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                              РАБОТА В ГЕРМАНИЯ ПРЕДЛАГА 

Завода за строителни елементи от бетон 
WEBER  BETONWERK GmbH 

Industriestraße 3-5, 97258 Ippesheim 
ТЪРСИ: 

Арматуристи, Бетонджии, Дърводелци - кофражисти 
Общи  работници в производството 

Шофьори на тежкотоварни камион категория СЕ  и С1Е 
СРЕЩУ 

Добро заплащане, Писмен трудов договор 
Социални осигуровки, Платен отпуск 

Квартира и транспорт до работното място /по желание/ 
ЗА КОНТАКТИ 

Katrin Vogel - говори немски и английски 
Telefon:  +49 9339 98970 

E-Mail: katrin.vogel@weber-betonwerk.de 
ИЛИ 

Господинка Иванова /говори български/руски/немски 
Телефон  +49 16 05 55 00 41 

E-Mail: gospodinka.ivanova@wesega.de 
 
 
 
 

 
 

работа в герМания предлага 
заводът за строителни елементи от бетон WEBER 

BETONWERK GmbH
Industriestraße 3-5, 97258 Ippesheim

търси: арМатуристи, бетонджии, дърво-
делци - кофражисти, общи работници в 

производството, шофьори на тежкотоварни 
каМиони категория "се" и "с1е" 

срещу добро заплащане, писмен трудов договор, 
социални осигуровки, платен отпуск, квартира и 

транспорт до работното място (по желание).
За контакти: Katrin Vogel - говори немски и английски. 

Telefon: +49 9339 98970
E-mail: katrin.vogel@weber-betonwerk.de

или Господинка Иванова (говори български/руски/
немски). Телефон: +49 16 05 55 00 41
E-mail: gospodinka.ivanova@wesega.de

	 -	 Г-жо	 Сидорова,	 в	
началото	 на	 следващата	
седмица	 започват	 кон-
султациите	 с	 други	 пар-
ламентарно	 представени	
сили,	 свързани	 с	 внася-
не	 вот	 на	 недоверие	 към	
правителството.	 Считате	
ли,	че	той	ще	изиграе	ня-
каква	 роля,	 свързана	 с	
промяна	 на	 ситуацията	 в	
България?

	 -	 Вотът	 на	 недоверие	
е	 един	 от	 инструментите,	
които	 може	 да	 използва	
опозицията,	 за	 да	 обяви	
своите	 политики,	 както	 и	
да	 покаже	 недъзите	 в	 из-
ползваните	 от	 управлява-
щите	политики.	
	 Лично	 аз	 смятам,	 че	
дори	 той	 вече	 изигра	
своята	 роля.	 Виждате	
какво	 става	 в	 страната	 –	

министър	 Димов	 подаде	
оставка.	Започна	разслед-
ване.	Мисля,	че	още	преди	
да	 бъде	 внесен	 вотът	 на	
недоверие,	 той	показа,	че	
е	 имало	 смисъл	 от	 него,	
както	 и	 че	 има	 полза	 от	
него	за	обществото.

продължава на стр. 2

ЖЕНИНА ДЕНЧЕВА

	 Проектобюджетът	 на	
Община	 Габрово	 за	 2020	
година	 е	 58	 500	 000	 лв.		
Това	е	6	383	666	лева	пове-
че	от	миналата	година.			
	 Мотото	 е	 „Габрово	 -	
модерна	 европейска	 об-
щина”.	 След	 публичното	
обсъждане	 предстои	 при-
емане	на	проектобюджета	
от	Общинския	 съвет,	 едва	
тогава	 бюджетът	 за	 годи-
ната	ще	стане	факт.
	 „Ръстът	 в	 проектобю-
джета	тази	година	се	дъл-
жи	 на	 увеличената	 субси-
дия	от	Министерството	на	
финансите.	 В	 общинските	
дейности	 също	 има	 уве-
личение	 на	 приходната	 и	
разходната	 част,	 от	 една	

страна	се	дължи	на	по-ви-
соките	 ставки	 на	 данъци-
те,	приети	през	декември.	
От	 друга	 страна	 имаме	
доста	 голям	 преходен	 ос-
татък	 от	 целеви	 средства	
от	 предходната	 година,	
завършваме	 с	 близо	 по-
ловин	 милион	 преходен	
остатък”,	 казва	 главният	
финансист	 на	 Общината	
Мария	Иванова.
	 Субсидиите	основно	са	
от	централния	бюджет,	Об-
щината	 дофинансира	 оп-
ределени	дейности.
	 Чрез	 финансиране	 на	
проекти	 Общината	 осигу-
рява	 14.5	 млн.	 лв.,	 става	
дума	за	одобрени	проекти	
и	проекти	в	реализация.
	 	 	Предвидено	е	 увеличе-
ние	със	17%	на	заплатите	

на	 педагогическите	 спе-
циалисти	от	всички	учили-
ща	и	детски	градини,		с	12	
на	сто	-	на	медицински	се-
стри	и	служители	в	детски-
те	ясли,	с	10	на	сто	-	въз-
награждението	 на	 всички,	
работещи	в	Общината.
	 Някои	 от	 акцентите	 в	
проектобюджета	 на	 Об-
щината	 представи	 кметът	
Таня	Христова:	
	 „Най-важно	 за	 жите-
лите	 на	 общината	 са	 ре-
монтните	 дейности	 по	
улиците	 и	 благоустроява-
не	 на	 кварталите.	 През	
2019	 година	 започнахме	
благоустрояването	 на	 кв.	
Трендафил	 1,	 когато	 реа-
лизирахме	 голяма	 част	 от	
дейностите.	
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Гаáрîвî ще разпîлаãа ñ 6 милиîна пîвече
Ръстът в проектобюджета се дължи на увеличена субсидия от МФ, по-високи данъци и голям преходен остатък

Криñтина Сиäîрîва: „Спре ли äа 
ñе краäе, Бълãария ще ñе îправи”

СТЕФКА БУРМОВА
 
 Коалиция „БСП за България“ се стяга за внасяне на вот 
на недоверие към правителството. Необходим ли е подобен 
ход на левицата и какво ще се постигне с него? Какво е вли-
янието на вътрешнопартийната опозиция за състоянието 
на партията? Възможно ли е преодоляването на бедността 
в страната, обратима ли е демографската криза. За тези и 
други реалности е разговорът с депутата от Парламентар-
ната група на „БСП за България“ Кристина Сидорова.

СВЕТОзАР ГАТЕВ

	 ОФК	 „Янтра	 2019“	
стартира	 подготовката	 си	
за	втория	полусезон	с	две	
нови	 лица	 в	 състава.	 Пе-
тър	 Казаков,	 който	 вече	
се	договори	с	клуба	и	ще	
играе	 за	 тима	 от	 родния	
си	 град	 през	 пролетния	
полусезон	на	шампионата,	
направи	 първо	 занимание	
с	 новите	 си	 съотборници.	
Тренировки	с	лидера	в	Се-
верозападната	 Трета	 лига	
започна	 и	 бившият	 играч	
на	„Левски“	(София),	„Неф-
тохимик“	 (Бургас),	 „Локо-
мотив“	 (София),	 „Арда“	
(Кърджали)	 и	 „Монтана“	
Владислав	Мисяк.
	 Със	състава	се	разде-
ля	Христо	Лалев.	Талантли-

