фирМа Търси да на-
значи работник с ТЕЛК. 
Справки на тел. 0879/09-
01-06. [11, 1]
поМощник в кухня се 
търси от 8 до 16.30 часа, 
560 лв. заплата, обект за 
бързо хранене - Окръжна 
болница. Справки на тел. 
0887/00-68-02. [4, 2]

рабоТа Търси
оГняр - правоспосо-
бен, търси работа - тел. 
0894/016-229. [11, 4]

Грижа за болни
и възрасТни
ГледаМ болни. Може и 
почасово. Тел. 0878/47-
69-96. [3, 3]
ГледаМ болни хора - 
тел. 0877/644-036. [3, 3]

строителство, ремонти, изолации, услуги, косене; работа предлага/търси; лекари

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

www.spaholiday.bg

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

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

ПРОДАЖБА НА САМОЛЕТНИ И        
АВТОБУСНИ БИЛЕТИ 20/08

лекари
д-р ГеорГи Табаков 
- очен кабинеТ - ул. 
„Тотю Иванов“ 25 - пре-
гледи на деца и възраст-
ни, поставяне на меки и 
твърди контактни лещи - 
понеделник до петък - от 
9 до 18 ч.; събота и неде-
ля - след уговорка на тел. 
066/80-32-37

психиаТър и невро-
лоГ. д-р Трифонов, 
Габрово, ул. „Емануил Ма-
нолов“ № 12-А, 066/804-
549, 0885/251-655. ИЗ-
ДАВА ПСИХИАТРИЧНИ 
УДОСТОВЕРЕНИЯ.
д-р Марина санкева, 
специалисТ кожни и 
венерически болесТи, 
есТеТична дерМаТо-
лоГия, гр. Габрово, ул. 
„Брянска“ 11, понеделник, 
вторник, сряда и петък от 
10.00 до 17.00 часа. За-
писване на тел. 066/800-
140

уроци, курсове
ценТър за ПРОФЕ-
СИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ 
- ГАБРОВО, организира 
лицензирани курсове 
за: огняр, кранист,  мо-
токарист, машинист на 
пътно-строителни маши-
ни, готвач, барман-сер-
витьор, козметик, фри-
зьор, лечебен масаж, 
маникюр, педикюр, нок-
топластика. Издава се 
държавен документ за 
правоспособност. Обу-
чение с ваучер за безра-
ботни и работещи. Тел. 
066/80-85-92, от 10.30 
до 12.30 ч., 0887/361-
876.
спорТен клуб „Алфа-
Метал“ провежда курсо-
ве за безопасно бора-
вене с огнестрелно оръ-
жие. Тел. 066/80-69-62.
уроци по математика 
5-7 клас - 0888/616-
856. [8, 5]
следобедни зани-
Мания 5-8 клас - тел. 
0879/327-234. [3, 2]

„сТоМано и МеТалообрабоТване Габрово“ 
оод - Габрово, ул. „индусТриална“ 36, Тър-
си заварчици на МеТални изделия, коиТо 
рабоТяТ с со, Можещи да разчиТаТ Техниче-
ски черТежи. Фирмата предлага отлично запла-
щане, осигуряване на 100 процента, съвременни 
условия на труд, възможност за постоянна работа и 
професионално развитие. За контакт: smg.berova@
yahoo.com,  тел. 0892/470-928 - Пепа Берова. [6, 
5]

О б Я в а
За ПрИеМане на вОенна СлуЖба на лИЦа, ЗавършИлИ ГраЖДанСкИ СреДнИ 

ИлИ вИСшИ уЧИлИЩа (МЗ Ох-953/21.10.2019 Г.)

117 бр. вакантни длъжности за войници за военни формирования от състава на 
съвместното  командване на силите: 48940-бургас, 42610-козарско, 52480-софия, 

28860-Горна Малина, 52210-банкя и 22980-софия.
длъжностите, за които може да се кандидатства, са:  „Мл. шофьор”, „Мл. 
електротехник”, „Мл. специалист по комунално-битово осигуряване”, 

„автоматчик”, „Мл. готвач”, „Работник в кухня”, „Мл. специалист по отчета 
на финансови и материални ресурси”, „Работник в склад”, „Мотокарист”, 

„Мл. специалист по пожарна безопасност”, „Мл. администратор на мрежи и 
операционни системи”, „Химик-разузнавач” и др. 

