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стефка Бурмова

	 Общото	 събрание	 на	
Техническия	 университет	
в	Габрово	избра	проф.	д-р	
инж.	Илия	Железаров,	до-
сегашен	 заместник-ректор	
по	 научноизследовател-
ската	 работа,	 за	 ректор	
на	университета	за	мандат	
2019-2023	г.
	 „Благодаря	 ви	 за	 гла-
суваното	доверие,	поемам	
ангажимента,	че	в	работа-
та	си	ще	се	основавам	на	
декларираните	 принципи	
на	 законност,	 академич-
на	 етика,	 диалогичност	 и	
толерантност,	прозрачност	
и	 информираност,	 ясни	
правила	 за	 академично	

израстване,	 професиона-
лизъм,	 инициативност,	 ек-
ипна	 работа	 в	 полза	 на	
университета	 -	 сподели	
пред	 Общото	 събрание	
проф.	 Железаров.	 -	 вяр-
вам,	 че	 с	 обединени	 уси-
лия	 можем	 да	 подобрим	
средата,	 в	 която	работим,	
равнището	 на	 подготовка	
на	 студентите	 и	 докторан-
тите,	 резултатите	 от	 науч-
ноизследователската	 ра-
бота.	 Основание	 за	 това	
ми	дава	55-годишната	ста-
билна	основа,	 върху	 която	
можем	 да	 надграждаме	 и	
да	продължим	устойчивото	
развитие	на	университета.“
	 Проф.	Железаров	е	за-
вършил	 вМЕИ	 в	 Габрово	

през	 1994	 г.,	 специалност	
„Механично	уредостроене“,		
от	1995	г.	е	асистент,	а	по-
късно	 -	 старши	 асистент	
(1998	г.)	и	главен	асистент	
(2006	 г.)	 по	 „Метрология	
и	 измервателна	 техника“	
в	 катедра	 „Машиностро-
ене	 и	 уредостроене“	 на	
Техническия	 университет	
в	 Габрово.	От	 2007	 г.	 зае-
ма	академичната	длъжност	
доцент,	а	от	декември	2019	
г.	 е	 професор	 в	 областта	
на	 метрологията	 и	 метро-
логичното	осигуряване.	
	 От	 1999	 година	 той	 е	
ръководител	 на	 Българо-
германския	институт	по	уп-
равление	 на	 качеството	 и	
промишлен	мениджмънт.	

Нîвият ректîр íà ТУ - Гàáрîвî е 
прîф. д-р иíж. Илия Железàрîв

Адриàí Нîвàкîв: "Зà дà 
излезеш íà ñвîáîдíия 
пàзàр íà изкуñтвîтî, íямàш 
прàвî íà ãрешíи изñтрели"
	 Габровският	 скулптор	 Адриан	 Новаков	 отбеляза	
своята	 50-годишнина	 с	 изложба,	 която	 показва	 раз-
личните	периоди	на	неговото	творчество,	включително	
и	първите	му	студентски	 творби.	Салонните	формати,	
малките	 пластики	 на	 Новаков	 и	 художествена	 фото-
графия	на	технологичния	процес	на	изработването	им	
с	автор	Радослав	Първанов	впечатлиха	гостите	на	из-
ложбата.	Типично	по	нестандартния	маниер	на	Адриан,	
тя	бе	направена	не	в	изложбена	зала,	или	галерия,	а	
във	фоайето	на	хотел	„Мак“.	Интервю с Новаков на стр. 8

иван Господинов

	 Юношите	 на	 обеди-
нения	 баскетболен	 клуб	
„Чардафон“	 приключиха	
сезона	 на	 първо	 място	 в	
зона	 „Мизия“,	 след	 като	
в	 последния	 турнир	 -	 в	
Троян,	постигнаха	две	убе-
дителни	 победи.	 Особено	
ценен	 бе	 успехът	 срещу	
„Етър	 49“	 -	 велико	Търно-
во,	 също	 претендент	 за	
лидерската	 позиция.	 „Бо-
лярите“	 нанесоха	 и	 едно	
от	 двете	 поражения	 на	
габровци	 през	 сезона	 -	
заради	 контузии	 на	 воде-
щи	 състезатели	 треньорът	
Антонио	 Станков	 тогава	
бе	принуден	да	извади	на	
терена	кажи-речи	кадетски	
състав.
	 в	 Троян	 обаче	 всич-
ки	момчета	на	„Чардафон“	

бяха	здрави	и	мотивирани	
да	 докажат,	 че	 са	 номер	
едно	в	зоната.	На	оконча-
телния	успех	бе	подчинена	
и	тактиката	на	наставника	
на	 тима,	 който	 в	 първа-
та	 среща	 -	 срещу	 горно-
оряховския	 „Локомотив“,	
реши	да	запази	силите	на	
основните	 си	 състезате-
ли,	чието	време	на	терена	
беше	лимитирано	до	необ-
ходимия	минимум.	Остана-
лите	обаче	се	възползваха	
от	предоставения	им	шанс	
и	се	раздадоха	на	терена	
за	 повече	 от	 убедителния	
успех	 със	 101:43.	 Почти	
всички	момчета	се	разпи-
саха,	 шест	 от	 тях	 завър-
шиха	 с	 двуцифрен	 точков	
актив.	Над	всички	бе	15-го-
дишният	 Христо	 Саркизов	
-	21	точки.
	 Той	 успя	 да	 отбележи	

и	в	дербито	с	„Етър	49“,	но	
там	основната	тежест	пад-
на	на	лидерите	на	отбора,	
които	 си	 свършиха	 рабо-
тата	 за	 отличен.	 Димитър	
Тодоров	 пак	 бе	 неуловим	
за	 противниците	 -	 30	 точ-
ки.	На	неговото	ниво	бяха	
центърът	Димитър	Андреев	
-	19	т.,	и	Цветомир	Минев	
-	 20.	 Габровци	 методично	
вървяха	 към	 успяха,	 до-
пуснаха	равенство	само	в	
първата	част	 -	 17:17,	 след	
това	 нарастваше	 разли-
ката	 -	 17:13	 във	 втората,	
21:18	в	третата	четвъртина,	
за	да	пречупят	окончател-
но	съперника	си	в	послед-
ните	 10	 минути	 -	 22:12	 и	
победа	със	77:60.
	 Двете	 победи	 върна-
ха	 „Чардафон“	 на	 първото	
място	 -	 14	 точки	 и	 най-
добра	 кошова	 разлика	 -	

649:443.
 Срещу „Локомотив“ 
„Чардафон“ игра в състав:  
Христо Саркизов (21 точ-
ки), Валери Пейков (2), 
Стефан Дянков (0), Виктор 
Ангелов (2), Павел Пенчев 
(2), Димитър Андреев (15), 
Цветомир Минев (10), Крум 
Ахилей (6), Боримир Алек-
сиев (10), Александър Хри-
стов (6), Андреан Деков 
(12), Димитър Тодоров (15).
 Срещу „Етър 49“ „Чар-
дафон“ бе в състав: Христо 
Саркизов (3 точки), Валери 
Пейков (2), Стефан Дянков 
(0), Виктор Ангелов (0), Па-
вел Пенчев (0), Димитър 
Андреев (19), Цветомир 
Минев (20), Крум Ахилей (3), 
Боримир Алексиев (0), Алек-
сандър Христов (0), Андре-
ан Деков (0), Димитър То-
доров (30).

Юíîшите íà ОБК "Чàрдàфîí" 
íà първî мяñтî в зîíà "Мизия"

	 По	повод	предстоящия	
светъл	празник	Рождество	
Христово	 и	 настъпването	
на	новата	2020	година	Ре-
гионална	 библиотека	 „Ап-
рилов	-	Палаузов“	предла-
га	 безплатна	 регистрация	
за	 библиотечни	 услуги	 за	
гражданите	 на	 Габрово	 в	
дните	 23	 и	 27	 декември	
(понеделник	 и	 петък)	 2019	
година,	съобщи	директорът	
на	 библиотеката	 Савина	
Цонева.	 От	 възможността	
да	 се	 регистрират	 могат	

да	 се	 възползват	 всички	
желаещи	граждани,		както	
и	всички	коректни	читате-
ли	 на	 Габровската	 библи-
отека,	 чиято	 регистрация	
за	 библиотечни	 услуги	 е	
изтекла	 до	 23	 декември	
2019	година.	Регистрацията	
става	 срещу	 документ	 за	
самоличност	в	рамките	на	
работното	време	на	библи-
отеката	 –	 от	 9.00	 до	 18.30	
ч.	 Срокът	 на	 издадените	
в	тези	два	дни	читателски	
карти	ще	бъде	1	година!

Безплàтíà реãиñтрàция íà 23 
и 27 декември в Реãиîíàлíà 
áиáлиîтекà "Априлîв - Пàлàузîв"

Вàлерия Гърíевñкà 
îт ТК "Бълãàрîв" - 
вицешàмпиîí дî 12 ã.
 11-годишната	 тени-
систка	 на	ТК	 „Българов“	 -	
Габрово	спечели	вицешам-
пионската	 титла	 от	 Дър-
жавното	лично	първенство	
по	тенис	на	закрито	до	12	
години.	Срещите	се	играха	
на	 кортовете	 на	 „Барокко	
Спорт“.
	 валерия	 беше	 сред	
най-добрите	 деца	 спор-
тисти	 на	 Габрово,	 които	
Христо	 Стоичков	 награди	
във	 вторник	 вечерта.	 Но	
не	успя	да	получи	награда-
та	си	лично	от	футболната	
легенда,	 а	 чрез	 треньора	
си	Нешо	Мостров,	защото	
беше	в	София.
	 През	 тази	 година	
Гърневска	 е	 победител	 в	
тенис	 веригата	 „Kinder+	

Sport“	 –	България	 при	мо-
мичетата	до	11	г.	Участник	
във	 финалния	 световен	
тенис	 турнир	 от	 верига-
та,	 който	 се	 проведе	 на	
кортовете	 в	 Монте	 Карло	
Кънтри	 клуб.	 Победител	 в	
още	4	държавни	турнира.

Женина денЧева

 След	тричасови	оживе-
ни	 и	 емоционални	 дебати	
общинските	съветници	вче-
ра	одобриха	кандидатства-
нето	на	Община	Габрово	с	
проекти	за	РЕМО	„Етър“	и	
РИМ	 -	 Габрово	 пред	 Опе-
ративна	 програма	 „Регио-
ни	в	растеж“.
	 Натрупаното	 напреже-
ние	 в	 публичното	 прос-
транство	 и	 социалните	
мрежи	през	последния	ме-

сец	за	или	против	проекта	
„ЕМО	 „Етър”	 -	 музей	 за	
креативен	 културен	 тури-
зъм“	се	пренесе	и	в	мест-
ния	парламент.	Оживено	и	
емоционално	се	дискутира	
темата	след	презентацията	
на	 проекта	 от	 директора	
на	музея	Светла	Димитро-
ва.
	 всички	 бяха	 едино-
душни,	 че	 ремонтите	 на	
„Етър”-а	 са	 наложителни,	
но	имаше	съмнения	да	не	
би	 с	 реализирането	 на	

проекта	да	се	наруши	ав-
тентичността	на	музея.	
	 Цветомир	 Цанков	 от	
„Ние,	 гражданите”,	 макар	
че	лично	харесва	проекта,	
препоръча	 да	 продължат	
обсъжданията	и	обяснени-
ята	 пред	 обществеността,	
която	 е	 доста	 консерва-
тивна	 и	 твърде	 много	 се	
вълнува	от	съдбата	на	му-
зея.
	 Според	 Николай	 Гри-
горов	 от	 БСП	 дискусията,	
която	се	провежда	в	соци-

алните	 мрежи,	 в	 медии	 и	
кафенета,	 не	 само	 е	 нор-
мална,	 но	 задължителна.	
Габровци	 са	 много	 чувст-
вителни	 към	 тази	 тема.	
Той	настоява	много	да	 се	
внимава	 с	 това,	 особе-
но	 с	 новостите	 в	 музея,	
защото	 историята	 помни	
случаи,	 когато	 е	 посягано	
на	„Етър”-а.	
	 От	туристическа	фирма	
в	 Свети	 влас	 искаха	 да	
присвоят	марката	„Етър”.
	 Преди	време	зад	гърба	

на	Общината	музеят	стана	
държавна	 собственост,	 но	
след	 острата	 реакция	 на	
габровци	 тогавашният	 ми-
нистър	 на	 културата	 Сте-
фан	Данаилов	лично	обяви	
в	 Габрово,	 че	 музеят	 от-
ново	става	общинска	соб-
ственост,	припомни	той.	