вият	вратар,	който	допусна	
само	8	 гола	през	есенния	
полусезон,	 на	 този	 етап	
преустановява	 футболната	
си	кариера	и	ще	се	отдаде	
на	друго	поприще.	В	отбо-
ра	остава	другият	страж	-	
Христо	Христов,	работи	се	
по	 привличането	 на	 още	
един	играч	на	този	ключов	
пост.
	 В	 следващите	 дни	 от-
борът	ще	 наблегне	 на	 бе-
говите	 занимания,	 съче-
тани	 с	 игра	 с	 топка.	 За	
събота	 треньорът	Николай	
Василев	 е	 предвидил	 дву-
странна	игра.
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Пепи Казакîв запîчна пîäãîтîвка 
ñ ОФК „Янтра 2019", Влаäиñлав 
Миñяк ñъщî тренира ñ тима

СВЕТОзАР ГАТЕВ
	 Изиграха	 се	 първите	
два	 мача	 и	 в	 група	 IV	 от	
28-я	 турнир	 по	 футбол	 на	
малки	 врати	 за	 Купата	 на	
Община	 Габрово.	 След	 тях	
начело	 излезе	 отборът	 на	
„М.Ф.К.	 Борово“,	 който	 се	
наложи	в	здрав	двубой	над	
състава	на	„ВиК“	с	3:0.
	 Изигралият	 силен	 мач	
Николай	 Стоянов	 изведе	
момчетата	 от	 едноименния	
габровски	квартал	напред	в	
12-та	минута.								стр. 2

„М.Ф.К. Бîрîвî" 
îãлави ãрупа IV, „Риî" 
изненаäа „Веñпа"

Õанът е първîтî 
име на Öарева 
ливаäа        8

ЖЕНИНА ДЕНЧЕВА

	 Първият	 автобус ,	
произведен	 от	 китайска	
фирма	 за	 Габрово,	 вече	
е	 готов.	 Миналата	 година	
през	 септември	 Община-
та	 сключи	 договор	 с	 най-
големия	 производител	 в	
автобусната	 индустрия	
в	 света	 YUTONG,	 чийто	
представител	 за	 България	
е	 Българска	 автомобилна	
индустрия,	 за	 изработ-
ване	 на	 8	 нови	 автобу-
са	 за	 градския	 транспорт	

на	 стойност	 5	 930	 400	 лв.	
Те	 ще	 бъдат	 произведени	
специално	 за	 Габрово	 в	
град	 Джънджоу,	 недалеч	
от	манастира	„Шао	Лин”.
	 Новият	 автобус	 е	 бил	
тестван	на	място	от	пред-
ставители	 на	 Община	
Габрово	и	на	транспортно-
то	дружество.	Отзивите	са	
много	добри.	Предстои	из-
работване	 на	 останалите	
автобуси,	 които	 ще	 бъдат	
качени	на	кораб	и	ще	по-
теглят	към	Габрово.
	 Автобусите	ще	бъдат	с	

петгодишна	гаранция,	като	
разходите	 за	 обслужване	
през	 първите	 две	 години	
са	 включени	 в	 цената.	
До	 момента	YUTONG	 има	
доставени	 153	 автобуса	 в	
България.	 22	 екологични	
автобуса	 YUTONG,	 зад-
вижвани	на	природен	 газ,	
се	ползват	в	Столичен	ав-
тотранспорт.
	 „Очаква	се	през	месец	
май	 автобусите	 да	 бъдат	
вече	в	Габрово.	Сключили	
сме	договор	и	за	три	елек-
трически	автобуса.	Работи	

се	 по	 информационно-ко-
муникационната	 система	
на	 спирките	 от	 градския	
транспорт,	 която	 ще	 по-
казва	 точното	 време	 на	
пристигане	 на	 автобуси-
те”,	коментира	кметът	Таня	
Христова.
					Така	че	като	прибавим	
и	 чешките	 автобуси,	 също	
специално	произведени	за	
Габрово,	 които	 вече	 са	 в	
движение	 от	 половин	 го-
дина,	през	2020	г.	14	чисто	
нови	 екологични	 возила	
ще	кръстосват	Габрово.

В Китай е прîизвеäен първият автîáуñ за Гаáрîвî  28-ми турнир 
по футбол на малки 

врати за купата 
на община Габрово

ПроГрамаТа 
За ТаЗИ вечер
18:00	часа	
КараТа ауТо

- Лос айЛяКос

19:00	часа	
вИК - весПа

20:00	часа	
мърсИ - медеЛИн 96
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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

�    

електроразпределение север ад, 
разпределителен обслужващ 

център габрово и горна оряховица 
уведоМява своите клиенти, че:

На	30.01.2020	 г.	 от	08:30	до	16:30	ч.	поради	 из-
вършване	на	неотложни	ремонтни	дейности	 на	 съо-
ръженията	 за	 доставка	 на	 електроенергия	 ще	 бъде	
прекъснато	 електрозахранването	 в	 района	 на	 град	
Габрово,	ул.	„Индустриална”	45	и	фирмите,	захранва-
щи	се	от	ТП	„Боди	лукс”,	„Металстрой“,	„Бодилукс“,	ЕТ	
„Астра“,	„Пл.	Контроле“,	„Металообработване	 -	Чола-
ков“,	 „Айтеа	 2“	ЕООД,	 „Атланта	Индустриал“,	 „Гипсо-
техника“,	 „България“	 ЕООД,	 „Профпеткорпорейшън“	
ЕООД,	 „Баджо	Трейд“	ЕООД,	 „Дарго	ЕУ“	ООД,	 „Ме-
талстрой	-	Габрово“	ЕООД,	Тодор	Теофанов	Теофанов,	
„Рент	груп	2018“	ООД.	Временни	смущения	в	електро-
захранването	са	възможни	от	08:30	до	09:00	ч.	и	от	
16:00	до	16:30	ч.	в	района	на	ТП	„Симат“.

На	23.01.2020	 г.	 от	09:00	до	14:00	ч.	поради	 из-
вършване	на	неотложни	ремонтни	дейности	 на	 съо-
ръженията	 за	 доставка	 на	 електроенергия	 ще	 бъде	
прекъснато	 електрозахранването	 в	 района	 на	 град	
Габрово,	ул.	„Индустриална”	45	и	фирмите,	захранва-
щи	се	от	ТП	„Боди	лукс”,	„Металстрой“,	„Бодилукс“,	ЕТ	
„Астра“,	„Пл.	Контроле“,	„Металообработване	 -	Чола-
ков“,	 „Айтеа	 2“	ЕООД,	 „Атланта	Индустриал“,	 „Гипсо-
техника“,	 „България“	 ЕООД,	 „Профпеткорпорейшън“	
ЕООД,	 „Баджо	Трейд“	ЕООД,	 „Дарго	ЕУ“	ООД,	 „Ме-
талстрой	-	Габрово“	ЕООД,	Тодор	Теофанов	Теофанов,	
„Рент	груп	2018“	ООД.

Електроразпределение Север АД, Разпределителен 
обслужващ център Габрово и Горна Оряховица се изви-
нява на своите клиенти за възникналото неудобство 
и се надява на разбиране. Допълнителна информация 
на тел. 0700 1 61 61.