в заявлението си кандидатите могат да посочват до 5 (пет) позиции 
(длъжности) от обявата. докуМенТи се приеМаТ до 23.12.2019 Г. във военно 

окръжие – Габрово, ул. „софроний врачански” 1а
 Изисквания: - образование – средно или по-високо; - да не са по-
възрастни от 28 години; - да не са осъждани; - за отделни длъжности 
да притежават свидетелство за управление на МПС, категория „С” 
или „С+е”.Подробна информация на тел. 0888210283; 066/805531; 
066/800257.  Справка: www.comd.bg

елекТроразпределение север ад, 
разпределиТелен обслужващ 

ценТър Габрово и Горна оряховица 
уведоМява своиТе клиенТи, че:

 на 18.11.2019 г. от 09:30 до 16:30 ч. поради извършване 
на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка 
на електроенергия ще бъде прекъснато електрозахранването в 
района на община Трявна: с. Чакали.

на 20.11.2019 г. от 09:00 до 16:00 ч. поради извършване 
на оперативни превключвания на съоръженията за доставка на 
електроенергия са възможни смущения на електрозахранването 
в района на гр. Габрово, ВС „Столетов”, ТП „Мандра”, ТП 
„Костница”, ТП „Мотел”, местността Столетов и връх Столетов. 

Електроразпределение Север АД, Разпределителен 
обслужващ център Габрово и Горна Оряховица се извинява на 
своите клиенти за възникналото неудобство и се надява на 
разбиране. Допълнителна информация можете да получите на 
тел. 0700 1 61 61.

ВодоснабдяВане и канализация
 Г а б р о в о

www.vik-gabrovo.com
търси да назначи специалист вик/хТс/хМс за 
производствено-технически отдел. документи 

– автобиография и копие от диплома за 
завършено висше образование – се приемат от 
01.11.2019 до 12.11.2019 г. в отдел „човешки 

ресурси” в административната сграда 
на дружеството на бул. „Трети март” № 6.
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бизнес и инвесТиции
продаваМ разрабоТен 
бизнес. В помещение-
то има каса на  ЕasyPay. 
Справки на тел. 0879/212-
325. [22, 22

продава Машини
шМирГел на стойка за 
150 лева се продава на 
тел. 0879/472-526. [8, 7]
циркуляр - монофазен, 
за 300 лева се продава на 
тел. 0879/472-526. [8, 7]
циркуляр - голям, се 
продава на тел. 0887/214-
591. [5, 5]
шевна Машина „Нау-
ман“ се продава на тел. 
0887/86-05-76. [2, 2]

продава МаТериали
каМенни плочи - 10 
лв./кв., и дялан камък - 35 
лв., се продават на тел. 
0895/752-838.
кереМиди оТ Попо-
во се продават на тел. 

0887/214-591. [5, 5]

продава обзавеждане
пералня „канди“ - 
1500 об./мин., отлично 
състояние, се продава на 
тел. 0886/56-39-78. [4, 2]

продава разни
каМина „приТи“ - 20 + 
5 kW, помпа „Грундфос“ 
- 2 степени, радиатори 
„Корадо“ - 120 х 50 и 
60 х 60, тип 22, цена по 
споразумение, се продават 
на тел. 0899/817-955. [11, 
11]
коТел - чугунен, чеш-
ки, VIADRUS U2, за 550 
лева се продава на тел. 
0876/90-87-67. [11, 2]

капани оТ МИШКА до 
ЯЗОВЕЦ се предлагат на 
тел. 066/803-890. [11, 7]
изГодно лиМоно-
ви и ДАФИНОВИ расте-
ния се продават на тел. 
0885/337-531, 066/86-00-
32. [15, 8]
коМбиниран коТел - 
правен, високоефективен, 
на твърдо гориво, ток и 
масло, се продава на тел. 
0878/715-707. [5, 3]
оТрабоТено Масло - 
0.50 лв., се продава на 
тел. 0878/715-707. [5, 3]
каМина с водна риза 
ELDOM, 23 кВт, на твърдо 
гориво, на два сезона, се 
продава на тел. 0894/050-
430 [20, 1]