продължава на стр. 2

След 3-чàñîв деáàт в Оáщиíñки ñъвет - Гàáрîвî прîектът íà 
РЕМО "Етър" áеше îдîáреí, íà Иñтîричеñкия музей - ñъщî
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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
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�ПОЛИКАРБОНАТ - АНГЛИЯ
�ЦВЕТНИ ЛАТЕКСИ

�    

продължава от стр. 1
Григоров	 е	 недоволен,	 че	
в	последния	момент	съвет-
ниците	 са	 получили	 под-
робни	 параметри	 на	 пое-
тия	дълг	от	Общината.	Той	
попита	кой	ще	контролира	
изпълнението	 на	 дейност-
ите	 по	 проекта,	 изрази	
и	 притеснение,	 че	 с	 този	
кредит	 задълженията	 на	
Общината	 стават	 над	 16	
млн.	лв.
	 	 	 	 Кметът	 Таня	 Христо-
ва	 е	 категорична,	 че	 ре-
ализирането	 на	 проекта	
няма	по	никакъв	начин	да	
наруши	 автентичността	 на	
музея,	 нито	 замисъла	 на	
създателя	му.	Тя	припомни,	
че	 са	 проведени	 няколко	
обсъждания	 на	 проекта,	
където	 са	 коментирани	 и	
параметрите	 на	 проекта,	
и	 на	 задължението,	 което	

поема	Общината.	Тя	обяви,	
че	 контрол	 над	 изпълне-
нието	 могат	 да	 оказват	
всички,	освен	задължител-
ния	 авторски	 и	 строите-
лен	 контрол.	 Предвидено	
е	 проектът	 да	 не	 пречи	
на	 туристите.	 Докато	 се	
извършват	ремонтите,	осо-
бено	 на	 водните	 съоръ-
жения,	 те	 могат	 да	 бъдат	
наблюдавани	 и	 от	 тях.	 Тя	
уточни,	 че	 има	 и	 еколо-
гични	параметри	-	сега	от-
падните	води	на	музея	се	
изливат	в	реката,	с	реали-
зация	на	проекта	това	ще	
бъде	преустановено.
	 „Не	 съм	 убеден,	 че	
истинските	 параметри	 са	
точно	3	млн.	лв.,	може	да	
се	търси	и	друго	финанси-
ране”,	 смята	 общинският	
съветник	 от	 БСП	 Ивелин	
Николов.	 Имаше	 дори	

предложения	да	се	намали	
сумата	на	дълга.	
	 Мартин	 Заимов,	 пред-
ставител	 на	 Регионалния	
фонд	за	 градско	развитие	
за	 Северна	 България,	 от-
където	 ще	 бъде	 осигурен	
дългът,	 обясни,	 че	 ако	 се	
намали	 заемът,	ще	 се	 на-
малят	и	грантовете.	Така	и	
средствата	 за	 реализира-
не	 на	 проекта.	 Лихвеният	
процент	е	нула,	обяви	той.	
Заимов	 увери,	 че	 фондът	
има	 опит	 с	 такива	 проек-
ти,	в	момента	работи	с	20	
подобни	 проекта.	 Основ-
ната	цел	на	фонда	е	не	да	
дава	кредити,	а	да	помага	
за	 доброто	 развитие	 на	
градовете
	 Припомняме,	 че	 Об-
щина	 Габрово	 разработи	
два	проекта	в	рамките	на	
Оперативна	програма	„Ре-

гиони	 в	 растеж“	 2014-2020	
година	-	„ЕМО	„Етър”	-	му-
зей	за	креативен	културен	
туризъм“	и	„РИМ	-	Габрово	
-	 познание,	 участие,	 пре-
живяване“.
	 За	 реализирането	 им	
е	 нужно	 комбинирано	 фи-
нансиране.	 То	 е	 предназ-
начено	 за	 проекти,	 които	
нямат	 потенциал	 да	 гене-
рират	достатъчно	приходи,	
за	 да	 се	 осигурят	 изцяло	
чрез	 финансови	 инстру-
менти,	 и	 се	 нуждаят	 от	
безвъзмездно	 финансира-
не.
		 Общата	 стойност	 на	
проекта	за	„Етър“-а	е	9	779	
150	 лв.	 с	 ДДС,	 от	 които	
6	 679	 150	 лв.	 безвъзмезд-
на	 финансова	 помощ	 и	 3	
100	 000	 лв.	 съфинансира-
не.	Затова	Общината	пое-
ма	 дългосрочен	 общински	

дълг	до	3	100	000	лв.	с	цел	
осигуряване	 на	 част	 от	
средствата	 за	 реализаци-
ята	на	проекта.	Източници	
за	 погасяване	 на	 главни-
цата	 са	 от	 собствени	 бю-
джетни	средства,	собстве-
ни	приходи,	генерирани	от	
дейността	на	РЕМО	„Етър“.
	 	 	 	 Общата	 стойност	 на	
проекта	 на	 РИМ	 -	 Габро-
во	е	1	614	466	лв.	с	ДДС,	
от	 които	 1	 364	 466	 лв.	
безвъзмездна	 финансова	
помощ	и	
250	 000	 лв.	 съфинансира-
не.	За	осигуряване	на	не-
обходимото	 допълнително	
финансиране	 към	 безвъз-
мездната	 финансова	 по-
мощ	 Община	 Габрово	 ще	
кандидатства	 за	 кредит	
пред	 финансова	 институ-
ция.	Максималният	размер	
на	дълга	е	до	250	000	лв.

След 3-чàñîв деáàт в Оáщиíñки ñъвет - Гàáрîвî прîектът íà 
РЕМО "Етър" áеше îдîáреí, íà Иñтîричеñкия музей - ñъщî

	 Днес	 Габровският	 дра-
матичен	 театър	 ще	 пред-
стави	спектакъла	„Истина-
та	 или	 се	 осмеляваш“	 на	
режисьора	васил	Дуев	на	
основната	 сцена	 на	 Теа-
трална	 работилница	 „Сфу-
мато“.	 Предвидени	 са	 две	
представления	–	от	16.00	и	
от	19.00	часа.
	 Спектакълът	 е	 създа-
ден	по	текста	на	австрий-
ския	 драматург	 Щефан	
Лак,	 в	 превод	 на	 българ-
ски	 език	 от	 проф.	владко	
Мурдаров.	Режисьорът	ва-
сил	 Дуев	 е	 познато	 лице	
от	 софийската	 театрална	
сцена,	 многократно	 номи-
ниран	за	наградите	АСКЕ-
ЕР	и	„Икар“	като	режисьор	
и	 актьор.	 Премиерата	 на	
постановката	 се	 състоя	
тази	година	на	14	февруа-
ри	на	сцената	на	ДТ	„Рачо	
Стоянов“	 и	 в	 това	 няма	
нищо	 случайно,	 защото	 в	
„Истината	 или	 се	 осме-
ляваш“	 основната	 тема	 е	

любовта.
	 Участват	 актьорите	Ан-
гел	Калев	и	Адриана	Димо-
ва,	 които	 търсят	 истината	
за	копнежите	и	страховете	
на	младите	хора,	за	„пър-
вия	 път“	 в	 любовта,	 за	
двубоя	между	половете,	за	
смелостта	 да	 противосто-
иш	 на	 стереотипите	 и	 за	
първите	 избори	 в	 живо-
та.	 Третият	 актьор,	 който	
участва	само	с	гласа	си,	е	
Живко	Гущеров.	всички	те	
са	 от	 габровската	 трупа,	
изявени	 в	 много	 хитови	
представления	от	реперто-
ара	 на	 театъра:	 „Свекър-
ва“,	 „Начало	 на	 спектакъ-
ла“,	 „За	 Първото	 българ-
ско	 царство:	 Отшелника“,	
„Жана	 д’Арк“,	 „Мнимият	
болен“,	 „Чешити“,	 „Михал	
Мишкоед“,	както	и	в	много	
детски	представления.
	 Представлението	е	но-
сител	 на	 наградата	 „Най-
добра	 постановка	 -	 из-
борът	 на	 студентите“	 от	

третото	 издание	 на	 Меж-
дународния	театрален	фес-
тивал	в	Прищина,	Косово,	
проведено	 от	 4	 до	 9	 но-
ември	 2019	 г.	 Освен	 на-
градата,	габровската	трупа	
получи	 шест	 номинации.	
От	професионалното	жури	
в	 категориите:	 „най-добър	
актьор“	-	за	Адриана	Димо-
ва	 и	 за	Ангел	Калев;	 „ре-
жисура“	 -	 за	 васил	 Дуев,	
и	 „най-добра	 постановка“.	
От	медийното	жури	в	кате-
горията	 „най-добра	 поста-
новка	-	изборът	на	медии-
те“	и	от	студентското	жури	
в	 категорията	 „най-добра	
постановка	 -	 изборът	 на	
студентите“.	 Сценография-
та	и	костюмите	са	израбо-
тени	от	Даниела	Николчо-
ва	(художник	на	спектакъ-
ла	 „Свекърва“)	 и	 Наталия	
Андреева.	 Хореографията	
е	 на	 Филип	 Миланов	 и	
валери	 Миленков,	 а	 по-
мощник-режисьор	 е	 Гинка	
Дичева.	 През	 октомври	

тази	 година	 постановката	
участва	 в	 11-то	 издание	
на	 фестивала	 „Младите	 в	
театъра	 2019“,	 организира-
но	 от	 Драматичен	 театър	
–	 Ловеч,	 с	 подкрепата	 на	
Министерството	 на	 кул-
турата	 и	 Община	 Ловеч.	
През	март	2020	г.	„Истина-
та	 или	 се	 осмеляваш“	 ще	
бъде	 представена	 на	 теа-
тралната	сцена	в	Сърбия.
	 Предвидени	са	35	мес-
та	 за	 жени	 и	 35	 места	
за	 мъже	 за	 всяко	 едно	
от	 представленията.	 Раз-
делението	на	публиката	на	
мъже	срещу	жени	е	важно	
за	 случването	 на	 спекта-
къла.	 Постановката	 не	 е	
подходяща	за	лица	под	13	
години.
	 Билети	 може	 да	 купи-
те	от	касата	на	Театрална	
работилница	 „Сфумато“,	
както	 и	 онлайн	 за	 пред-
ставлението	 в	 16.00	 часа	
-	 https://bit.ly/35BlRnV,	
и	 за	 представлението	 в	
19.00	 часа	 -	 https://bit.
ly/2Z2KpUk.	