продължава от стр. 1
Нашата	цел	е	да	се	видят	
и	 ясно	 да	 се	 артикулират	
проблемите,	 да	 се	 начер-
таят	 решенията,	 свърза-
ни	 с	 преодоляването	 им.	
Защото,	 както	 добре	 се	
знае,	 освен	 Перник,	 още	
доста	 градове	 в	 България	
са	на	воден	режим,	в	това	
число	и	села	от	Габровска	
община,	 населени	 места	
от	 община	 Севлиево,	 в	
Тревненско.	 Така	 че	 във	
всеки	един	район	на	стра-
ната	 има	 населени	места,	
в	които	жителите	им	нямат	
достъп	до	вода.	
	 Това	 е	 била	 една	 от	
основните	 теми	 в	 години-
те,	 в	 които	 и	 аз	 съм	 на-
роден	представител,	както	
и	 депутатите	 преди	 мен,	
по	които	всички	те	са	ра-
ботили.	 Още	 повече,	 че	
освен	 проблемите	 с	 во-
дата	 и	 достъпа	 до	 вода,	
съществуват	и	проблемите	
с	 боклуците,	 които	 идват	
от	 Италия.	 Боклукът,	 кой-
то	 влиза	 от	 трети	 страни,	
се	оказва	много	сериозен	
въпрос	 и	 на	 него	 също	
трябва	 да	 получим	 отго-
вори.	 На	 тази	 „практика“,	
както	и	на	поведението	на	
управляващите	 -	 България	
да	 се	 превръща	 в	 смети-
щето	 на	 Европа,	 да	 бъде	
сложен	край.	
	 -	 Преди	 подписване-
то	 на	 подобни	 договори,	
свързани	 с	 глобални	 на-
ционални	проблеми,	ред-
но	ли	е	да	се	прави	допит-
ване	до	народа?
	 -	 Считам,	 че	 изобщо	
трябва	 да	 се	 спре	 вно-
са	 на	 боклук	 в	 България.	
Вярвам,	 че	 и	 позицията	
на	БСП	е	такава,	тъй	като	
България	 има	 своята	 про-
мишленост,	 своето	 произ-
водство	 и	 не	 мисля,	 че	
боклукът	е	индустрията,	от	
която	 имаме	 нужда.	 На	

мнение	 съм,	 че	 изобщо	
трябва	 да	 се	 спре	 вноса	
от	втори	страни	в	страна-
та	 ни.	 Достатъчно	 много	
боклук	си	имаме.	
	 Но	 категорично	 съм	
убедена,	 че	 за	 важни	 за	
държавата	 въпроси	 тряб-
ва	 да	 има	 допитване	 до	
гражданите.	 Винаги	 съм	
смятала,	 че	 е	 важно	 уп-
равляващите	 да	 се	 допит-
ват	 до	 местната	 общност.	
Националните	 и	 местните	
референдуми	са	необходи-
мост.	Те	дават	възможност	
на	 управляващите,	 на	 по-
литиците	да	чуят	 гласа	на	
народа.	 Винаги	 съм	 под-
държала	провеждането	на	
подобни	допитвания,	неза-
висимо	 на	 каква	 тема	 са	
те.
 -	 В	 България	 като	 че	
ли	 много	 трудно	 се	 про-
карва	 идеята	 за	 провеж-
дане	 на	 референдуми	 по	
важни	 за	 държавата,	 за	
местните	 общности	 въ-
проси	 от	 различните	 об-
ласти	на	живота?
	 -	 Много	 е	 трудно,	 бих	
казала	 почти	 невъзможно	
е	 организирането	 на	 ле-
гитимен	референдум	зара-
ди	правилата,	 заложени	в	
Закона	за	допитването	до	
народа.	
 -	Но	в	Севлиево	почти	
успяха	да	проведат	рефе-
рендум...
	 -	 Почти	 успяха.	 В	
Габрово	 също	 местната	
общност	 почти	 успя	 да	
проведе	 референдум	 за	
това	 да	 има	 ли	 в	 града	
екологичен	 тролейбусен	
транспорт	 -	 не	 достигна-
ха	 много	 малко	 подписи	
от	 необходимата	 бройка	
за	 допитване	до	местната	
общност	 по	 този	 въпрос.	
И	 така	 управляващите	 от	
ГЕРБ	 ликвидираха	 габров-
ския	 тролейбусен	 транс-
порт,	който	е	и	най-еколо-

гичен.	
	 Смятам,	че	в	Севлиево	
протестите	на	севлиевски-
те	граждани,	многобройни-
те	им	питания	и	подписка-
та,	 която	 беше	 организи-
рана,	 вложените	 от	много	
хора	 усилия	 направиха	
възможно	 властта	 да	 чуе,	
че	 в	 града	 има	 проблем	
и	 да	 отдели	 средства,	 за	
да	започне	решаването	на	
този	проблем.	
	 На	 всички	 е	 известно,	
че	 веднага	 след	 втория	
тур	на	изборите	и	там	от-
ново	 са	 на	 воден	 режим,	
който	беше	абсолютно	на-
ложителен,	 тъй	 като	 във	
водоизточниците	 нямаше	
вода.	 Но	 в	 сравнение	 с	
предходни	години,	сега	си-
туацията	е	доста	по-добра.	
Макар	 че	 там	 има	 още	
много	 какво	 да	 се	 напра-
ви,	тъй	като	в	някои	от	се-
лата	в	посока	Велико	Тър-
ново,	 които	 нямат	 местни	
водоизточници	 и	 се	 за-
хранват	 от	 големия	 водо-
провод,	 повече	 от	 10	 дни	
няма	вода	и	всяка	 година	
бедстват.	Този	водопровод	
отдавна	 е	 амортизиран	 и	
трябва	 да	 бъде	 подменен	
възможно	 най-скоро.	 Но	
за	 момента	 не	 се	 вижда	
държавата	да	е	отпуснала	
средства	 за	 подмяна	 на	
тази	част	от	водопровода.
Проблеми	с	водата	има	и	
в	габровски	села	–	и	в	Ле-
сичарка	са	на	режим.	Ку-
ката	и	други	села	-	също,	в	
които	при	всяко	безводие,	
при	 всяко	 намаляване	 на	
дъждовете	 водоподаване-
то	 се	 извършва	 по	 строг	
график.	 Знам	 за	 пробле-
мите	в	Лесичарка,	защото	
една	 година	 съм	 се	 зани-
мавала	 с	 тях.	 И	 въпреки	
обещанията	 и	 на	Община,	
и	 на	 ВиК,	 там	 отново	 са	
на	режим	за	пореден	път.
 -	 Бедността	 е	 другата	

тема	на	левицата...
	 -	 Темата	 за	 бедността	
винаги	 е	 била	 водеща	 в	
политиките,	 които	 предла-
га	БСП.	През	декември,	по	
време	 на	 гласуването	 на	
бюджета	 за	 тази	 година,	
внесохме	 десетки	 предло-
жения	 с	 намерението	 да	
се	 направи	 поне	 мъничка	
крачка	 за	 преборването	
на	бедността,	защото	голя-
ма	част	от	българския	на-
род	 наистина	 изнемогва.	
Не	 говорим	 само	 за	 пен-
сионерите,	 чиито	 пенсии	
са	 обидно	 ниски.	 Говорим	
и	за	майките	с	малки	деца	
–	между	 една	и	 две	 годи-
ни,	 средствата	 за	 чието	
майчинство	за	поредна	го-
дина	 са	 замразени.	 Гово-
рим	за	работещите	бедни,	
които	 получават	 мизерни	
заплати	 срещу	 труда	 си	
и	 оцеляват	 буквално	 на	
магия.	 И	 ако	 се	 направи	
статистика,	 се	 вижда,	 че	
бързите	 кредити	 бележат	
огромен	 ръст,	 което	 озна-
чава,	 че	 хората	се	насоч-
ват	 към	 тях	 единствено	
заради	 собственото	 и	 на	
семействата	си	оцеляване.
Ние	предложихме	и	преиз-
числяване	 на	 пенсиите	 и	
повишаване	на	майчински-
те,	и	повече	права	за	ра-
ботещите,	 повече	 стимули	
за	тях	и	т.	н.,	но	нито	едно	
от	 тях	 не	 беше	 прието.	А	
хората	 в	 България	 наис-
тина	изнемогват	и	това	се	
вижда.	Самата	аз	 го	виж-
дам,	 тъй	 като	 съм	 посто-
янно	 сред	 тях.	 Така	 че	 в	
нашата	 държава	 наистина	
се	оцелява	много	трудно.
 -	 Правителството	 от-
пусна	коледни	добавки...
	 -	 Ще	 направя	 уточне-
ние,	 че	 става	 дума	 само	
за	 1,2	 млн.	 пенсионери,	
а	 не	 за	 всички,	 тъй	 като	
има	 определен	 таван	 за	
получаването	 им.	 И	 наис-