радиоапараТи - 2 
бр., се продават на тел. 
0887/480-652. [2, 2]
каМина с водна риза из-
годно се продава на тел. 
0887/57-90-36. [20, 3]

враТи
продаваМ МосТри ин-
териорни врати. Ниски 
цени. Тел. 0879/21-23-25. 
[22, 22]

живоТни продава
овце за клане се прода-
ват на тел. 0896/544-474. 
[22, 17]
овце за отглежда-
не се продават на тел. 
0896/544-474. [22, 17]

дълГокосМесТи кало-
ферски кози и женски 
ярета за разплод се про-
дават на тел. 0896/544-
474. [22, 17]
крави се продават на 
тел. 0879/472-130 [11, 8]
аГнеТа и заплодени 
овце се продават на тел. 
0895/124-744. [5, 3]
Млад овен на 10 ме-
сеца се продава на тел. 
0885/718-324. [5, 2]

продава Тор
уГнила овча тор се про-
дава на тел. 0896/544-
474. [21, 17]
уГнил оборски тор се 
продава. Собствен транс-
порт със самосвал. Тел. 

0899/414-153. [23, 8]
Говежда Тор в чували - 
3.00 лв./бр., с транспорт 
- 0878/650-456. [22, 4]

продава Месо
прясно овче месо - 7 
лв. за килограм, се прода-
ва на тел. 0896/544-474. 
[22, 17]

купува разни
сТара нафТа се купува 
на тел. 0895/752-838. 
акордеони купува тел. 
0877/407-450. [13, 5]

купува МаТериали
пункТ за вторични купу-
ва всякакви железа - тел. 
0896/183-637.

продава, купува разни; отопление

- реклама, всеки ден в ново издание 

066/810-410
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5300 Габ ро во, ул. “Отец Паисий” № 2,
www.stovesti.info; email 100vesti@stovesti.info

Всички права запазени. Позоваването на “100 вести” е задължително!

Всекидневник за общините Габрово, Севлиево, Трявна, Дряново

издание на иК “Колонел” ООД, първият брой на “100 вести” излиза на 7.01.1992 г.

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

подаващи	 шнека	 и	 автоматич-
но	 механично	 самопочистване	 с	

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

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

Отопление нà пелети ñ ценà и кàчеñтво áез àлтернàтивà
Представител на
GOLDEN FIRE
инж. Иван ГОСПОДИнОв

Ик кОлОнел ООД
кОнСултИра, ДОСтавЯ, МОнтИра, 
ПуСка, ПОДДърЖа. 
Справки на тел.
0887 611 753, 066 810 410.
Офис Габрово
ул. „Отец Паисий“ 2, ет. 4
вестник „100 вести“

вСИЧкИ ПрОДуктИ се предлагат и на ИЗПлаЩане
с оскъпяване 1% на месец за срок от 12 до 48 месеца. .Продуктите на GOLDEN FIRE се 

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

Сàмо клиентите, зàкупили проäукт 
нà “Голäън фàйър” от ÈК „Колонел”,  
получàвàт ДÈРЕКТНА ГАРАНÖÈОННА 
ПОДДРЪжКА. Оñтàнàлите при нужäà от 
ãàрàнционен ñервиз тряáвà äà нàпрàвят 
зàявкà нà телефоните нà äоñтàвчикà. беЗПлатен ПуСк

ероТика
ероТичен Масаж - тел. 0894/277-849. [11, 8]
услуГи за мъже - тел. 0885/885-219. [5, 3]

оТопление
дърва за огрев се прода-
ват на тел. 066/823-712, 
0887/620-535, 0876/162-172.
„пехливанов“ - пресяти въ-
глища донбас, брикети, дърва. 
Ниски цени, безплатен транс-
порт - 066/805-642, 0897/892-
903.