Гàáрîвñкият теàтър ñ „Иñтиíàтà или ñе îñмелявàш” в Сфумàтî

вела лазарова

	 Приятна	 изненада	 на	
тазгодишното	 47-мо	 изда-
ние	 на	Софийския	 между-
народен	панаир	на	книгата	
(10	-	15	декември)	бе	учас-
тието	 на	 едно	 прохожда-
що	 габровско	издателство	
-	 „Пилигрим”.	 Коледният	
панаир	 на	 книгата	 в	 НДК	
е	 най-значимата	 проя-
ва	 в	 книгоиздаването	 на	
България	 -	 пъстър	 книжен	
калейдоскоп	 с	 празнично	
настроение.
	 Издателство	 „Пили-
грим”	-	Габрово	участва	за	
първи	път	на	панаира	и	с	
премиера	на	детската	кни-
га	 „Поляната	 на	 радост-
та”	 на	 Теа	 Янева,	 худож-
ник	 -	 веселка	 велинова.	
С	 нея	 авторът	 (Теодора	
Шкодрева	 -	 Янева)	 сла-
га	начало	на	поредица	от	
приключения	 на	 главния	

герой	 -	 момченцето	
Питкин,	 и	 неговото	
приятелче	 -	пчелата	
Бръм.	в	 търсене	на	
зимен	 пуловер	 на	
Бръм	двамата	герои	
попадат	в	напрегна-
то	 разследване	 на	
изчезнали	 любими	
приятели	 щурци.	
Те	 се	 забъркват	 и	
в	 други	 интересни	
приключения,	 които	
на	 края	 на	 книга-
та	водят	към	труден	
избор	 на	 двамата	
герои.
	 Художествено-
то	 оформление	 на	
книжката	 атрак-
тивно	 допълва	 пе-
рипетиите,	 в	 които	
попадат	 Питкин	 и	
Бръм.	Художничката	
веселка	 велинова	
е	 носител	 на	 наградата	
„Илюстратор	 на	 годината”	

(2017	г.).
	 На	 щанда	 на	 „Пили-
грим”	 основателен	 инте-

рес	 предизвиква	 и	
ценното	 краеведско	
издание	„Документи	и	
студии	за	възрожден-
ско	 Габрово”	 на	 Ма-
рия-Тоска	 Шкодрева	
-	уважаван	дългогоди-
шен	 изследовател	 на	
миналото	на	 Габрово,	
с	интерес		към	френс-
ката	култура.	
	 Седмото	 издание	
на	Софийския	между-
народен	 литературен	
фестивал	 бе	 посвете-
но	на	френскоезична-
та	 литература.	 Днес	
френският	език	се	го-
вори	 от	 300	 милиона	
души	 на	 петте	 конти-
нента.
	 За	 втора	 година	
на	 литературния	 фес-
тивал	 се	 провеждаха	
„Бързи	 литературни	

срещи”	 с	 възможност	 за	
петминутен	 личен	 разго-

вор	 с	 писател.	 За	 втори	
път	 гостува	 и	 любимият	
формат	 „Актьори	 срещу	
поети”,	 и	 новият	 панел	
„Разговори	 за	 бъдещето”,	
разположен	 в	 широка	 те-
матична	 рамка	 между	 ки-
берпънка,	 бъдещето	 на	
кирилицата,	 трансхумани-
зацията,	видео	игрите.
	 впечатлява,	в	мрамор-
ното	фоайе,	селекцията	от	
книги	с	оригинални	корици	
(някои	 с	 ръчни	 мотиви)	 и	
илюстрации,	 създадени	 от	
Яна	Левиева	(1967-2018).
	 На	 панаира	 на	 кни-
гата,	 на	 всички	 етажи	 на	
Националния	 дворец	 на	
културата,	с	повече	от	400	
изложбени	 щанда,	 бога-
ти	 и	 вълнуващи	 дискусии,	
щастливи	 литературни	
срещи,	 преданите	 читате-
ли	 и	 приятели	 на	 литера-
турата	имаха	незабравими	
мигове.

Издàтелñтвî „Пилиãрим” - Гàáрîвî зà първи път 
íà Междуíàрîдíия пàíàир íà кíиãàтà в Сîфия

	 На	 17	 декември	 се	
проведе	 26-то	 издание	 на	
тържествената	 церемо-
ния	 „Полицай	 на	 година-
та	 2019“.	 На	 церемонията	
бяха	 връчени	 4	 индивиду-
ални	 и	 4	 колективни	 на-
гради,	 както	 и	 2	 поощри-
телни	и	2	-	за	граждански	
принос.	Част	от	отличени-
те	 получиха	 и	 награди	 от	
Прокуратурата.
	 По	 време	 на	 цере-
монията	 бе	 организиран	
търг	 за	 детски	 рисунки,	

участвали	 в	 конкурса	 „Аз	
и	Детското	полицейско	уп-
равление“.	 От	 изложените	
100	творби	бяха	продадени	
61,	 а	 събраните	 средства	
са	4190	лева.	Те	ще	бъдат	
внесени	 по	 сметката	 на	
Националната	 благотвори-
телна	 кампания	 за	 подпо-
магане	на	децата	на	заги-
налите	и	пострадалите	при	
изпълнение	на	служебните	
задължения	 служители	 от	
системата	на	МвР.
	 Една	 от	 картините,	

продадени	 за	 благотвори-
телност	 е	 на	 Мая	 Михай-

лова,	 ученичка	
в	 IV	 клас	 на	 НУ	
„васил	 Левски“	
в	 Габрово,	 коя-
то	спечели	трета	
награда	 в	 кон-
курса.
	 Н а ч а л -
ниикът	 на	 РУ-
Габрово	 -	 гла-
вен	 инспектор	
Любомир	 Стоев	
поднесе	поощри-

телна	 награда	 за	 участие	
в	 националния	 конкурс,	

изпратена	 от	 директора	
на	 Главна	 дирекция	 „На-
ционална	 полиция“	 главен	
комисар	Христо	Терзийски	
на	Денислав	Манев	от	съ-
щото	училище.
	 Награда	 за	 отлично	
представяне	 в	 конкурса	
„Аз	 и	 Детското	 полицей-
ско	 управление“.	 получи	
и	 Християна	 Пенчева	 от	
IVв	 клас	 на	 	 СУ	 „Максим	
Райкович“,	 доброволец	 в	
Детско	 полицейско	 упра-
вление-Дряново.

Нàциîíàлеí кîíкурñ “Аз и Детñкîтî пîлицейñкî упрàвлеíие”

провела	 се	 през	 месец	
септември,	ни	връща	отно-
во	на	село.	Там,	където	си	
дадоха	среща	поколенията	
на	 младите	 и	 на	 възраст-
ните,	 на	 градските	 моми-
чета	и	момчета	и	селските	
жители.	Там,	където	млади	
и	 стари	 бяха	 обединени	
от	каузата	за	опознаване,	
съхраняване	и	популяризи-
ране	 на	 българското	 кул-

турно	наследство.	Инициа-
тивата	на	Община	Габрово	
„Приеми	ме	на	село“	стар-
тира	през	2013	г.	и	от	тога-
ва	 седем	 поредни	 години	
над	 400	 деца	 и	 младежи	
от	 цялата	 страна	 имаха	
възможността	да	прекарат	
една	 седмица	 в	 автентич-
на	 селска	 среда,	 изуча-
вайки	българските	обичаи,	
фолклор,	бит	и	занаяти.

Филм зà Акàдемия 
„Приеми ме íà ñелî”,
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 стефка Бурмова

 - Г-н Григоров, как-
ва е Вашата позиция във 
връзка с предложението 
за повишаване на мест-
ните данъци?
	 -	 Това,	 с	 което	 искам	
да	 започна,	 е,	 че	 предиз-
борният	 лозунг	 на	 ГЕРБ	
не	трябва	да	бъде	афиши-
раният	от	тях	„Работа,	ра-
бота,	 работа“,	 а	 „Данъци,	
данъци,	данъци“.	
	 Проектът	 за	 промяна	
на	 Наредбата	 за	 местни	
данъци	 и	 такси,	 тоест	 за	
повишаването	 им,	 беше	
публикуван	 три	 дни	 след	
изборите,	 което	 показва	
пълна	демагогия	от	страна	
на	управляващите.	
	 Защото	никъде	по	вре-
ме	на	предизборната	кам-
пания	 не	 стана	 дума	 за	
това,	 че	 местните	 данъци	
ще	 хвърчат	 нагоре.	А	 още	
в	 първите	 дни	 след	 избо-
рите	 финансовият	 минис-
тър	заяви,	че	трябва	да	се	
вдигат	 данъците,	 защото	
общините	 нямат	 пари,	 тъй	
като	 гражданите	 плащали	
малко	данъци.	
 Това	е	типично	за	дяс-
ната	политика,	която	води	
ГЕРБ.	Разбира	се,	нашата	
кметска	 администрация,	
свързана	 тясно	 с	 ГЕРБ	
-	Габрово,	беше	сред	пър-
вите,	 които	 реагираха.	 И	
нали	 трябва	 да	 сме	 от-
личници	 по	 времето	 на	
временно	 управляващия	
общината	 кмет,	 общински	
служители	 внесоха	 този	
Проект	за	промяна	на	На-
редбата	 и	 започнаха	 да	
обясняват	 как	 данъците	
трябва	 да	 бъдат	 повише-
ни.	
 - За кои данъци става 
въпрос?
	 -	 Става	 дума	 за	 да-
нък	сгради,	данъка	за	пре-
возните	 средства,	 данъка	
върху	 някои	 от	 сделките	
за	придобиване	на	имуще-
ство	и	данъка	върху	даре-
нията.	 На	 практика	 това	
повишение	 касае	 всички	
граждани	 на	 Габрово,	 тъй	
като	 всеки	 има	 опреде-

лена	 собственост	 –	 жи-
лище,	 лек	 автомобил,	 или	
извършва	някакви	сделки.
 - Първоначално беше 
обявено, че ще има по-
вишение на местните 
данъци, а след това ста-
на ясно, че няма да се 
предприемат действия за 
тяхното повишаване. На 
какво се дължи, според 
Вас, този факт? 
	 -	 Дължи	 се	 на	 пре-
дизборната	 демагогия	 на	
управляващите.	 Това	 по-
вишение	 умишлено	 беше	
спестено	 на	 гражданите	
заради	 предизборната	
кампания.	
	 Припомням,	 че	 данък	
превозни	 средства	 през	
миналата	 година	беше	по-
вишен.	Сега	отново	се	по-
вишава.	 А	 мотивировката	
за	 повишението	 на	 мест-
ните	 данъци	 е	 крайно	 не-
убедителна	-	че	в	Габрово	
сме	плащали	едни	от	най-
ниските	 ставки.	Това	 не	 е	
аргумент.	
	 Първо,	защото	това	не	
е	 вярно,	 и	 второ,	 защо-
то	 габровци	 не	 ги	 касае	
какви	 данъци	 плащат	 дру-
гите	 общини.	 Габровци	 се	
интересуват	 какви	 данъци	
плащат	те.
	 второ,	 обяснява	 се,	
че	 чрез	 повишаването	 на	
местните	 данъци	 ще	 се	
повишат	 местните	 прихо-
ди	в	бюджета.	ОК!	Това	е	
нормално	–	след	като	ску-
биш	 населението,	 да	 има	
повече	пари	в	хазната.	
	 Но	 тук	 възниква	 въ-
просът	по	какъв	начин	ще	
бъдат	 разходвани	 тези	
средства.	 Защото	 досе-
га	 по	 никакъв	 начин	 нито	
габровското	 население,	
което	 притежава	 недви-
жими	 имоти,	 нито	 –	 забе-
лежете	 –	 бизнесът	 не	 са	
попитани	 дали	 ще	 могат	
да	 понесат	 едно	 такова	
увеличение.	 Защото	 ако	
за	 апартаментите,	 къщите	
или	 друга	 собственост	 на	
гражданите	 нарастването	
не	е	толкова	драстично,	то	
за	някои	представители	на	
бизнеса	може	да	се	окаже	