тина	 тези	пари	са	обидно	
малко.	 Да	 не	 говорим,	 че	
част	 от	 пенсионерите	 са	
дискриминирани.	 Защото	
съм	 убедена,	 че	 с	 400,	 с	
420	 лева	 не	 може	 да	 се	
живее	 спокойно	 в	 Бълга-
рия.	Още	повече,	че	лини-
ята	 на	 бедност	 постоянно	
се	покачва.	Хората	не	мо-
гат	 да	живеят	 достойно.	А	
тези	40	лева	са	трохички.
 -	 През	 2013	 година	
в	 социалните	 мрежи	 се	
цитираше	 еврокомисаря	
Йоханес	Хан,	че	„до	40	го-
дини	България	ще	изчез-
не,	българите	ще	изчезнат	
като	народ	и	този	процес	
е	 необратим“.	 Макар	 по-
късно	 да	 беше	 обявено,	
че	 това	 е	фалшива	 нови-
на,	възможно	ли	е	„прог-
нозата“	да	стане	реалност	
и	 България	 да	 остане	
само	територия?
	 -	Никога	 не	 съм	 обръ-
щала	 внимание	 на	 раз-
личните	 конспиративни	
теории	 и	 не	 съм	 вярвала	
в	тях.	Но	това,	което	виж-
дам	 в	 момента,	 ме	 кара	
да	 променя	 мнението	 си.	
Заради	това,	че	в	XXI	век	
хората	 нямат	 достъп	 до	
вода	–	в	момента	населе-
нието	 в	 Перник	 е	 изпра-
вено	 пред	 дилемата	 дали	
да	имат	работа	и	заплата	
или	да	имат	вода.	Десетки	
населени	места	обезлюдя-
ват.	 Ние	 сме	 в	 състояние	
на	 демографска	 катастро-
фа.	
	 Всяка	 година	 в	 стра-
ната	 се	 отбелязва	 рекорд	
по	 най-малко	 живородени	
деца.	 И	 ми	 се	 струва,	 че	
вървим	 към	 изпълнението	
на	„този	пъклен	план“,	ако	
мога	така	да	кажа,	и	Бъл-
гария	 наистина	 да	 остане	
само	 територия,	 което	ще	
бъде	много	жалко.	Защото	
ние	имаме	прекрасна	дър-
жава,	 чудесни	 и	 талант-

ливи	 хора	 и	 не	 мога	 да	
разбера	 защо	 при	 това	
положение	 не	 можем	 да	
управляваме	 ресурса,	 с	
който	разполагаме.
	 -	 Кои	 са	 механизми-
те	 за	 преодоляване	 на	
бедността,	 на	 обезлюдя-
ването	 на	 държавата,	 на	
бягството	 на	 най-талант-
ливите	 български	 деца	 в	
чужбина?
	 -	 Може	 би	 първото	 и	
най-важно	 условие	 за	 ре-
шаването	 на	 тези	 пробле-
ми	 е	 да	 се	 справим	 с	
корупцията.	 Вероятно	 зву-
чи	 утопично,	 но	 наисти-
на	 през	 корупцията,	 през	
кражбите,	през	така	наре-
чените	 далавери	 изтичат	
ресурсите	на	страната	ни.	
Защото	съм	убедена,	че	в	
ситуациите,	свързани	с	во-
дата	 на	 Перник,	 с	 цените	
на	лекарствата	в	страната	
и	 т.	 н.,	 навсякъде	 става	
дума	за	кражба,	за	коруп-
ция.	 Ето	 защо	 считам,	 че	
в	момента,	в	който	в	Бъл-
гария	 спре	 да	 се	 краде,	
преустановят	 се	 общест-
вените	 поръчки	 по	 точно	
определени	правила,	за	да	
ги	спечели	„нашият“	човек,	
който	след	това	ще	върне	
процент,	държавата	ни	ще	
се	оправи.	А	младите	хора	
не	искат	да	живеят	в	Бъл-
гария	 точно	 заради	 това,	
че	към	която	и	институция	
да	 се	 насочат,	 трябва	 да	
платят,	което	е	много	жал-
ко,	много	тъжно.		
	 Искам	да	отбележа,	че	
в	 същия	 момент	 има	 и	
хора,	които	вършат	изклю-
чително	 качествено	 и	 съ-
вестно	 своята	 работа.	 Но	
те	остават	на	заден	план.	
Ето	защо	съм	убедена,	че	
преборването	 с	 корупци-
ята,	 осигуряването	 на	 ра-
ботеща	 съдебна	 система	
биха	 помогнали	 България	
да	я	има.

 -	 Конгресът	 на	 леви-
цата	 предстои,	ще	 успеят	
ли	 неговите	 делегати	 да	
ликвидират	 съществува-
щите	 вътрешнопартийни	
конфликти,	вътрешнопар-
тийната	 опозиция?	 Или	
приемате	 като	 необхо-
димост	 вътрешнопартий-
ната	 опозиция,	 за	 да	 се	
осигури	 баланс	 във	 вът-
решнопартийния	 живот	
и	 във	 вземането	 на	 кон-
гресните	решения?
	 -	 Като	 изключителен	
привърженик	на	свободата	
и	демокрацията	съм	убеде-
на,	 че	 едноличната	 власт	
е	 най-страшната.	 Затова	
считам,	 че	 вътрешнопар-
тийната	опозиция	е	полез-
на.	Още	повече,	че	самото	
БСП	 от	 създаването	 си	
има	своята	вътрешна	опо-
зиция.	 Нещо,	 което	 лично	
аз	 считам	 за	 нормално,	
тъй	 като	 става	 дума	 за	
лични	 мнения.	 Не	 прие-
мам	разменянето	на	груби	
реплики	 между	 хората	 от	
една	 партия	 през	 медии-
те.	 Не	 приемам	 подобно	
арогантно	поведение	през	
средствата	 за	 масово	 ос-
ведомяване.	 Считам,	 че	
кой	какво	мисли	трябва	да	
бъде	 казано	 по	 време	 на	
форумите	ни,	всеки	трябва	
да	гласува	както	е	убеден,	
че	 трябва	 да	 го	 прави,	
вместо	да	създава	сканда-
ли	в	обществото.
	 Не	 считам,	 че	 конгре-
сът	ще	притъпи	вътрешно-
партийната	 опозиция,	 за-
щото	я	считам	за	полезна.	
Както	 всяко	 управление	
трябва	 да	 има	 опозиция,	
която	 е	 негов	 коректив,	
така	 е	 и	 в	 партията.	 Ако	
цялата	власт	е	в	ръцете	на	
един	 човек,	 виждаме	 как-
во	 става.	 И	 когато	 само	
един	човек	решава	всичко	
еднолично,	вече	можем	да	
говорим	за	диктатура.
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Предстои	 приключване	
на	 този	 обект	 с	 полагане	
на	втори	слой	асфалт,	из-
граждане	 на	 подходи	 към	
жилищните	 сгради,	 нова	
детска	площадка	и	ремонт	
на	 съществуващите.	Ново-
то	са	ремонтни	дейности	и	
благоустрояване,	 изграж-
дане	 на	 зони	 за	 спорт	 в	
кв.	Трендафил	2,	а	също	и	
на	 междублоковите	 прос-
транства	 на	 ул.	 „Свищов-
ска“	59	-	67.	Годишната	ни	
задача	е	в	рамките	на	300	
хиляди	лева.
	 Ще	 бъде	 благоустро-
ено	 кръстовището	 на	 ул.	
„Емануил	Манолов“	и	„Чар-
дафон“,	 като	 продължение	
на	ул.	„Баждар“,	простран-
ството	срещу	театъра.
	 	 Предвидено	 е	 благо-
устрояване	 на	 простран-