нацепени дърва - 80 лв. 
Безплатен транспорт. Незабав-
на доставка. Справки  на теб. 
0895/252-686.
нацепени, нарязани дърва 
- 80 лева, незабавна доставка, 
се продават на тел. 0884/709-
093
дъбови за огрев - нацепени, 
80 лв., с безплатен транспорт, 
се продават на тел. 0877/471-
466.
дърва за печки и камини - 
80 лв., се продават на тел. 
0876/583-472.
букови дърва - нарязани и 
нацепени. Безплатен транспорт. 
Тел. 0877/191-102.

дърва за огрев - нарязани и 
нацепени, се продават на тел. 
0876/437-140.
нарязани и нацепени дърва - 
бърза доставка, се продават на 
тел. 0877/108-825.
нарязани и нацепени букови 
и дъбови дърва се продават на 
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 продават на тел. 
0895/752-838.
дърва за печки, котли, камини 
се продават на тел. 0879/988-
131.

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

“велев-сТрой-реМонТ“ оод 
продава въглища, екобрикети, 
пелети и брикети - 0897/922-
481.
проМоция! дъбови изрезки 
- 40 лв./куб. м. Тел. 0899/137-
896. [27, 21]
„флинТ-Гайдарови“ („пеТя 
Гайдарова“) - донбаски въгли-
ща; брикети, разпалки. Осигу-
рен транспорт. Тел. 0898/690-
606, 066/80-80-53. [22, 19]
салкъМ - метров, 65 лв./
куб, нарязан и нацепен - 73 
лв./куб., се продава на тел. 
0896/735-859. [24, 7]

режа дърва - тел. 0899/278-
396. [12, 11]
дърва за огрев, метрови - 75 
лв./куб. м, нарязани - 85 лв./
куб. м, се продават на тел. 
0896/741-763. [24, 7]
дърва за огрев - наряза-
ни, 80 лв./куб. м, с включен 
транспорт, се продават на тел. 
0879/562-733. [24, 7]
нарязани и НАЦЕПЕНИ дърва 
за огрев - 80 лв./куб. м, се 
продават на тел. 0897/765-
901. [24, 7]
дърва за огрев - нарязани и 
нацепени, разпалки в чували 
- 5 лв./брой, сухи дърва в чу-
вали - 5 лв./брой, се продават 
на тел. 0896/807-688. [16, 10]

дърва за огрев - 60 лева, на-
рязани и нацепени, се продават 
на тел. 0899/122-406 [11, 7]
дърва за огрев - бук и габър, 
80 лв. - тел. 0895/122-702. 
[5, 5]
сух дъб - тел. 0878/159-361. 
[6, 6]
рязане на дърва - 0899/21-
77-46. [12, 9]
пелеТи се продават на тел. 
0888/818-756. [11, 1]
режа МеТрови дърва - тел. 
0894/363-580 - Иванов. [11, 3]
режа дърва - тел. 0899/278-
396. [12, 1]
5 кубика сухи дърва - 80 лв., 
се продават на тел. 0899/943-
105. [5, 1]
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ЗОВ ЗА ПОМОЩ
45-годишната Галя МарГариТова илиева, треньор по бас-
кетбол, е с диагноза прогресивна първична множествена 
склероза. Тя се нуждае от финансова подкрепа за закупуване 
на скъпоструващото лекарство окрелизумаб (ocrelizumab). за 
първите, животоспасяващи вливания, са необходими спешно 
23 200 лева. окрелизумаб, което се прилага чрез интравеноз-
на инфузия на всеки шест месеца, е първото лекарство, кое-
то някога е одобрявано за лечение на прогресивна първична 
множествена склероза. за съжаление, държавата отказва да 
поеме разходите за лечение с окрелизумаб.