фатално.	 Сигурен	 съм,	 че	
няма	фирма	в	града,	която	
да	е	съгласна	с	начина,	по	
който	 се	 увеличават	 да-
нъците	в	Габрово.	И	всич-
ко	 това	 се	 прави,	 без	 да	
е	 потърсено	 мнението	 на	
деловите	 среди	 в	 нашия	
град.	
	 На	 следващо	 място,	
ние	прекрасно	знаем,	а	и	
управляващите	 признават,	
че	 имаме	 огромен	 про-
блем,	 свързан	 с	 демогра-
фията.	 в	 същото	 време	
трябва	 ясно	 да	 се	 каже,	
че	 демографски	 проблем	
с	повишаване	на	данъците	
не	 се	 решава.	Той	 се	 ре-
шава	 с	 повишаването	 на	
доходите.	 А	 повишаването	
на	доходите	е	направо	не-
забележимо	 на	 фона	 не	
само	 на	 растящите	 раз-
мери	на	данъците,	но	и	на	
цените	като	цяло.
	 Съвсем	 скоро	 ще	 ко-
ментираме	 и	 новата	 цена	
на	водата.
 - КЕВР вече е взел ре-
шение по този въпрос и 
Габрово е един от градо-
вете, в които водата пос-
къпва. Да сме по-точни 
- регулаторът ще приеме 
окончателно решение за 
изменение на одобрените 
с бизнес плановете цени 
на ВиК услуги за 2020 г. 
на заседание на 23 де-
кември.
	 -	 вече	 втора	 поред-
на	 година	 тук	 се	 повиша-
ват	 данъците.	 Повишават	
се	 цените	 на	 други	 услу-
ги,	 всичко	 върви	 нагоре,	
единствено	доходите	не	се	
повишават.	 Затова	 питам	
-	 каква	 е	 социално	 поно-

симата	 цена,	 която	 могат	
да	 платят	 габровци?!	 Да,	
гражданите,	 включително	
и	 фирмите	 ще	 бъдат	 ску-
бани.	 По	 този	 начин	 Об-
щината	 провежда	 своята	
политика.
 - Какво правят при 
това положение безра-
ботните семейства, кои-
то живеят единствено на 
социални помощи и имат 
собствено жилище?
	 -	 Става	 дума	 за	 това,	
че	 в	 Габрово	 нуждите	 и	
възможностите	 на	 граж-
даните	 не	 се	 поставят	 на	
първо	място.	Тук	без	сери-
озен	анализ,	без	допитва-
не,	без	да	се	чуе	мнението	
на	 гражданите	 и	 на	 биз-
неса	 се	 вземат	 решения,	
свързани	 с	 драстични	 по-
вишения	на	данъците.
 - Тоест управляващите 
в нашия град не се ин-
тересуват от това какво 
е финансовото състояние 
на общността, а се водят 
единствено от интересите 
на администрацията.     
	 -	 Става	 дума,	 че	 това	
драстично	 повишаване	 на	
ставката	недвижими	имоти	
с	53	процента	означава,	че	
и	 таксата	 смет	 нараства	
от	0,5	на	2,3	промила.	Как-
во	 правят	 фирмите,	 при	
положение,	че	ще	се	нало-
жи	да	плащат	стотици	 хи-
ляди	 левове?!	Освен	 това	
не	 бива	 да	 забравяме,	 че	
през	2020	година	предстои	
преоценка	 на	 данъчната	
стойност	на	имотите.	Тоест	
очаква	 се	 повишаване	 и	
на	самата	данъчна	основа,	
върху	 която	 се	 изчислява	
данъка.

	 От	 1	 октомври	 при	
сделка	 с	 автомобили	 се	
отчита	 застрахователната	
им	стойност.	И	ако	досега	
сделката	 се	 е	 извършва-
ла	 на	 1000	 лева,	 то	 при	
това	 положение	 реалната	
застрахователна	 стойност	
вече	скача	на	5	000	лева.	
И	 рязко	 се	 оскъпява	 по-
купката	 на	 един	 автомо-
бил.	 От	 2	 на	 3	 процента	
скачат	сделките	за	недви-
жими	имоти	–	пак	сме	към	
тавана.	И	пак	питам	-	как-
ва	бизнес	среда	се	създа-
ва	 по	 този	 начин?	 Нима	
някой	 смята,	 че	 по	 този	
начин	 насърчава	 бизнеса.	
След	като	се	търси	увели-
чаване	на	данъците,	 защо	
то	 не	 се	 направи	 поетап-
но,	а	не	толкова	рязко.	
	 Но	 Общината	 работи	
при	 определен	 комфорт	 в	
ОбС.	 Сигурен	 съм,	 че	 го-
ляма	 част	 от	 съветниците	
на	 ГЕРБ	 осъзнават	 какво	
се	прави	в	момента,	но	не	
знам	защо	гласуват	в	под-
крепа	 на	 такива	 безумни	
предложения.
	 в	крайна	сметка	може	
да	се	заключи,	че	ние	ще	
плащаме	 по-високи	 данъ-
ци,	 защото	 ГЕРБ	 просто	
излъгаха	 избирателите.	 И	
защото	 администрацията	
иска	 да	 си	 осигури	 ком-
форт.	А	най-лесно	се	пълни	
хазната	като	се	вдигат	да-
нъците.	
	 Защо	не	се	говори	на-
пример	за	социални	актив-
ности,	 защо	 не	 се	 говори	
за	активна	политика	по	от-
ношение	на	бизнеса.	Нима	
това	 е	 начинът	 да	 се	 ра-
боти	с	младите.	Защото	и	
при	сегашния	бюджет	има	
възможност	за	подпомага-
не	 на	 младите	 семейства	
-	чрез	намаляване	на	так-
сите	 в	 детските	 градини,	
с	 еднократни	 помощи.	Тук	
трябва	 да	 се	 каже,	 че	 на	
част	от	сделките	пазарна-
та	 цена	 е	 под	 данъчната	
оценка	 –	 как	 да	 коменти-
раме	това.	
	 Съществуват	много	въ-
просителни,	 които	 трябва	
да	 намерят	 своя	 отговор.	
А	 не	 да	 се	 казва,	 че	 има	
градове	 с	 по-високи	 став-
ки.	Добре,	ще	съберем	1,8	
млн.	 повече	 за	 бюджета,	
което	 не	 е	 и	 много	 си-
гурно,	 тъй	 като	 цената	 на	
много	 стоки	 и	 услуги	 се	
увеличава.	Днес	е	данъкът,	
утре	 -	 водата,	 вдругиден	
може	 отново	 да	 поскъпне	
токът,	оттам	ще	се	увеличи	
и	цената	на	хляба,	на	хра-
нителните	 продукти.	 Ето,	
цената	 на	 свинското	 на-
расна	 драстично.	 Тези	 40	
лева,	които	бяха	отпуснати	
за	 пенсионерите,	 предва-
рително	 са	 изядени,	 няма	
ги.	 Така	 че	 защо	 трябва	
да	 товарим	 нашите	 данъ-
коплатци,	след	като	Общи-

ната	 има	 възможност	 да	
задържи	 сегашните	 нива	
на	налозите.
	 Освен	 това	 искаме	 ли	
да	 помогнем	 на	 бизнеса,	
или	искаме	да	му	пречим.	
Защото	 когато	 той	 пла-
ти	 в	 пъти	 по-висок	 данък,	
нямаш	право	да	искаш	от	
него	да	увеличава	заплати-
те,	 камо	 ли	 да	 реализира	
други	 социални	 дейности.	
Това	 увеличение	 е	 серио-
зен	 проблем	 за	 фирмите.	
в	същото	време	никой	не	
иска	да	чуе	мнението	нито	
на	 гражданите,	 нито	 на	
бизнеса,	нито	на	неправи-
телствените	 организации.	
И	дайте	сега,	решили	сме	
да	пълним	хазната,	защото	
не	ни	стигат	парите.
 - Левицата следи ли с 
колко са намалели функ-
циониращите предприя-
тия в Габрово в последни-
те две години, например?
	 -	 Не,	 въпреки	 че	 в	
случая	мярката	засяга	се-
риозно	 най-вече	 малките	
фирми.
 - А онези компании, 
които притежават серио-
зен сграден фонд?
	 -	 Пак	 казвам,	 че	 до-
година	 предстои	 влизане	
в	 сила	 на	 нови	 данъчни	
оценки	 на	 сградния	 фонд,	
по	 отношение	 на	 колите	
-	 също.	 Миналата	 година	
бяха	 повишени	 данъчните	
оценки	 на	 колите	 –	 сега	
отново	нарастват.	Докога?	
Нали	 целта	 на	 Общината	
е	 да	 генерира	 приходи	 и	
да	 създаде	 нормални	 ус-
ловия	 на	 живот	 на	 свои-
те	 граждани.	 Нека	 се	 за-
интересува	 колко	 от	 тях	
какви	 доходи	 имат,	 колко	
хора	 получават	 минимал-
ни	 пенсии,	 колко	 млади	
семейства	има	в	 града.	И	
в	 крайна	 сметка	 отново	
редовните	 платци	ще	пла-
щат	 своите	 задължения.	А	
нередовните	 пак	 няма	 да	
плащат.	 Ясно	 е,	 че	 прак-
тиката	 е	 да	 товарим	 оне-

зи,	които	плащат.	На	едно	
младо	 семейство	 с	 две	
деца,	 на	 което	 Общината	
има	възможност	да	поеме	
таксите	 за	 детската	 гра-
дина,	но	не	го	прави,	сега	
ще	му	увеличим	и	данъци-
те.	
	 Ние	 продължаваме	 да	
се	борим	месечните	такси	
да	 бъдат	 отменени.	 Пра-
вихме	сметка,	че	ако	това	
се	 направи,	Общината	ще	
трябва	 да	 задели	 85	 хил.	
лева,	 които	 са	 във	 въз-
можностите	 й.	 Да	 не	 го-
ворим	за	културния	чек	за	
младите	хора,	който	не	се	
прие	и	за	който	бяха	нуж-
ни	 20	 хил.	 лева.	 При	 кул-
турния	чек	въобще	нямаше	
да	 се	 загубят	 пари,	 тъй	
като	 от	 единия	 джоб	 на	
Общината	щяха	да	преми-
нат	в	другия.	Този	инат	на	
властта	 не	 го	 разбирам.	
Но	 в	 случая	 ние	 комен-
тираме	 средствата,	 които	
ще	 излязат	 от	 джоба	 на	
гражданите.	Защото	тук	се	
съсипва	 всяка	 инициати-
ва,	 караме	 гражданите	 да	
прилагат	 всякакви	 тарика-
тлъци,	 рекетира	 се	 бизне-
са	да	плаща,	а	той	в	голя-
мата	си	част	не	е	цъфнал	
и	завързал.	По	този	начин	
ние	 не	 можем	 да	 решим	
проблемите	на	града	-	най-
вече	демографските.
 - Какви са Вашите 
прогнози, свързани с уве-
личението на местните 
данъци?
	 -	 Най-вероятно	 ще	 се	
увеличат	приходите,	имай-
ки	 предвид,	 че	 сега	 съ-
бираемостта	 на	 местните	
данъци	 е	 доста	 добра	 –	
над	средната	за	страната.	
Габровци	 са	 дисциплини-
рани	 в	 това	 отношение.	
А	 сметките	 тук	 се	 плащат	
от	малкото	работещи	и	от	
пенсионерите.	 Ето	 защо	
ние	 искаме	 нашите	 пари	
да	се	харчат	прозрачно	и	
данъците	 да	 са	 социално	
поносими.	