ството	за	паркинг	на	цен-
тралния	 градски	 пазар.	 А	
също	 така	 -	 изграждане	
на	 детска	 площадка	 в	 кв.	
Борово.	300	000	са	предви-
дени	като	годишна	задача	
за	първия	етап	за	изграж-
дане	 на	 новия	 гробищен	
парк	в	местността	Колева	
ливада,	има	избран	изпъл-
нител.
	 Общият	 размер	 за	ре-
монти	 на	 уличната	 пътна	
мрежа	 е	 1	 726	 857	 лв.	
Става	 дума	 за	 ул.	 „Васил	
Неделчев“,	„Д-р	Заменхов“,	
„Мирни	дни“	 -	 втори	етап,	
„Райко	Даскалов“,	благоус-
трояване	на	района	около	
новата	 църква	 в	 кв.	 Мла-
дост,	 улиците	 „Напредък“	
и	„Златна	нива“,	като	пър-
во	 се	 подмени	 подземна-
та	 инфраструктура.	 Още	
улиците	 „Малуша“,	 „Хан	

Крум“	 и	 „Аспарух“,	 „Ва-
силка	 Бенева“	 и	 участъци	
от	 ул.	 „Консервна“,	 там	
има	много	фирми	и	целта	
е	 да	 се	 благоустрои	 ра-
йона,	 ул.	 „Урожай“,	 която	
пострада	 от	 строежа	 на	
обходния	 път.	 Предвиде-
ни	 са	 ремонтни	 работи	 в	
междублоковите	простран-
ства	на	бул.	„Столетов“,	ул.	
„Христо	Смирненски“.
	 През	годината	ще	про-
дължи	благоустрояване	на	
крайречните	 зони,	 като	
място	 за	 отдих,	 почивка	
и	 спорт.	 Става	 дума	 за	
зоните	от	Дома	на	хумора	
и	 сатирата	 и	 от	 страна	
на	Спортна	зала,	ще	бъде	
подготвен	 идеен	 проект.	
Подготвя	се	проект	за	ре-
конструкция	на	ритуалната	
зала	в	сегашния	гробищен	
парк	 и	 проект	 за	 преу-

стройство	на	Зоопарка.	80	
000	 лв.	 са	 планирани	 в	
бюджета	 за	 справяне	 с	
бедствия	и	аварии.
	 Ще	 се	 работи	 и	 за	
изграждането	на	индустри-
ална	 зона	 между	 Габрово	
и	Севлиево.
	 За	 малките	 населени	
места	 предложението	 в	
проектобюджета	е	150	000	
лв.	Общинско	предприятие	
„Благоустрояване“	ще	под-
държа	210	км	мрежа,	косе-
не,	 почистване	 на	 расти-
телността.	 Средствата	 за	
благоустрояване,	 за	 други	
инициативи	 на	 селата	 са	
в	 размер	 на	 85	 000	 лв.	 В	
рамките	 на	 бюджета	 са	
предложени	50	хил.	лв.	за	
подобряване	на	водоснаб-
дяването	в	село	Харачери.
	 22	000	лв.	са	заложени	
за	 обновяване	 на	 полив-

ната	система	на	градината	
пред	 „Глинените	 гърнета“.	
Предстои	и	обновяване	на	
градината.	 Предвидено	 е	
инсталирането	на	още	три	
подземни	площадки.
	 „В	 проектобюджета	 е	
предвидено	 обновяване	
на	 уличното	 осветление	 с	
LED	 лампи	 със	 система	
за	 дистанционно	 управле-
ние.	За	това	отново	ще	се	
опитаме	да	сключим	дого-
вор	с	гарантиран	резултат,	
през	2019	г.	не	успя	да	се	
случи.	 Направено	 е	 ново	
обследване,	 процедурата	
ни	е	подобрена.	Ще	се	оп-
итаме	 да	 кандидатстваме	
и	 по	 Норвежката	 програ-
ма.	 Важно	 е	 да	 намерим	
най-ефективното	 решение.	
Сега	 уличното	 осветление	
е	доста	амортизирано“,	до-
пълни	Таня	Христова.
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През	 втората	 част	Иван	Стефанов	матира	
вратаря	 Стефан	 Кожухаров	 с	 диагонален	
изстрел	и	покачи	на	 2:0,	 а	 в	 31-та	минута	
Петър	Недялков	оформи	класиката.
	 С	победа	стартира	и	съставът	на	„Рио“.	
„Бразилците“	 изненадаха	 амбициозния	 тим	
на	 „Веспа“	 и	 го	 надиграха	 с	 2:1.	 И	 трите	
попадения	 паднаха	 през	 първото	 полувре-
ме.	Здравко	Христов	изведе	„Рио“	напред	в	
7-та	минута,	но	в	17-та	Руси	Шутев	възста-
нови	равенството.
	 В	 последните	 секунди	 на	 частта	 игра-
чите	на	„Веспа“	подцениха	една	ситуация	и	
Христов	с	глава	реализира	втори	гол,	който	
се	оказа	и	победен	за	тима	му.
	 В	група	 I	започна	второто	завъртане	и	
втора	победа	постигна	„Титан	гард“.	„Гардо-
вете“	се	наложиха	с	4:0	над	„Орлите“	и	вече	
имат	14	реализирани	попадения	в	две	сре-
щи.	„Летящите“	успяха	да	удържат	нулевото	
реми	почти	до	края	на	първото	полувреме.	
В	 самия	 му	 край	 обаче	 „Титан	 гард“	 заби	
два	бързи	 гола,	 дело	на	Николай	Банов	и	
Йордан	Иванов.	През	втората	част	Юлиан	
Младенов	с	хубав	шут	от	дистанция	покачи	
на	3:0,	а	Павел	Велчев	с	шестия	си	 гол	в	
турнира	оформи	крайния	резултат	–	4:0.

„М.Ф.К. Бîрîвî" îãлави ãрупа IV, „Риî" изненаäа „Веñпа"
продължава от стр. 1

Първата	 контролна	 среща	
на	 тима	 е	 планирана	 за	
25	 януари	 срещу	 U19	 на	
„Етър“	 (Велико	 Търново).	
До	 края	 на	 подготовката	
отборът	ще	направи	общо	
седем	 проверки	 в	 режим	
сряда-събота,	а	съперници	
в	 тях	 ще	 бъдат	 отбори-
те	 на	 ПФК	 „Берое“	 U19	
(Стара	Загора),	третодиви-
зионните	 ОФК	 „Загорец“	
(Нова	Загора),	ФК	„Розова	
долина“	(Казанлък)	и	ОФК	
„Трявна“	 и	 два	 тима	 от	
Втора	професионална	лига	
-	 ОФК	 „Локомотив“	 (Гор-
на	 Оряховица)	 и	 „Литекс“	
(Ловеч).
	 В	зависимост	от	мете-
орологичните	 условия,	 до-
пълнително	ще	бъдат	уточ-
нени	 мястото	 и	 часа	 за	
провеждане	на	срещите.