Дарителска	сметка:
Банка: Пощенска банка 
IBAN: вС 80 врв1 7929 40 530208 02
BIG: BPBIBGSF
Титуляр: Галя Маргаритова Илиева

Кутии	за	дарение	има	в:
• кнИЖарнИЦа „тОМ ПървИ“,	
• еврОФутбОл	в	центъра,	ул.	„Петко	Каравелов“,
• МаГаЗИн „ЮнОна“
• МаГаЗИн  „ГаСтрОнОМ”	на	Колелото

	 Севлиевският	 тим	 из-
лиза	за	победа,	в	момента	
е	на	шесто	място	във	вре-
менното	класиране
	 Волейболистите	 от	
клуб	 „Раковски	 –	 1964“	
в	 Севлиево	 се	 изправят	
тази	събота	срещу	отбора	
на	 „Виктория	 Волей“	 от	
Пловдив.	 Мъжкият	 севли-
евски	 клуб	 ще	 бъде	 гост	
в	 града	 под	 тепетата,	 но	
категорично	 ще	 се	 бори	
за	победа	над	втория	пло-
вдивски	 тим	 в	 Източната	
група	от	Националната	во-
лейболна	лига.
	 Само	 преди	 седми-
ца	 мъжкият	 отбор	 на	 ВК	
„Раковски	 –	 1964“	 изигра	
изключително	 силен	 мач	
срещу	 отбора	 на	 „Черно-
морец“	 -	 Бяла.	 Момчетата	
от	Севлиево	успяха	да	се	
противопоставят	 на	 неле-
кия	 си	 съперник	 в	 Източ-

ната	група	на	волейболния	
ни	 шампионат.	 Въпреки	

сърцатата	 игра,	 севлиев-
ските	 волейболисти	 отстъ-

пиха	 драматично	 в	 тай-
брека	 с	 общ	 резултат	 3:2	

(25:23,	 20:25,	 25:17,	 22:25,	
15:13).
	 „Това	бе	мач	от	Втория	
кръг	на	шампионата,	а	на-
шият	 отбор	 все	 още	 не	 е	
напълно	сработен“,	обясни	
треньорът	на	тима	Стефан	
Ганчев.	 „Не	 сме	 още	 така	
убедителни,	 както	 на	 нас	
ни	се	иска,	за	да	завърш-
ваме	 добре	 ситуациите	
край	 мрежата.	 Очаквано,	
мачът	 тръгна	 трудно	 за	
нас.	 Успяхме	 да	 се	 моби-
лизираме	 и	 да	 достигнем	
до	 тайбрек.	 Там	 играхме	
точка	за	точка,	като	опре-
делено	 затруднихме	 про-
тивниковия	 тим“,	 коменти-
ра	 Ганчев.	 По	 думите	 му,		
„домакинската	 загуба	 не	
е	фатална.	Смятам,	че	ние	
сме	 по-класният	 отбор	 и	
ще	 го	 докажем	 в	 първен-
ството“,	 категоричен	 бе	
той.	

	 За	 предстоящия	 мач	
в	 Пловдив	 срещу	 „Викто-
рия	Волей“	Ганчев	обясни:	
„Те	са	добър	отбор,	но	се	
надявам,	че	ще	успеем	да	
се	преборим.	Миналата	го-
дина	ги	победихме	на	два	
пъти“.	
	 В	 момента	 „Раков-
ски	 –	 1964“	 е	 на	 шесто	
място	 в	 Източната	 група.	
След	 мача	 идната	 събо-
та	 в	 Пловдив	 до	 края	 на	
есенния	полусезон	ще	бъ-
дат	 изиграни	 още	 четири	
кръга	 в	 Източната	 група	
на	 волейболния	 ни	 шам-
пионат.	 В	 Севлиево	 пред-
стои	домакински	мач	сре-
щу	ВК	 „Берое	 2016“	на	 16	
ноември.	 На	 22	 ноември	
„Раковски-1964“	ще	гостува	
на	 „Дея	 спорт“	 в	 Бургас,	
а	 след	 това	 ще	 има	 сед-
мица	почивка.	Последният	
мач	за	есенния	полусезон	