Никîлàй Гриãîрîв: „Иñкàме íàшите пàри дà ñе хàрчàт 
прîзрàчíî и дàíъците дà ñà ñîциàлíî пîíîñими" 
 Ден преди заседанието на Общинския съвет в 
Габрово Общинският съвет на БСП и на групата 
общински съветници от коалиция „БСП за Бълга-
рия” и АБВ излязоха с декларация, в която се казва, 
че „няма основателни мотиви за повишаването на 
местните данъци в Габрово”. 
 Според проекта за Наредба за изменение и до-
пълнение на Наредбата за определяне на местните 
данъци на територията на община Габрово данъкът 
върху недвижимите имоти се повишава с 53%, да-
нъкът за дарение на имущество - с 28%, данъкът 
при придобиване на имущество - с 50%, екологич-
ният компонент на данъка за превозно средство 
нараства между 10% и 18%.
 За проекта, който се разгледа на първо четене 
вчера в местния парламент, разговаряме с Нико-
лай Григоров, председател на групата общински 
съветници от  коалиция „БСП за България” (БСП за 
България, АБВ) и член на ПК „Бюджет, финанси и ев-
ропроекти” в ОбС - Габрово.

	 Окончателно	ще	се	реши	как	се	увеличават	някои	местни	данъци	и	такси	
на	23	декември	на	извънредно	заседание	на	Общинския	съвет	в	Габрово.
	 На	заседание	на	ОбС	вчера	бе	гледана	на	първо	четене	Наредба	за	из-
менение	и	допълнение	на	Наредбата	за	определяне	на	местните	данъци	на	
територията	на	община	Габрово.	
	 Предлага	се	увеличаване	ставката	на	данък	върху	недвижими	имоти	-	2,3	
на	хиляда	върху	данъчната	оценка.	Също	увеличаване	на	данък	върху	пре-
возно	средство,	като	промяната	ще	засегне	най-вече	тези	автомобили,	кои-
то	са	без	екологична	категория.		От	2%	на	3%	става	данък	при	придобиване	
на	имущества	по	дарение	и	възмезден	начин,	според	наредбата.
	 Още	преди	старта	на	обсъжданията	граждани	изразиха	в	залата	недо-
волство	от	повишаване	на	данъците,	като	призоваха	общинските	съветници	
да	не	го	гласуват.	Несъгласие	показаха	и	част	от	съветниците.

Женина Денчева

Ще ñе увеличàт ли меñтíите 
дàíъци в Гàáрîвî - îкîíчàтелíî 
ще ñе реши в пîíеделíик íà 
извъíредíî зàñедàíие íà ОáС 

Меñтíите дàíъци и 
тàкñи и дълãият път 
към децеíтрàлизàция
	 Това,	 което	 Институтът	 за	 пазарна	 икономика	 и	
самите	 общини	 предлагат	 от	 години,	 е	 споделянето	
на	една	пета	от	приходите	от	данъка	върху	доходите	
на	работещите	с	общините.	По	този	начин	общините	
щяха	 да	 получат	 около	 800	 млн.	 лв.	 повече	 прихо-
ди	 през	 тази	 година	 например,	 без	 да	 увеличават	
местните	 данъци	 и	 такси.	 "вярваме,	 че	 това	 е	 най-
правилната	 стъпка	 в	 посока	 към	 реална	 фискална	
децентрализация“,	 пишат	 от	 института	 в	 новия	 сайт	
на	 кампанията	 dvenasto.bg,	 където	 всеки	 може	 да	
види	информация	за	бюджета	на	всички	265	общини	
в	страната	и	за	ефекта	от	преотстъпването	на	част	от	
приходите	от	подоходен	данък	на	местно	ниво.		
	 Б.р.	dvenasto.bg	идва	от	„2%	в	твоята	община“.
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520 декември 2019 г. недвижими имоти - продава, купува, наема; автопазар; превози; билети

ПРОДАВА АПАРТАМЕНТИ - ГАБРОВО
2-ст., Център, 63 м2, ет. 5/5, за ремонт 39 950 лв
2-ст., Борово, 80м2, ет. 5/6, панел 39 200 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
2-ст., Колелото, 61 м2, етаж 5/6, за ремонт, ТЕЦ 44 200 лв
2-ст., Колелото, 64 м2, етаж 3/5, ремонтиран, PVC, ТЕЦ 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., Тлъчници, НС, 98 м2, ет. 5/5 57 000 eu
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 39м2 157 000 лв
3-ст., Колелото, ет. 6/6, 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, възможност за газ 65 000 лв
ПРОДАВА КЪЩИ, ЕТАЖИ - ГАБРОВО

Голо бърдо, 2-ет., 170 м2 РЗП, гараж, PVC, двор 409 м2 109 995 лв
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 73 000 лв
ПРОДАВА КЪЩИ - ОБЛАСТ ГАБРОВО

Чавеи, 286 м2 РЗП, обзаведена, бивша къща за гости, 6 спални, 6 бани, 
двор 1230м2 150 500 лв
Черневци, 138 м2 РЗП, реновирана, 572 м2 двор 74 995 eu
Драгомани, 174 м2 РЗП, обзаведена, двор 1329м2 36 5 00 лв
Шарани, 2 къщи, 211 м2 РЗП, двор 1918 м2                  56 000 лв
Беломъжи, 106 м2 РЗП, обзаведена, двор 3771м2 31 500 eu
Беломъжи, 130 м2 РЗП, обзаведена, с гараж, двор 545м2 44 900 eu
Иванковци, 132 м2 РЗП, двор 4540 м2           44 900 лв
Жълтеш, 60 м2 ЗП, гараж, двор 850 м2          59 900 лв
Гергини, къща, 55м2 ЗП, стара, с чардак, 700м2 двор 18 000 лв
Велковци, 150 м2 РЗП, гараж, 2 плевни, двор 1380 м2 41 500 eu
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, двор 1499 м2           42 500 лв
Драгановци, 157 м2 РЗП, гр. строеж, гараж, двор 1040 м2 30 000 eu
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 39 500 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
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 2980 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 43 700 лв
ПРОДАВА - ВИЛИ

Врабците, 2-етажна, 53 м2 ЗП, двор 1085 м2 39 800 лв
ПРОДАВА ПАРЦЕЛИ

Обходен път за Шипка, 20 дка 210 000 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, 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
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
МноГосТаен апарТа-
МенТ се продава на тел. 
0888/813-710. [7, 6]
апарТаМенТи и други - 
ново строителство, в иде-
ален център се продават 
на тел. 0888/447-096. 
[18, 14]
еТаж оТ къща в центъра, 
зад МОЛ Габрово, с двор 
150 кв. м, се продава 
на тел.  0897/446-428, 
0878/356-150 [16, 14]

ново жилище - обзаве-
дено, 73 кв. м, гр. Габро-
во, се продава на тел. 
0887/16-32-34. [11, 9]
парцел в село Лесичар-
ка, регулация, договаря-
не, се продава на тел. 
0897/02-05-31. [11, 8]
къща в село Сенник с 
геран и допълнителна по-
стройка продава - справки 
на тел. 0886/55-23-05. [5, 
2]
упи, 1515 дка, с разре-
шително за строеж, 12 
900 лв., Шенини, се про-
дава на тел. 0896/073-
764. [3, 2]

Бизнес и инвесТиции
разраБоТен Бизнес се 
продава на тел. 0895/307-
105. [8, 8]

иМоТи купува
евТина къща, може и 
полусъборена, се купува 
на тел. 0895/752-838.
купуваМ къща, апар-
тамент, гараж и др. на 
дългосрочен лизинг. Тел. 
0899/143-163 [18, 15]
Гарсониера до 21 
000 лв. се търси на тел. 
0899/238-838. [5, 3]

иМоТи дава под наеМ
едносТаен апарТаМенТ 
на Колелото се дава под 
наем на тел. 0877/222-
095. [12, 10]
ТрисТаен неоБзаведен 
апартамент, след осно-
вен ремонт, с климатик, 
кв. Русевци, Габрово, се 
дава под наем на тел. 
0884/149-964. [17, 17]

иц, два магазина/офиси, 
договаряне, под наем - 
тел. 0888/378-193. [12, 
10]
МаГазин - 55 кв. м, 
на колелото на Консул-
тативна поликлиника се 
отдава под наем на тел. 
0898/815-554. [11, 8]
кафе „леБеда“ се 
дава под наем на тел. 
0889/848-474. [4, 4]
ТрисТаен апарТаМенТ 
- 95 кв. м, обзаведен, 
250-300 лв., на Еса се 
дава под наем на тел. 
0895/976-141. [3, 3]
ТрисТаен апарТаМенТ 
в кв. Русевци се дава под 
наем на тел. 0898/907-
667. [2, 1]
авТоМивка под наем се 
дава на тел. 0895/710-
934. [4, 1]

авТокъща се дава под 
наем на тел. 0895/710-
934. [4, 1]
Боксониера с ТЕЦ се 
дава под наем на тел. 
0879/288-911. [3, 1]

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

зеМи
зеМеделски зеМи и 
гори купува тел. 0894/23-
24-25. [8, 5]

нощувки
нощувки -  т ел . 
0879/272-528, 0888/254-
625.
нощувки в топ център - 
0876/731-419. [20, 16]

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

авТоМоБили продава
опел асТра - 2002 г., ди-
зел, 1.7, DTI, пробег 227 
000 км, цена: 2000 лв., се 
продава на тел. 0885/177-
944. [6, 5]
форд фиесТа, 1.3, бен-
зин, обслужена, с два 
комплекта гуми с джанти, 
за 800 лева се продава на 
тел. 0898/594-593. [8, 5]
дайхаТсу - миниван, 
АГУ, теглич, се продава на 
тел. 0893/74-65-95. [5, 4]
опел корса, 1.4, бензин, 
60 к. с., се продава на 
тел. 0888/063-764. [3, 2]
пежо 307, 1.6, бензин, 
2005 г., 17500 км, се про-
дава на тел. 0889/99-87-
08. [4, 3]
пежо 106, в движение, 
запазена, се продава на 
тел. 0885/333-015. [2, 1]

ваз, Москвич
Москвич 412 - много 
добро състояние, 130 000 
км, АГУ, се продава на 
тел. 0888/820-418. [6, 3]

джипове
джип SSang Yong 
Korando TDI се продава на 
тел. 0888/820-418. [6, 3]

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 Бракувани 
Opel, Peugeot, Volkswagen, 
Ford, Renault, може и на 
части - тел. 0999/009-
008.

авТочасТи/МаГазини
изкупуваМ авТо-
каТализаТори - тел. 
0999/009-008.
нови акуМулаТори - на 
най-ниски цени се прода-
ват на тел. 0999/009-008.