Пепи Казакîв запîчна 
пîäãîтîвка ñ ОФК „Янтра 
2019", Влаäиñлав Миñяк 
ñъщî тренира ñ тима
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Поводът	 за	 този	 ма-
териал	 е	 публикация	 във	
вестник	 „100	 вести“,	 бр.	 4	
от	 8	 януари	 със	 заглавие	
„Цар	 Симеон	 II	 благодари	
на	 доброволците	 за	 ре-
монта	на	„Царица	Йоанна“	
в	Трявна“.

Несъгласен	 с	 изнесе-
ните	 факти	 и	 внушението,	
което	 те	 правят,	 д-р	 Геор-
ги	 Илиев	 –	 управител	 на	
Детската	 специализирана	
болница	за	продължително	
лечение	 и	 рехабилитация	
на	 белодробни	 болести	
„Царица	 Йонна“,	 отправи	
покана	към	редакцията	на	
вестника	да	посети	лечеб-
ното	заведение.	

Причините	 за	 реакци-
ята	 на	 д-р	 Илиев	 са	 две.	
Едната	–	неточни	данни	за	
историята	 на	 болницата,	
другата	 –	 неточна	 оценка	
на	 състоянието	 на	 мате-
риалната	 база	 и	 обратни-
ят	ефект	на	непремерения	
пиар.

Писмото	 на	 Симеон	
Сакскобургготски,	 в	 което	
благодари	 на	 доброволци	
от	 В.	 Търново,	 че	 са	 по-
могнали	 „за	 спасяването	
на	 болницата	 от	 разруха“,	
както	 и	 твърдението,	 че	
тя	 е	 построена	 със	 зес-
трата	 на	 царица	 Йоанна,	
са	 тиражирани	 в	 няколко	
всекидневника	 и	 споделе-
ни	многократно	в	интернет	
пространството.	 Но	 д-р	
Илиев,	 уважаван	 специа-
лист,	 държи	 информация-
та,	която	съгражданите	му	
четат	в	местни	медии,	да	е	
точна	и	коректна.

Ще	 започнем	 с	 исто-
рията	на	болницата,	която	
д-р	 Илиев	 разказа	 пред	
репортер	 на	 вестника,	
позовавайки	 се	 на	 био-
графичната	 книга	 „Йоанна	
Българска	–	Царица	на	ми-
лосърдието“;	на	спомените	
на	Марко	Рясков	-	финан-
сов	 министър	 и	 съветник	
на	 царицата	 в	 благотво-
рителната	 й	 дейност;	 на	
разкази	 на	 лекари,	 меди-
цински	сестри	и	хора,	ра-
ботили	тук	през	годините.

Изграждането	 на	 пър-
вия	на	Балканите	Преван-
ториум	 за	 гръдноболни	
деца	 започва	 през	 1938	
година	 по	 инициатива	 на	
царица	 Йоанна.	 Строежът	
и	 цялото	 оборудване	 са	
финансирани	не	от	зестра,	
а	 от	 сватбен	 подарък	 за	
царицата	–	5	милиона	лева		
от	 три	 държавни	 банки	
(Народна,	 Земеделска	 и	
Централно-кооператив -
на)	 по	 повод	 венчавката	
на	 Джованна	 Савойска	 с	
българския	 цар	 Борис	 III.	
Петте	 милиона	 заедно	 с	
натрупаните	през	годините	
лихви	 покриват	 разходите	
по	 изграждането	 на	 пре-
ванториума.

Мястото	-	над	200	дека-

ра,	 е	 избрано	 след	 сери-
озно	проучване	на	клима-
та.	На	14	юни	1939	г.	царят	
и	царицата,	придружени	от	
княз	Кирил	и	малка	свита,	
идват	 да	 се	 запознаят	 с	
терена.	

След	 одобряване	 на	
мястото	започва	подготов-
ката	 на	 проекта,	 който	 е	
възложен	на	приближения	
до	височайшето	семейство	
арх.	 Йордан	 Севов.	 По	
настояване	 на	 царицата	
известният	софийски	архи-
тект	е	изпратен	в	Италия,	
Франция,	 Швейцария,	 Че-
хословакия,	 за	 да	 проучи	
функционалните	задачи	на	
един	 такъв	 комплекс	 за	
медицинска	 дейност	 и	 ле-
чение	 на	 деца,	 болни	 от	
туберкулоза.	

Йоанна	настоява	да	се	
вземе	 опит	 и	 да	 се	 при-
ложат	 най-добрите	 идеи.	
Севов	 се	 справя	 отлично.	
Разположението	 на	 ста-
ите	 за	 децата,	 огромните	
соларни	 тераси,	 гледката	
към	 Балкана	 и	 огромния	
парк,	 залите	 за	 занима-
ния,	салоните	и	днес	будят	
възхита.	

Видният	 италиански	
учен	 и	 професор	 от	 Рим-
ския	 университет	 д-р	 Мо-
релли	 посещава	 през	 де-
кември	 1940	 г.	 Трявна	 по	
време	 на	 строежа,	 за	 да	
се	 запознае	 с	 преванто-
риума,	и	изказва	възхище-
нието	си	от	постигнатото.

Последният	 оглед	 на	
строителството	 преди	 от-
криването	царицата	прави	
на	25	октомври	1943	г.	като	
проявява	 особен	 интерес	
към	довър	шителните	рабо-
ти.	Особено	е	заинтригува-
на	от	доставените	асансь-
ори	на	швейцарската	фир-
ма	 „Шиндлер“,	 които	 все	
още	са	технически	годни.

Вложените	 материали,	
мраморът,	 мозайките,	 ог-
ромният	панорамен	прозо-
рец	 придават	 на	 сградата	
особено	 достолепие.	 Па-
радното	фоайе	е	облепено	
с	 карарски	 мрамор,	 мо-
зайките,	стълбите,	отлично	
запазени,	 са	 донесени	 от	
Италия.	 Тревненец,	 който	
на	 16	 години	 е	 работил	
като	 водопроводчик	 по	
време	 на	 строителството,	
и	 досега	 е	 жив	 и	 здрав,	
разказал	на	д-р	Илиев,	че	
мраморната	 облицовка	 е	
дело	на	двама	италиански	
дизайнери.	

Това,	 най-модерно	 за	
времето	 си	 заведение,	 е	
открито	 от	 царицата	 на	 3	
март	1944	година	като	Дет-
ски	 санаториум	 „Цар	 Бо-
рис	III“.	Лекувани	са	болни	
от	 туберкулоза	 деца	 на	
железничарски	семейства,	
но	също	и	деца	от	цялата	
страна.	

Защо	е	планирано	точ-
но	на	железничари	и	защо	
се	нарича	„Цар	Борис	 III“.	
До	40-те	години	на	XX	век	

е	 изградена	 почти	 цяла-
та	 железопътна	 мрежа	 в	
България.	 Интересът	 към	
железопътния	транспорт	и	
различните	 видове	 локо-
мотиви	 е	 еднакво	 посло-
вичeн	 и	 за	 двамата	 мо-
нарси	-	Фердинанд,	после	
и	неговият	син	цар	Борис	
III.	 Още	 като	 млад	 царят	
Обединител	 се	 учи	 да	 уп-
равлява	 влак	 и	 получава	
свидетелство	 за	 правоуп-
равление.	Борис	III	е	поче-
тен	 член	 на	 синдиката	 на	
транспортните	работници.	