ще	 бъде	 на	 7	 декември	 в	
зала	 „Дан	 Колов“	 срещу	
ВК	„Царево“.
	 В	 началото	 на	 седми-
цата	 се	 проведе	 и	 реги-
оналният	 турнир	 за	 деца	
(прекадети),	 в	 който	 се-
влиевските	 младежи	 за-
вършиха	 на	 второ	 място	
в	 съревнование	 с	 четири	
отбора	 от	 региона.	 Благо-
дарение	 на	 това	 младите	
таланти	на	„Раковски-1964“	
-	 Севлиево	 се	 класираха	
за	 втората,	финална	фаза	
на	 регионалното	 първен-
ство.	 Тя	 ще	 се	 проведе	
през	 февруари	 следваща-
та	година.
	 Освен	 мъжкия	 отбор,	
тази	 събота	 ще	 играят	 и	
децата	 до	 13	 година.	 Те	
отиват	да	се	борят	за	 ус-
пех	 в	 техния	 регионален	
шампионат,	а	мачът	ще	се	
играе	в	град	Червен	бряг.

тихомир ЦъроВ

	 След	 50	 години	 всяко	
нещо	се	превръща	в	исто-
рия.	Вашата	също	може	да	
е	разказана	чрез	дарение.
	 Ако	 един	 предмет	 Ви	
е	много	 скъп	 и	 искате	 да	
бъде	 запазен,	 най-добре	
е	 да	 го	 дарите	 на	 музей.	
Няма	 никаква	 гаранция,	
че	 хората,	 дори	 най-близ-
ките,	 биха	 го	 съхранили.	
Прехвърлянето	му	от	„ръка	
на	 ръка”,	 времето,	 непра-
вилното	 боравене	 с	 него	
–	 всичко	 това	 са	 факто-
ри,	 които	 водят	 до	 ком-
прометиране	 и	 дори	 до	
унищожаване	на	любимите	
вещи.	В	музея	–	напротив,	
за	 тях	 се	 грижат	 специа-
листи,	които	ги	съхраняват	
във	 фонд	 и	 ги	 включват	
в	 изложби,	 за	 да	 бъдат	
показани	 по	 най-добрия	
начин	пред	широката	пуб-
лика.	

	 В	 изложбата	 „Дарени	
предмети,	 споделени	 ис-
тории”,	която	бе	открита	в	
„Зала	 2”	 на	 музей	 „Етър”,	
са	 представени	 част	 от	
постъпили	 културни	 цен-
ности,	 благодарение	 на	
дарителската	 кампания,	
посветена	 на	 55-годишни-

ната	на	музея.	
	 Главният	 уредник	Ваня	
Донева	 акцентира	 върху	
факта,	 че	 предметите	 –	 в	
известна	 степен,	 допъл-
ват	 историята	 на	 музея.	
Така	е	с	дарението,	свър-
зано	 с	 наследниците	 на	
фамилия	 Сакови.	 Сакова	
къща	е	една	от	емблемите	
на	 „Етър”	 –	 разпознаваем	
обект,	 популярен	 от	 ми-
лионите	 професионални	 и	
любителски	снимки.	
	 „В	 къщата	 експозици-
ята	е	сборна.	Ние	нямаме	
предмети	от	рода	Сакови.	
Такива	постъпиха	от	даре-
ние	 и	 ще	 бъдат	 разполо-
жени	в	самата	къща”,	каза	
Ваня	Донева.
	 Сега	 посетителите	 мо-
гат	да	видят	дарението	на	
известния	габровски	род	в	
изложбата	 „Дарени	 пред-
мети,	 споделени	 истории”.	
Става	въпрос	за	вещи,	из-
ползвани	 във	 фамилията	

от	началото	до	30-те	годи-
ни	на	ХХ	век.	
	 Уредникът	 Даниела	
Димкова	 обработва	 с	 го-
лям	интерес	дарението	на	
Елена	 Михайлова	 от	 Са-
ковия	 род.	 Тя	 предоставя	
вещи,	 използвани	 от	 Ди-
митър	 Саков	 и	 съпругата	

му	Мария	–	дамско	бельо	
от	 началото	 на	 ХХ	 век,	
красиво	портмоне	от	чер-
но	кадифе,	чадър	за	пред-
пазване	 от	 слънце,	 брон-
зова	 бонбониера,	 сервиз	
със	сини	растителни	орна-
менти,	лъжичка	за	причас-
тие,	детско	облекло.	Даре-