рено еспейс, 2.2, TDI на 
части се продава на тел. 
0899/359-114. [5, 2]

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

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
авТоМоБили
фирМа „вайкар“ изку-
пува стари и нови, излез-
ли от употреба и катастро-
фирали автобуси и микро-
буси - 0999/009-008.
коли за скрап от мяс-
то се изкупуват на тел. 
0899/092-510. [22, 20]

изкупуваМе спирачни 
дискове и барабани - 400 
лв./тон - 0888/724-758. 
[7, 4]
коли за скрап на изгод-
ни цени се изкупуват на 
тел. 0877/738-637. [4, 1]

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.

под наеМ

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

e-mail: 100vesti@stovesti.info

Намери ключа за успеха -

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 са-
мосвал - 3.5 тона - тел. 
0876/522-774. [20, 20]

ТранспорТни услуГи 
до 2 тона - каросерия - 
тел. 0896/828-147. [20, 
16]
Товарно пикапче 
в Габрово и региона. 
Без почивен ден. Тел. 
0876/004-121. [5, 5]
ТранспорТни услуГи - 
тел. 0886/514-300. [10, 
7]
ТранспорТ с бус - тел. 
0879/019-191. [6, 3]

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

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, козме-
тик, фризьор, лечебен ма-
саж, маникюр, педикюр, 
ноктопластика. Издава 
се държавен документ за 
правоспособност. Обуче-
ние с ваучер за безработ-
ни и работещи. 066/80-
85-92, от 10.30 до 12.30 
ч., 0887/361-876. [0, 0]
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, 11]

Реклàми и îáяви в “100 веñти”

всеки ден в нов брой
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сТроиТелсТво
кърТи и пробива - 0897/832-
363
фирМа съБаря, почиства за 
сметка на материалите - тел. 
0896/183-637.
кърТи, зида, ВиК, ел., фаянс  - 
0878/943-895.
услуГи с мини багерче и самос-
вал - тел. 0897/429-374.
реМонТ в строителството от А 
до Я - тел. 0877/53-16-20. [22, 
21]
покриви, изолации, вътрешни 
ремонти, мазилки, боя, гипсокар-
тон и др. - 0897/390-194. [25, 
24]
хидроизолация, покриви, 
дренаж, улуци, капаци, коми-
ни, подпорни стени бързо и ка-
чествено - справки на тел. тел. 
0888/020-187. [25, 24]
сТроиТелно-реМонТни дей-
носТи и всякакви довършителни 
работи - тел. 0884/439-823. [16, 
13]
кърТя БеТон, камък - тел. 
0888/544-438. [12, 8]
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, 9]

съБаряМ и почиствам от А до 
Я. Извършвам строителни работи. 
Чистя дворове, мази - 0899/601-
444.

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 - 
тел. 0895/38-66-50.
професионален МонТаж на 
ламинат, балатум, замазки, боя-
дисване, тапети - 0897/978-762, 
0877/015-031. [27, 24]
шпакловка и боядисване - тел. 
0878/580-333. [31, 27]
фаянс, ТеракоТа, топлоизола-
ция - тел. 0878/928-538. [11, 7]
вик, фаянс, теракота - тел. 
0884/228-253. [13, 9]
инТериорни! шпакловки, 
бои, декоративни мазилки, камък 
- тел. 0897/22-98-15. [8, 5]

изолации
алпинисТи - тел. 0899/321-190
изолации, скеле - 0878/943-
895.
алпинисТи, скеле - 0898/907-
400.
Топлоизолация - тел. 
0885/435-390. [17, 14]

израБоТва
израБоТка на метални кон-
струкции, гаражни и други врати, 
огради, парапети - 0885/943-808, 
066/870-546.

оГрадна Мрежа произ-
вежда, Гвоздеи и Тело-
ве на заводски цени се 
предлагат на тел. 0886/650-
175.

ел. инсТалации, 
реМонТи
ел. услуГи - тел. 0877/85-17-
88. [20, 17]
ел. инсТалации - тел. 0877/36-
78-52. [20, 17]
дреБни елекТроуслуГи по до-
мовете - тел. 0899/145-802. [14, 
10]
ел. реМонТи и инсталации - тел. 
0899/359-114. [5, 2]

коМини
професионално почисТване 
на комини - отгоре и отдолу. ПО 
ВСЯКО ВРЕМЕ. Тел. 0897/704-
502.
коМиночисТач - тел. 0889/177-
737.

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

коМиночисТач - машинно, без-
прахово - тел. 0898/538-938. 
[13, 9]

вик
вик МонТаж и поддръжка - 
0887/680-034.
оТпушва канали - тел. 
0889/177-737.
изТочване на септични ями - 
тел. 0889/177-737. [25, 21]
вик реМонТи и инсталации - 
тел. 0899/359-114. [7, 3]

вик реМонТи - тел. 0894/22-05-
09. [8, 5]
вик реМонТи и инсталации - 
тел. 0899/359-114. [5, 2]

доГраМа

н и ко консТрукции оод 
произвежда и МонТи-
ра прозоречни сисТеМи 
REHaU - 0888/001-588, e-
mail: nikopvc@abv.bg. [18, 15]

реМонТ на
елекТроуреди 
и елекТроника
реМонТ на хладилници и фризе-
ри по домовете - тел. 0897/425-
313.
реМонТ на телевизори по до-
мовете - тел. 0888/279-846. [15, 
11]
реМонТ на ел. уреди - тел. 
0894/22-05-09. [8, 5]
реМонТ на перални, съдо-
миялни, печки, бойлери - тел. 
0988/815-645, 0884/155-075. [3, 
1]

Градини, Басейни

ландшафТен дизайн, оф-
ормление и изпълнение на 
дворни места, озеленяване, 
водопадни и езерни форми, 
скални кътове, барбекюта. 
Тел. 0888/942-335.

услуГи
рязане, касТрене на опас-
ни дървета (АЛПИНИСТ) - www.
arborist-bg.com, тел. 0884/942-
942.

раБоТа предлаГа
фаянсаджии за Ан-
глия се търсят на тел. 
0876/535-458.
ТаксиМеТрови шо-
фьори се търсят на тел. 
0887/587-354. [22, 20]
сервиТьор/ка при до-
бро заплащане и подси-
гурено спане се търси на 
тел. 0887/671-848. [17, 
16]
сервиТьорка се търси 
на тел. 0899/651-549. 
[11, 11]

фирМа наБира ра-
БоТници за перал-
но сТопансТво. 
оТлично заплаща-
не. Справки на тел. 
0892/24-67-67. [10, 9]

БисТро „карТал“ тър-
си да назначи готвач/по-
мощник-готвач за обед-
но меню. Дневна смяна. 
Предишен опит е задъл-
жителен! Справки на тел. 
0889/319-654. [12, 11]
оБщ раБоТник със сред-
но образование и шо-
фьорска книжка се търси 
на тел. 0899/143-163. [3, 
3]
жена - пенсионер, с ком-
пютърна грамотност се 
търси на тел. 0898/660-
596. [8, 5]

ТранспорТна фир-
Ма наБира шофьо-
ри на Гондоли, 
каТеГория „с+е“. 
оТлично заплаща-
не. Справки на тел. 
0889/717-497. [7, 4]

Търся жена до 65 години 
за гледане на стари хора. 
Дават къща. Справки на 
тел. 066/99-22-44. [5, 4]
хоТел Търси персонал. 
Позиции: счетоводител, 
касиер, рецепция, серви-
тьори, маркетинг. Справки 
на тел. 0884/555-554. [7, 
4]
МеБелна фирМа „Фо-
реста мебел“ търси да 
назначи мебелисти и 
3D проектант - Габрово, 
0886/332-968. [8, 5]

Грил-павилион пред 
магазин „Кауфланд“ тър-
си да назначи чистачка 
за вечер. Справки на тел. 
0887/90-70-32. [8, 5]
кулинарен МаГазин 
търси продавач-консултант 
до 45 години. Справки на 
тел. 0885/069-027. [6, 5]
заведение Търси ми-
ячка. Справки на тел. 
0899/962-124. [6, 3]
заведение Търси сер-
витьорки. Справки на тел. 
0876/46-36-27. [5, 2]

жена за помощник в до-
макинство - почасово, от 
Етъра, се търси на тел. 
0888/224-914. [6, 3]
„Булчикън“ ад - Се-
влиево (Чакала) търси 
портиер. Справки на тел. 
0893/688-353. [5, 2]
„Булчикън“ ад - Севли-
ево (Чакала) търси ме-
ханик. Справки на тел. 
0899/876-595. [5, 2]
опиТна каМериерка - 
заплата 900 лв., се търси 
на тел. 0889/299-688. [4, 
1]

Грижа за деца и 
възрасТни
ГледаМ Болни. Може и 
почасово. Тел. 0878/47-
69-96. [3, 3]
ГледаМ Болни хора - 
тел. 0876/581-549. [5, 2]

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

БинГо зала 
„ГаБрово“ 

Търси 
крупиеТа

0896 604 999 

Може и сТуденТи 
задочници

професионален доМоуправиТел
управление на етажна собственост - пълно обслуж-
ване за граждани и фирми. Тел. 0894/94-07-35. [13, 
13]

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

реГисТрация на фирМи и счеТоводно оБ-
служване - 0898/480-821.

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, 8]

БЕЗПЛАТНИ 
ОЧНИ ПРЕГЛЕДИ
при поръчки на 
диоптрични очила: 
вторник и четвъртък
от 16.30 до 18.30 ч.

Габрово, ул. “Козлодуй” 1
066/803-045, 0889/924-697

1 9 9 2

съоБщения
danieladimitriadu@abv.bg  покана вкъщи на Петко 
Досев Петков, Пенчо Досев Петков, един и същ, и Пен-
ка Пенчева Иванова и Пенка Пенчева Петкова, една и 
съща, от Даниела Пенчева Петкова и Даниела Пенчева 
Димитриаду, една и съща (живи). Тел. 00359/66-27-905, 
00359/66-87-79-05. [3, 1]

лекари
д-р ГеорГи ТаБаков 
- очен каБинеТ - ул. 
„ТоТЮ иванов“ 25 
- прегледи на деца и 
възрастни, поставяне на 
меки и твърди контактни 
лещи - понеделник до 
петък - от 9 до 18 ч.; 
събота и неделя - след 
уговорка на тел. 066/80-
32-37
психиаТър и невро-
лоГ. д-р Трифонов, 
Габрово, ул. „Еману-
ил Манолов“ № 12-А, 
066/804-549, 0885/251-
655. ИЗДАВА ПСИХИА-
ТРИЧНИ УДОСТОВЕРЕНИЯ.

д-р Марина санкева, 
специалисТ кожни 
и венерически Боле-
сТи, есТеТична дер-
МаТолоГия, гр. Габро-
во, ул. „Брянска“ 11, 
понеделник, вторник, 
сряда и петък от 10.00 
до 17.00 часа. Записва-
не на тел. 066/800-140.
д-р иван Ненков - аку-
шер-гинеколог в Област-
на болница - Габрово. 
Прегледи в БМЦ (Кон-
султативна поликлини-
ка): вторник и четвъртък 
от 14.30 до 18.00 ч.; 
включително ехография 
на женска гърда, диа-
гноза и лечения на за-
болявания, свързани с 
изпускане на урина при 
жената. Телефон за за-
писване:  0894/565-056. 
[13, 10]

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	 автоматично	
механично	 самопочистване	 с	

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

котел	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 GOLD-
EN FIRE 450 V/A. За	 всички	 клиенти,	 закупили	 наш	 продукт,	
промоционална	цена	от	375	лева. с две години пълна гаранция!