При	 откриването	 бол-
ницата	 е	 с	 операционна	
зала,	 която	 разполага	 с	
оборудване	за	четири	еки-
па.	 Месеци	 по-късно,	 по	
време	 на	 преминаването	
на	 Червената	 армия	 през	
Трявна,	 един	 комплект	
операционен	 инструмента-
риум	е	„реквизиран“,	а	го-
дини	след	това	проф.	Асен	
Шопов	 -	 първият	 управи-
тел	на	преванториума,	на-
режда	да	прехвърлят	оста-
налите	в	Пловдивския	ме-
дицински	факултет,	 където	
той	отива	да	работи.	Сега	
е	 останал	 един	 комплект,	
макар	че	операции	отдав-
на	не	се	правят.

През	 първите	 десе-
тилетия	 в	 болницата	 ус-
пешно	 се	 развива	 гръдна	
хирургия,	 тук	се	възстано-
вяват	 оперираните	 деца,	
затова	е	санаториум.	През	
60-те	 и	 70-те	 години	 тя	

е	 най-голямото	 лечебно	
заведение	 от	 този	 тип	 в	
Югоизточна	Европа.

Дълго	 време	 –	 в	 про-
дължение	 на	 40	 години,	
управител	и	главен	хирург	
на	 санаториума	е	бил	д-р	
Иван	 Въгленов	 -	 брат	 на	
известния	габровски	лекар	
Кирил	Въгленов	 (ръководи	
габровската	тубболница	33	
години)	и	чичо	на	ортопе-
да	д-р	Николай	Въгленов.

Д-р	 Иван	 Въгленов	 е		
направил	 около	 3600	 опе-
рации	в	тази	болница.	

Като	 управител	 на		
болницата,	 наследила	 бо-
гата	история,	уникална	ар-
хитектура,	 огромен	 парк	
и	 висок	 професионален	
престиж	 на	 лечебното	
заведение,	 д-р	 Илиев	 е	
предизвикан	 от	 медийния	
образ,	 който	 се	 създава	
на	 болница,	 макар	 и	 в	
доброжелателен	 на	 пръв	
поглед	контекст	-	хвали	се	
доброволческия	труд.

Въпросното	 благодар-
ствено	 писмо	 на	 Симеон	
Сакскобургготски	 до	 мла-
ди	 хора	 от	 Велико	 Тър-
ново,	 боядисали	 няколко	
стаи	 с	 доброволен	 труд	
в	 тревненската	 болница,	
започва	 така:	 „Инициати-
вата	 Ви	 да	 помогнете	 за	
спасяването	от	разруха	на	
единствената	у	нас	детска	
болница	 за	 белодробни	

заболявания,	 която	 бе	по-
строена	 благодарение	 на	
моята	 майка,	 е	 повече	 от	
похвална	и	трябва	да	бъде	
пример	за	добро!“

„Не	мога	да	се	съглася	
с	 думата	 „разруха“	 -	 каз-
ва	 д-р	 Илиев,	 показвайки	
етаж	 по	 етаж	 и	 стая	 по	
стая.	 -	 Кажете,	 ако	 ви-
дите	 разруха?!	 Не	 мога	
да	 приема	 и	 казаното	 по	
една	 телевизия:	 „Добро-
волци	спасяват	от	разруха	
единствената	у	нас	детска	
болница	 за	 белодробни	
заболявания	 в	 Трявна..."	
Този	 репортаж	 вероятно	
е	 вкарал	 в	 заблуждение	
Симеон	II.	Олющени	стени	
и	падаща	мазилка	застра-
шават	 живота	 на	 малките	
пациенти.	 Ние	 сме	 благо-
дарни	на	всички,	които	ни	
помагат,	 но	 подобен	 пиар	
ме	засяга	и	не	мога	да	се	
съглася!	

Работя	тук	от	15	години	
и	никога	не	съм	предприе-
мал	инициатива	за	добро-
волен	 труд,	 с	 изключение	
на	 един	 случай	 от	 2007	 г.	
Социалният	работник	Бон-
ка	Тихова	започна	да	дви-
жи	 тази	 идея	 от	 средата	
на	миналата	 година.	Тихо-
ва	ни	запозна	със	Станис-
лава	Спасова	от	Габрово	-	
млада	жена,	 която	работи	
в	 Севлиево.	 Станислава	

организира	 всичко,	 което	
дойде	 при	 нас	 като	 даре-
ния.	През	тяхното	сдруже-
ние	 „Операция	 плюшено	
мече“	получихме	чаршафи,	
калъфки,	 постелъчен	 ма-
териал,	 одеяла	 –	 изклю-
чително	 много	 хора	 от-
кликнаха.	Даже	на	Ротари	
клуб	 -	 Габрово	 отказах,	
нямахме	 нужда	 от	 такъв	
тип	дарение.	

Направихме	 занимал-
нята	 на	 първо	 отделение	
с	наши	пари,	като	към	тях	
„Идеал	 стандарт“	 добави	
като	 дарение	 1000	 лева.	
Ламината	 ни	 купи	 една	
жена	 от	 Стара	 Загора	 -	
Красимира.	Тя	е	дарила	и	
други	неща	със	семейство-
то	си.	

След	 това	 дойдоха	
като	 дарение	 легла,	 чар-
шафи,	 друг	 битов	 инвен-
тар.	 Бившият	 кмет	 на	
Габрово	 Богомил	 Белчев	
ми	 каза,	 че	 е	 дарил	 ку-
шетка.	

Има	 една	 група	 -	 ака-
демия	 Лидерите,	 студенти	
от	 София,	 които	 положи-
ха	 доброволчески	 труд	
като	 строители.	 Боядиса-
ха	едната	открита	соларна	
тераса.	Боядисаха	и	входа	
за	пациенти.		 	
	 Проф.	 Арсен	 Минков	
и	 съпругата	 му,	 препода-
ватели	 в	 Националната	
художествена	 академия,	

направиха	стенописи	в	за-
нималнята.	

Друга	 жена,	 която	 се	
занимава	 с	 изработване	
на	 художествени	 произве-
дения	 във	 Варна,	 ни	 пре-
веде	 сума	 от	 800	 лева	 за	
работно	облекло.	

Анонимен	 дарител	 из-
прати	строителни	материа-
ли	-	бои,	латекс.	

От	 ИКЕА	 получихме	
като	 дарение	 обзавежда-
нето	на	занималнята.

Търновци,	 които	Симе-
он	Сакскобургготски	е	пох-
валил,	 направиха	 вътреш-
но	боядисване	на	няколко	
стаи.	

Наистина	 от	 май	 ми-
налата	 година	 върви	 да-
рителска	 кампания	 и	 по-
лучихме	 много	 неща,	 но	
никъде	няма	падащи	стени	
и	разруха.

Никой	 не	 е	 оставил	
болницата	 без	 поддръж-
ка	и	ремонти.	Предишната	
управителка	направи	едно-
то	 крило,	 аз	 -	 другото.	
Стаите,	 които	 бяха	 като	
казармени,	разделихме	на	
малки	 апартаменти	 с	 тоа-
летни	и	бани.	

Последните	 няколко	
стаи	 останаха	 без	 сани-
тарни	 възли,	 защото	 са	
много	 малки.	 За	 тях	 има	
общи	умивални	и	бани.

Когато	детето	е	до	7	г.,	

родителят	 не	 плаща	 нищо	
като	 придружител.	 Когато	
е	над	7	г.,	се	плаща,	но	це-
ната	на	най-скъпата	стая	е	
19	лева.	