нията	на	представители	на	
Саковия	 род	 продължават	
да	постъпват	в	музея.	
	 Бивши	и	настоящи	чле-
нове	 на	 екипа	 на	 „Етър”	
също	се	включват	в	дари-
телската	 кампания.	 Техни-
те	 предмети	 постъпват	 в	
отдел	 „Духовна	 култура”.	
Уредникът	Величка	Илиева	
разказва	 за	 Анна	 Едгар	
Купецка,	работила	в	„Етър”	
до	края	на	70-те	години	на	
ХХ	век.
	 Елитен	 екскурзовод,	
тя	 говори	 отлично	 немски	
език.	 Започва	 работа	 на	
повикване	 –	 при	 посеще-
ние	 на	 делегации,	 след	
което	е	ангажирана	за	по-
стоянно.	 90-годишна	 днес,	
Анна	Купецка	живее	в	Гер-
мания	 и	 прави	 няколко	
дарения	 на	 музей	 „Етър”.	
В	 изложбата	 са	 предста-
вени	 книги	 с	 шевици	 от	
30-те	години	на	ХХ	век.	Те,	

сами	по	себе	си,	са	библи-
ографска	рядкост.	
	 Екскурзоводът	 Дамян	
Христов	 остава	 в	 музей-
ната	история	с	многоброй-
ни	 дарения.	 В	 изложбата	
може	да	се	види	икона	от	
края	на	ХІХ	век,	принадле-
жала	 на	 баба	 му	Тота	 от	
село	Жълтеш.	
	 Във	 фонда	 на	 отдел	
„Занаяти”	 също	 постъпват	
дарения,	 които	 поетапно	
ще	бъдат	 показвани	 в	 из-
ложбата.	 Уредникът	 Роси-
ца	Бинева	представя	пред-
мети	 на	 мебелиста	 Димо	
Царев	и	на	медникаря	Цо-

нко	Тотевски.
	 От	 думите	 й	 става	
ясно,	 че	 Маргарита	 Мън-
чева	 –	 първи	 екскурзовод	
в	 музея,	 дарява	 предмети	
на	 баща	 си	 Димо	 Димов,	
останал	 в	 паметта	 на	 га-
бровци	 като	 Димо	 Царев.	
През	 30-те	 години	 на	 ми-
налия	 век	 го	 смятат	 за	
цар	 в	 занаята,	 откъдето	
идва	и	този	прякор.	Димо	
Царев	изработва	мебели	и	
се	 усъвършенства	 профе-
сионално,	 следвайки	 све-
товните	тенденции.		
	 В	 изложбата	 може	
да	 се	 види	 и	 сервиз	 на	
майстор	 Цонко	 Тотевски,	
който	 е	 класически	 пред-
ставител	на	медникарство-
то.	 Съдбата	 го	 отвежда	
в	 Разград,	 където	 прави	
неуспешен	 опит	 да	 обучи	
свой	наследник.
	 Изложбата	 „Дарени	
предмети,	 споделени	 ис-
тории”	ще	бъде	допълвана	
и	обновявана	във	времето.	
Кампанията,	 посветена	 на	
55-годишнината	 на	 музей	
„Етър”,	 продължава.	 Дори	
да	 се	 съмнявате	 в	 стой-
ността	 на	 един	 предмет,	
не	 го	 изхвърляйте,	 а	 се	
обърнете	 към	 музейните	
специалисти.	Една	на	пръв	
поглед	 обикновена	 вещ	
може	 да	 бъде	 свидетел-
ство	за	живота	на	хората	
от	дадена	епоха.	И	не	за-
бравяйте,	 след	 50	 години	
всяко	 нещо	 се	 превръща	
в	 история.	 Вашата	 също	
може	 да	 бъде	 разказана	
чрез	направено	дарение.

Дàрениятà от Сàковия роä проäължàвàт äà поñтъпвàт в музей “Етър” 

 Къщата на габровския търговец Петър саков е построена през 1850 г. до баев мост в 
Габрово. Възстановена е в музея през 1970 г. 