Отîплеíие íà пелети ñ цеíà и кàчеñтвî áез àлтерíàтивà
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 
попълване на заявка, която 
се изпълнява за срок от две 
седмици. В цената на базисните 
модели не влиза транспортът 
- цените са посочени по-долу. 
Пелетните камини са без помпа и 
разширителен съд. Монтажът може 
да се извърши от собственика при 
спазване изискванията на „Голдън 
файър“. .Предлагаме проектиране и 
изграждане на цялостна система 
за отопление на пелети.

Сàмî клиеíтите, зàкупили прîдукт 
íà “Гîлдъí фàйър” îт ИК „Кîлîíел”,  
пîлучàвàт ДИРЕКТНА ГАРАНÖИОННА 
ПОДДРЪЖКА. Оñтàíàлите при íуждà îт 
ãàрàíциîíеí ñервиз тряáвà дà íàпрàвят 
зàявкà íà телефîíите íà дîñтàвчикà. БЕЗПЛАТЕН ПусК
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продава Машини

пелеТна Горелка 
gF858 VIP - 8-58 квТ, 
Гаранционна, прода-
ва изгодно по спеш-
ност 0888/241-115 
[23, 19]

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, 13]

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, 11]

МоТорна  шейна 
„Yamaha“ за 3300 лв. се 
продава на тел. 0888/24-
33-38. [11, 8]
ски, ски оборудване 
продава тел. 0888/24-33-
38. [11, 8]
каравана се продава на 
тел. 0897/64-12-72. [2, 1]
павилион - 9 кв. м, за 
400 лв. се продава на 
тел. 0895/710-934. [4, 1]

живоТни продава
яреТа - живи, 4 лв., 
се продават на тел. 
0892/989-718. [12, 9]
кози, пръчове и яре-
та се продават на тел. 
0877/983-204. [11, 7]
овен се продава на тел. 
0898/575-123. [16, 12]
аГнеТа, яре и пръч 
се продават на тел. 
0888/975-692. [10, 7]
кон се продава на тел. 
0878/162-810. [4, 4]

отопление; продава - купува разни
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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.
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.

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

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 чували и 
разпалки - 5 лв. Безплатна 
доставка. Тел. 0876/839-
779.
„МГ-лес“ продава дърва 
за огрев - справки на тел. 
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.
дърва за огрев - на-
рязани, нацепени и мет-
рови, незабавна достав-
ка, се продават на тел. 
0898/519-077. [22, 20]
„флинТ-Гайдарови“ 
(„пеТя Гайдарова“) - дон-
баски въглища; брикети, 
разпалки. Осигурен транс-
порт. Тел. 0898/690-606, 
066/80-80-53. [24, 20]

изГодно продава 
и доставя пелети - тел. 
0886/320-155. [7, 4]
МеТрови - 75 лв., наря-
зани - 85 лв., чували - 5 
лв. - тел. 0988/816-628. 
[22, 18]
дърва в чували - 5 лв., 
нарязани и нацепени - 80 
лв. - тел. 0878/47-22-37. 
[16, 12]
дърва за огрев, разпалки 
в чували, дърва в чува-
ли, нарязани и нацепени, 
сухи - тел. 0896/80-76-88. 
[13, 9]
сухи разпалки в големи 
чували - 5 лева. Дърва 
в чували - 5 лева. Тел. 
0876/294-343. [5, 2]

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

 
         

доМашни лЮБиМци
касТрирано куче-па-
зач си търси дом - тел. 
0899/11-85-57. [10, 8]

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

ероТика
ероТичен Масаж - тел. 
0894/277-849. [8, 5]

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

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

савина Цонева

	 в	 дните	 от	 9	 до	 13	
декември	 2019	 година	 се	
проведе	 Националната	
седмица	 на	 четенето,	 ор-
ганизирана	 от	 Министер-
ството	 на	 образованието	
и	 науката	 в	 България.	 в	
Седмицата	на	четенето	се	
включиха	 деца	 в	 предучи-
лищна	възраст,	ученици	от	
начален	етап	на	образова-
нието,	 юноши	 и	 младежи	
от	 училища	 и	 детски	 гра-
дини	в	град	Габрово.
	 Регионална	библиотека	
„Априлов-Палаузов“	 като	
културно-образователна	
институция	и	дългогодишен	
партньор	 на	 учебните	 за-
ведения	 от	 града	 и	 ре-
гиона	 участва	 активно	 в	
осъществяването	 на	 Сед-
мицата	 на	 четенето,	 чия-
то	 цел	 е	 пряко	 свързана	
с	 основната	 библиотечна	
мисия	 –	 да	 информира,	
образова	чрез	четене	и	да	
пробужда	 трайна	 любов	
към	книгата	и	четенето.
	 Децата	 и	 учениците,	
заедно	 със	 своите	 учите-
ли	 участваха	 в	 различни	
инициативи	 на	 библиотеч-
ния	 екип	 за	 насърчаване	
на	интереса	към	четенето,	
реализирани	 под	формата	
на	 литературни	 четения,	
драматизации	 на	 приказ-
ки,	 състезания,	 творчески	
ателиета,	 илюстрации	 по	
любими	книги	и	много	дру-
ги.
	 в	 Габрово	 Седмицата	
стартира	на	9	декември	с	
посещение	на	библиотека-
ри	 в	ДГ	 „Радост“	 в	 Габро-
во,	 а	 Детският	 отдел	 на	
библиотеката	 бе	 домакин	
на	ученици	от	ОУ	„Неофит	
Рилски“.		в	детската	гради-
на	 валя	 Косева	 и	 Павли-

на	велева	четоха	коледни	
приказки	 на	 малчуганите,	
а	 в	 отговор	 децата	 пред-
ставиха	 своя	 драматиза-
ция	 на	 приказката	 „Дядо-
вата	 ръкавичка“	 от	 Елин	
Пелин.	 в	 библиотеката	
пък	третокласниците	от	ОУ	
„Неофит	 Рилски“	 прочето-
ха	откъси	от	свои	любими	
детски	 книги,	 а	 пред	 тях	
бе	 представена	 интерес-
ната	презентация	„Най-за-
бавните	детски	библиотеки	
по	света“.
	 Посещенията	на	библи-
отекари	в	детските	учебни	
заведения	 в	 град	 Габрово	
продължиха	 и	 през	 всеки	
следващ	ден	от	седмицата	
–	 деца,	 учители	 и	 библи-
отечни	 партньори	 четоха	
заедно	 в	 ДГ	 „Мечо	 Пух“,	

ДГ	„Дъга“,	ДГ	„Младост“,	ДГ	
„Мики	Маус“.	Паралелно	с	
посещенията	 на	 библио-
текари	 в	 детските	 учебни	
заведения	 ученици	 от	 на-
чален	и	 гимназиален	етап	
гостуваха	 в	 залите	 на	 РБ	
„Априлов-Палаузов“.
	 На	10	декември	учени-
ци	от	пети	клас	на	ОУ	„Ран	
Босилек“	 с	 ръководител	
учителят	 Бистра	 Кисьо-
ва	 посетиха	 централната	
сграда	на	Габровската	ре-
гионална	библиотека	и	се	
запознаха	 с	 цялостната	
организация	на	системата	
„Библиотека“	 и	 отделите	
й	 Краезнание,	 Дигитален	
център,	 Интернет	 зала,	
Заемна	 за	 възрастни	 чи-
татели.	в	Детски	отдел	на	
библиотеката	отново	на	10	

декември	 гостуваха	 уче-
ници	от	трети	клас	на	ОУ	
„Райчо	Каролев“	с	ръково-
дител	 Дарина	Арсова.	 На	
11	 декември	 третокласни-
ци	 от	 ОУ	 „Ран	 Босилек“	
четоха	в	Детски	отдел	на	
библиотеката	 заедно	 със	
своите	 учители	 Начева	 и	
василева,	 а	 ученици	 от	
девети	 клас	 на	 ПТГ	 „Д-р	
Никола	василиади“	 с	 тех-
ния	 класен	 ръководител	
г-жа	Ренета	Радичкова	се	
запознаха	 с	 работата	 на	
професионалния	book	ске-
нер	 за	 книги	 и	 докумен-
ти	 в	 Дигиталния	 център	
на	 библиотеката,	 с	 въз-
можностите	 на	 дигитална		
библиотека	„Габровски	пе-
риодичен	 печат”	 и	 с	 дру-
ги	 модерни	 библиотечни	

услуги.	 Немалък	 брой	 от	
младежите	 изявиха	 жела-
ние	да	получат	читателска	
карта	 за	 РБ	 „Априлов	 -	
Палаузов“.
	 в	 края	 на	 Седмицата	
на	четенето	в	Габрово	ди-
ректорът	 на	 библиотеката	
Савина	 Цонева	 гостува	 в	
ДГ	„Мики	Маус“.	Тя	проче-
те	 на	 децата	 приказката	
„Лисицата	 и	 щъркелът“	 от	
класика	 на	 българската	
детска	литература	и	извес-
тен	габровец	Ран	Босилек.	
Любознателните	малчугани	
получиха	 текста	 на	 „Мол-
бата	 на	 книгата“	 и	 бяха	
дарени	 с	 книгоразделите-
ли	за	любимите	книжки,	а	
пък	самите	деца	подариха	
на	 своите	 гости	 коледни	
картички.

Рeãиîíàлíà áиáлиîтекà „Априлîв - Пàлàузîв” 
и Нàциîíàлíàтà ñедмицà íà четеíетî 2019

ГеорГи велев

	 Процедурата	и	подроб-
ностите	за	кандидатстване	
по	 програмата	 „Енергий-
на	 ефективност	 в	 пери-
ферните	 райони	 -	 3”	 вече	
са	 обявени	 на	 сайта	 на	
Община	Севлиево.	Основ-
ните	 допустими	 дейности	
са	насочени	 към	изпълне-
ние	на	мерки	за	енергийна	
ефективност	 в	 допустими	
за	 финансиране	 публични	
сгради	 на	 държавната	 и	
общинската	 администра-
ция,	както	и	към	общински	
сгради	 от	 образователна-
та,	 културната	 и	 социал-
ната	 инфраструктура,	 и	 в	
многофамилни	 жилищни	
сгради.
	 Допустими	 жилищни	
сгради	за	енергийно	обно-
вяване	 са:	 многофамилни	
жилищни	сгради,	без	огра-
ничение	в	броя	на	самос-
тоятелните	 обекти,	 които	
са	 масивни	 сгради	 и	 са	
проектирани	 преди	 26	 ап-
рил	 1999	 г.,	 в	 28-те	 града	
от	 4-то	 йерархично	 ниво;	
многофамилни	 жилищни	
сгради	 с	 жилищно	 пред-
назначение,	 без	 ограни-
чение	 в	 броя	 на	 самосто-
ятелните	 обекти,	 строени	
по	 индустриален	 способ:	
едропанелно	 жилищно	
строителство;	пакетно-пов-
дигани	плочи;	едроплощен	

кофраж;	пълзящ	кофраж	и	
разновидностите	им.
	 Сдруженията	 на	 соб-
ствениците	 кандидатстват	
пред	 Община	 Севлиево,	
като	подават	заявления	за	
интерес	 и	 финансова	 по-
мощ	 (Приложение	 №	 6),	
заедно	 с	 приложенията	
към	тях.
	 Съгласно	 насоките	 за	
кандидатстване	 по	 насто-
ящата	 процедура	 на	 соб-
ствениците	 няма	 да	 се	
възстановяват	 разходите	
за:	обследване	за	енергий-
на	 ефективност;	 валиден	
сертификат	 за	 енергийни	
характеристики	 на	 сгра-
дата,	изготвен	по	реда	на	
чл.	 48	 от	 ЗЕЕ;	 технически	
паспорт,	 изготвен	 в	 съот-
ветствие	 с	 изискванията,	
определени	 в	 глава	 трета	
на	Наредба	№	5	от	2006	г.	
за	 техническите	 паспорти	
на	строежите;	технически/
работен	или	идеен	проект	
за	 допустимите	 за	 финан-
сиране	дейности,	съгласно	
ЗУТ	и	Наредба	№	4	от	2001	
г.	 за	 обхвата	 и	 съдържа-
нието	 на	 инвестиционните	
проекти.
	 Информация	за	проце-
дурата,	 начина	 на	 канди-
датстване	и	образците	на	
необходимите	документи	е	
налична	и	на	официалния	
сайт	 на	 Община	 Севли-
ево.