В изложбата „Дарени предмети, споделени истории”  са представени дарения, постъпили по повод 55-годишнината на музея

	 Петър	 Саков	 е	 роден	
през	 1857	 г.	 в	 Габрово.	
Участва	 в	 Опълчението	
по	 време	 на	 Руско-тур-
ската	 война	 (1877-1878).	
В	 боевете	 на	 Шипка	 е	
връзка	 между	 ген.	 Сто-
летов	 и	 14-ти	 и	 15-ти	
Стрелкови	 батальони.	
След	 Освобождението	
живее	в	родния	си	град.	
Работи	 като	 контрольор	
в	 една	 от	 тютюневите	
фабрики	 в	 Габрово.	 По	
време	 на	 Сръбско-бъл-
гарската	 война	 през	
1885	 г.	 е	 доброволец	 в	
конната	чета	„Любен	Ка-
равелов“.	 Почетен	 член	
на	 подофицерското	 дру-
жество	 „Капитан	 Дядо	
Никола“.	 Почетен	 граж-
данин	на	Габрово.	Умира	
на	 21	 април	 1930	 г.	 На-
граден	е	с:
• руски	медал	„В	памет	
на	 руско-турската	 война	
от	1877-1878	г.“;
• възпоменателен	 ме-
дал	„За	Освобождението	
1877-1878	г.“;
• възпоменателен	медал	
„За	 участие	 в	 Сръбско-
българската	война	1885“;
• войнишки	 кръст	 „За	
храброст“,	4	степен;
• възпоменателен	 кръст	
„За	 независимостта	 на	
България	1908	година“.

продължава от стр. 1
Бяха	разгледани	подробно	
2	 български	 рецепти	 –	 от	
1870	г.	и	от	1943	г.	Българ-
ските	извори	бяха	сравне-
ни	 с	 рецепти	 от	 Средно-
вековието,	а	на	публиката	
бяха	 разяснени	 разликите	
между	 основните	 видове	
медовина.
	 Напитката	 се	 произ-
вежда	 по	 рецепта,	 взета	
от	 готварската	 книга	 на	
Петко	 Славейков.	 Произ-
ведението	излиза	от	печат	
през	 1870	 г.	 и	 съдържа	
множество	 рецепти,	 пред-
ставящи	 кулинарните	 вку-
сове	в	България	и	на	Бал-
каните	 през	 периода	 на	
Възраждането.

Меäовинà по 
рецептà нà Петко 
Слàвейков

продължава от стр. 1
В	 словото	 си	 тя	 за	 по-
реден	 път	 е	 припомнила	
историята	 на	 уникалния	
духовен	 празник	 и	 спе-
циалната	 му	 роля	 за	 за-
пазване	 на	 българския	
дух,	 особено	 сред	 пред-
ставителите	на	диаспората	
зад	 граница.	Тя	 е	 изрази-
ла	 удовлетворението	 си,	
че	 българската	 общност	
в	 Грузия	 запазва	 активни	
връзките	 си	 с	 родината	
и	 полага	 усилия	 за	 под-
държане	 на	 положителния	
образ	 на	 България	 сред	
грузинското	общество.	
	 Специално	внимание	в	
изказването	 си	 г-жа	 Ива-
нова	 е	 отделила	 на	 при-

състващите	деца,	повечето	
от	 които	 посещават	 учи-
лището	 към	 посолството.	
Към	 тях	 тя	 е	 отправила	
призив	по	примера	на	бу-
дителите,	 чиито	 портрети	
гледат	 от	 паното	 в	 двора	
на	 посолството,	 да	 миле-
ят	 за	 духовните	 ценности	
на	 народа	 ни	 и	 да	 пазят	
културната	идентичност	на	
дедите.	 Като	 пример	 за	
загрижеността	 на	 българ-
ската	държава	за	продъл-
жаване	 на	 будителското	
дело	 посланик	 Иванова	 е	
съобщила	на	присъстващи-
те,	 че	 само	 след	 броени	
дни	от	България	ще	прис-
тигне	лектор	по	български	
език.

С „Дързоñттà äà áъäеш пръв" 
отáелязàхà Деня нà áуäителите в 
áълãàрñкото поñолñтво в Грузия

Волейáолиñтите нà „Рàковñки - 1964” ñе изпрàвят ñрещу „Виктория волей”