 

Дî крàя íà февруàри 2020 
ãîдиíà Оáщиíà Севлиевî приемà 
дîкумеíти зà ñàíирàíе íà 
мíîãîфàмилíи жилищíи ñãрàди

идеи зà дîмà
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Женина денЧева 

 - Впечатли ме присъствие-
то на много приятели, колеги, 
хора на бизнеса, колекционе-
ри, дошли на Вашата излож-
ба. Няма официални слова, 
но има много изкуство, много 
топлина, обич на приятелите. 

Как създавате толкова прия-
телства?
	 -	Неведоми	са	пътищата	Бо-
жии.	Аз	 съм	 общителен	 човек.	
За	 толкова	 години	 в	 Габрово	
съм	 създал	 много	 приятели.	 А	
без	 приятели	 закъде	 сме,	 из-
вестна	 е	 поговорката	 „Не	 ме	
питай	 кой	 съм	 аз,	 ами	 питай	

кои	са	ми	приятелите“.	Излиза,	
че	 аз	 съм	 един	 много	 добър	
човек,	 който	 има	 толкова	 при-
ятели.	Голяма	част	от	творбите,	
които	съм	представил	в	излож-
бата	си,	са	комерсиални.	За	да	
излезеш	 на	 свободния	 пазар	
на	изкуството,	нямаш	право	на	
грешни	изстрели.	Трябва	да	си	
все	по-добър	и	по-добър,	за	да	
оцеляваш	в	тази	сериозна	бит-
ка.
 - Как се чувства един тво-
рец на 50 - съзрял, удовлетво-
рен, постигнал ниво, умишле-
но не казвам върхове?
	 -	 Ами	 аз	 съм	 едно	 леко	
побеляло	момче	на	50,	едно	по-
раснало	 момче	 с	 тийнейджър-
ско	 сърце.	 Акълът	 ми	 е	 все	
същият.	 Макар	 че	 доста	 неща	
вече	 знам	 и	 доста	 неща	 вече	
мога.	Единствената	промяна	е,	
че	 имам	 две	 деца.	 И	 това	 ме	
прави	отговорен	баща.
	 За	 върхове	 не	 говорим.	
Аз	 не	 разчитам	 на	 никакви	
бюджетни	 структури,	 аз	 съм	
един	свободен	електрон	в	това	
общество.	 Трябва	 сутрин	 като	
стана,	 да	 измисля	 какво	 да	
правя	 и	 до	 вечерта	 да	 съм	 го	
направил.	За	да	мога	на	другия	
ден	 да	 го	 реализирам,	 семей-
ството	 ми	 да	 се	 нахрани.	 Аз	
си	 прехранвам	 семейството	 с	
изкуство.	в	условията,	в	които	
живеем,	 когато	 гипсокартонът	
е	по-скъп	от	скулптурата,	става	
доста	 сложно.	 Аз	 съм	 в	 един	
постоянен	 сървайвър.	 Това	 е	
една	 постоянна	 битка	 и	 със	
себе	 си,	 с	 битовизмите,	 които	
те	отделят	от	работата	ти,	но	е	
нужно	да	проявиш	твърдост,	за	
да	 ги	надживееш	и	да	продъл-
жиш	да	твориш.	
	 Благодарение	 на	 това,	 че	
имам	 приятели	 в	 чужбина,	
имам	доста	изяви	там,	благода-

рение	на	това	оцелявам.	Иначе	
у	 нас	 обществото	 не	 може	 да	
ми	 подсигури	 един	 екзистен-
циален	минимум.
	 в	 една	 от	 първите	 ми	 сту-
дентски	 изложби	 се	 запознах	
с	Емил	Стойчев,	 големият	бъл-
гарски	живописец.	Той	ми	каза:	
„Момче,	 запомни	 -	 големите	
винаги	 стоят	 отстрани	 и	 са	
самотни,	 а	 посредствеността	
се	 обгражда	 с	 какво	 ли	 не	 и	
марширува	винаги	в	строй“.	
	 винаги	 съм	 се	 пазил	 да	
влизам	във	всякакви	колабора-
ции	от	много	хора	на	едно	мяс-
то,	просто	защото	ми	е	важна	
хигиената	 на	 духа.	 Не	 желая	
да	правя	купища	от	компроми-
си,	за	да	продължа	да	работя.	
Затова	 смятам,	 че	 най-хигие-
нично	 от	 технологична	 гледна	
точка,	 от	 духовна	 и	 морална	
е	 да	 си	 останеш	 насаме	 със	
себе	си.	Изкуството	е	самотно	
занимание.	 То	 изисква	 добре	
да	 обмислиш,	 да	 отъркаляш	 в	
съзнанието	 си	 тази	 360-граду-
сова	 форма	 и	 да	 я	 завъртиш	
на	чекръка	на	статива.	Нужно	е	
спокойствие	и	повече	съзерца-
ние.
 - Разбрах, че сте почнали 
със занаята на 5-годишна въз-
раст, как стана това?
	 -	Като	 дете	 бях	 силно	впе-
чатлен	от	уестърн	продукциите,	
които	 вървяха	 по	 това	 време.	
Като	 се	 прибирах	 вкъщи,	 по-
чвах	да	изработвам	героите	от	
пластелин,	играехме	си	с	прия-
тели	с	тези	фигури.	Сам	си	съз-
давах	 играчки.	 Така	 развивах	
въображението	си.	Баща	ми	за-
беляза	 това.	Той	беше	педагог,	
бил	е	зам.-директор	на	Априло-
вската	 гимназия,	25	 години	за-
веждаше	Катедрата	по	физкул-
тура	в	Техническия	университет.	
Той	 ме	 заведе	 в	 ателието	 на	

Георги	Дойнов.	Държах	конкурс	
и	го	спечелих,	така	си	осигурих	
място	в	художествената	школа.	
И	така	започнаха	нещата.
	 Този	 занаят	 съм	 го	 учил	
доста	 години.	 Докато	 бях	 в	
Академията,	7-8	години	съм	чи-
ракувал	 в	 ателието	 на	 вежди	
Рашидов.	 Със	 сина	 му	 вадим	
направихме	 четири	 самостоя-
телни	изложби.
 - Разкажете нещо повече 
за Вашата скулптура на Пенчо 
славейков в Милано, която 
наскоро бе открита?
	 -	 Представянето	 на	 скулп-
турата	 на	 Пенчо	 Славейков	 в	
Милано	 мина	 чудесно,	 тя	 бе	
поставена	по	повод	 140-годиш-
нината	 на	 дипломатическите	
отношения	 между	 България	 и	
Италия.	Това	 беше	 едно	 много	
официално	 събитие.	 всъщност	
Пенчо	 Славейков	 е	 трасирал	
отношенията	между	 двете	 дър-
жави.	
	 На	 скулптурата,	 близо	 до	
българската	 църква	 и	 църква-
та	 „Сан	 Бенедето“	 на	 пиаца	
„Фонтана“	 в	 Милано,	 Пенчо	
Славейков	 е	 поседнал	 на	 пей-
ка.	 Това	 е	 първата	 пейка	 с	
историческа	личност	в	Италия.	
Инициативата	 бе	 на	 Генерал-
ното	 консулство,	 моята	 работа	
бе	да	изработя	тази	скулптура.	
в	 Милано,	 от	 гледна	 точка	 на	
взискателност	 и	 бюрокрация,	
бяха	много	взискателни	и	всич-
ко	беше	разгледано	под	лупа.	в	
Общината	има	главен	урбанист,	
комисия	 от	 архитекти,	 худо-
жествена	 комисия,	 начело	 с	
главен	художник	на	града.	Про-
ектът	ми	 е	минал	 през	 всички	
тези	сита	и	ако	имаше	някакви	
дори	 съмнения,	 че	 нещо	 не	 е	
добре,	той	нямаше	да	бъде	одо-
брен.
 - имахте проблеми със 

скулптурата на Пенчо славей-
ков в Трявна?
	 -	 Да,	 много	 се	 изписа,	 че	
моята	 работа	 прилича	 на	 из-
вестната	 скулптура	 на	 Георги	
Чапкънов	 на	 площад	 „Славей-
ков“.	Не	искам	да	коментирам,	
но	и	за	дете	е	видно,	че	няма	
повторяемост	на	скулптурата.	
	 Конкурсът,	 който	 беше	
обявен	 от	 Общината	 в	 Тряв-
на,	 беше	 за	 фигура	 на	 Пенчо	
Славейков	 в	 естествен	 ръст,	
седнал	 върху	 пейка.	 Спазил	
съм	 заданието.	 Аз	 създадох	 4	
проекта,	 но	 кандидатствах	 с	
един	и	с	него	спечелих,	имаше	
конкуренция.	 По-късно	 обаче	
той	беше	отхвърлен	от	Комиси-
ята	по	паметници	на	културата	
към	 министерството	 с	 мотива,	
че	 има	асоциации	 със	 същест-
вуващата	композиция	на	Чапкъ-
нов.	 Направих	 Славейков	 със	
свалена	 шапка,	 но	 и	 това	 не	
беше	одобрено.	Заявиха	ми,	че	
или	тя	трябва	да	е	на	главата,	
или	 изобщо	 да	 няма	 такава	 в	
композицията.
	 все	 пак	 стана	 след	 много	
трудности.	 Този	 проект	 може	
би	е	най-отговорният,	който	съм	
правил,	 приех	 го	 много	 лично,	
защото	аз	искрено	се	възхища-
вам	на	този	български	поет.	
 - Предстои Ви да направи-
те релеф на любимата на сла-
вейков - Мара Белчева, нали?
	 -	Релефът	на	Мара	Белчева	
ще	бъде	поставен	догодина	до	
паметната	 плоча	 на	 поета	 на	
хотела	в	 градчето	Брунате,	 къ-
дето	е	починал	той	на	46	г.	
	 За	 съжаление,	 на	 неговия	
релеф	 стои	 малко	 позорен	 за	
нацията	 ни	 текст:	 „Тук	 почина,	
прокуден	от	родината	си,	вели-
кият	 български	 поет	 и	 патриот	
Пенчо	Славейков“.
         Снимки: Радослав Първанов

Адриàí Нîвàкîв: "Зà дà излезеш íà ñвîáîдíия пàзàр 
íà изкуñтвîтî, íямàш прàвî íà ãрешíи изñтрели"