Министър	Гайдарски	ни	
отпусна	 един	 път	 100	 000	
лева.	 От	 фонд	 „Бедствия	
и	 аварии“	 отпуснаха	 за	
покрива,	разрушен	от	ура-
гана	 през	 2013	 година,	 а	
по-рано	 и	 за	 подпорната	
стена,	 защото	 наклонът	 е	
свлачище.	

Преди	 8	 години	 полу-
чихме	и	други	средства	от	
Министерството	 на	 здра-
веопазването.

Продадохме	 ведом-
ствени	апартаменти	с	раз-
решение	 на	 различните	
министри	 във	 времето.	 С	
парите	 направихме	 лабо-
раториите,	 някои	 кабине-
ти.	 Рентгеновият	 апарат,	
който	е	много	хубав,	аме-
рикански,	е	закупен	с	дър-
жавни	средства.		 	
	 Искам	да	похваля	един	
адвокат	от	Пловдив,	чиято	
дъщеря	е	с	хронична	пнев-
мония,	 осигури	 средства	
за	 стерилизационна.	 Това	
са	 ни	 даренията	 от	 пре-
дишни	години.

Имаме	 разрешение	 да		
продадем	активи,	от	които	
нямаме	 нужда	 –	 сградата	
на	бившето	училище,	16-те	
дка	извън	двора	на	болни-
цата	 и	 освен	 тях	 една	 от	

вилите.	В	две	от	сградите	
са	 живели	 санитари	 -	 те	
може	 би	 по-трудно	ще	 се	
продадат.	Третата	вила,	къ-
дето	е	живял	д-р	Въгленов,	
ще	 бъде	 купена,	 за	 нея	
няма	 притеснения.	Тя	 е	 в	
отделен	 парцел,	 3200	 кв.	
метра,	 намира	 се	 срещу	
Музея	на	иконата.	Това	са	
три	обекта,	 които	ми	раз-
решават	да	продам,	за	да	
направя	ремонт.	

Освен	това	ни	отпусна-
ха	една	добра	сума	пари,	
колкото	поискахме,	ще	на-
правим	 киносалона.	 Този	
киносалон,	в	 който	Татяна	
Дончева	споменава	често,	
че	 е	 свирила	 на	 цигулка	
като	 дете,	 е	 обект	 за	 се-
риозно	 преустройство.	 От	
40	 години	 този	 киносалон	
е	 затворен.	 Идеята	 е	 да	
стане	 салон	 за	 лечебна	
физкултура.	Такъв,	какъвто	
съм	намислил,	има	само	в	
Искрец,	 даже	 нашият	 ще	
бъде	 най-големият.	 Идей-
ният	проект	е	на	арх.	Въ-
лев.

Единственият	 проблем	
е	последният	етаж,	 затво-
рен	 от	 2005	 година.	 И	 за	
него	 има	 идеен	 проект.	
Ако	продадем	имотите,	 за	
които	 имаме	 разрешение,	
ще	 направим	 етажа	 и	 ще	
разширим	легловата	база.“	

Бояна Пенчева

"Д-р Георги Илиев, управител на Детска белодробна болница за продължително лечение и рехабилитация на белодробни болести "Царица Йоанна" - Трявна

Да ñе пише, че áîлницата е в разруха, е нелепî

Д-р Илиев разказва историята на парадното фоайе, направено с мраморни плоскости, 
подарък от Виктор Емануил III за дъщеря му царица Йоанна. Стените са от каракски мрамор, 
стълбището от балчишки. Стъпалата, плочките са оригинални, италиански. Д-р Илиев посоч-
ва високо на мраморната стена изображение на цар Борис III - в профил, с фуражка. Направен 
от малки късчета разноцветен мрамор, образът е дело на двама италиански дизайнери.

 Болницата отвън, на преден план се вижда откритата соларна тераса. Никъде няма белези на разруха. Ако не се смята 
падащата мазилка покрай улуците, която е така от 20 години.

 Занималнята в болницата, обзаведена от ИКЕА. Стенописът е на проф. Арсен Минков и 
съпругата му Величка Минкова. Социалният работник Бонка Тихова държи играчки, направени 
от арт клуб на деца от с. Тюленово. Паркетът е дарение от семейство от Стара Загора; 
килимчетата - от тревненски майки; играчките, пъзелите, книгите (над 300) са получени 
чрез TimeHeroes - най-голямата платформа за доброволчество в България

След	 месец	 болницата	 ще	 започне	 да	 се	 пълни,	 а	 през	
лятото	работи	с	пълен	капаците.	Отделението	за	туберкулозни	
болни	е	празно	-	няма	случаи	на	болни	деца.	Но	се	увеличиха	
болните	от	алергии	деца.
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517 януари 2020 г. недвижими имоти - продава, купува, наема; автопазар; превози; билети

Регионалният 
всекидневник 

„100 ВЕСТИ“ 
излиза всеки ден без 

събота и неделя.

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
апартаМент се продава 
на тел. 0895/12-62-24. [4, 
4]
къща тип „Кайлъка“, 
разглобяема, 48 кв. м, и 
навес - 48 кв. м, се про-
дават на тел. 0879/019-
191. [5, 4]
гараж - 32 кв. м, на 
ул. „Климент охридски“ 
№ 41 се продава на тел. 
0898/583-772. [11, 4]
ново обзаведено жили-
ще - 73 кв. м, 4 етаж, гр. 
Габрово, център, се прода-
ва на тел. 0887/163-234. 
[11, 4]
апартаМент - 89 кв. м, 
на ул. „свищовска“, 1 
етаж, ТеЦ, се продава на 
тел. 0897/93-20-28. [4, 4]
къща - ново строител-
ство, на три етажа, рЗП 
165 кв. метра, цена: 77 
777 лв., се продава на 
тел. 0888/450-180. [11, 3]

луксозен тристаен 
апартамент - 91 кв. м, 
маза, таван, ул. „седянко-
ва ливада“ № 27, ет. 3, се 
продава на тел. 0888/205-
923. [3, 3]
двуетажна къща с 2 
дка двор в село Здрав-
ковец се продава на тел. 
0879/576-669. [3, 3]
къща се продава на тел. 
0899/44-01-77. [3, 2]
поМещение, 90 кв. м, 
кота 0, в района на „Ка-
уфланд“, ново строител-
ство, подходящо за мага-
зин, офис, зъболекарски, 
лекарски кабинет, от част-
но лице, без посредник се 
продава на тел. 0888/254-
577. [5, 2]
апартаМенти и други - 
ново строителство, в иде-
ален център се продават 
на тел. 0888/447-096. 
[22, 2]
двустаен апартаМент 
- обзаведен, гр. севлиево, 
ет. 11, 65 кв. м, тухла, с 
маза и таван, за 52 000 
лв. се продава на тел. 
0889/634-535. [2, 1]

иМоти дава под наеМ

сба отдава поМе-
щения под наеМ 
- тел. 0895/55-76-10. 
[20, 2]

стая и кухненски бокс 
до Кауфланд се дават под 
наем на тел. 0882/381-
478. [9, 7]
двустаен апартаМент в 
центъра се дава под наем 
на тел. 0876/935-844. [7, 
6]
гарсониера на ул. „д-р 
Тота венкова“ (над Кру-
шата) - необзаведена, 
се дава под наем на тел. 
0898/46-99-45. [6, 6]
Магазин в центъра се 
дава под наем на тел. 
0878/515-080 [19, 9]
апартаМент срещу Теа-
търа се дава под наем за 
офис. Телефон за връзка: 
0879/572-880. [11, 5]
гарсониера в младост 
се дава под наем на тел. 
0878/880-965. [6, 5]
тристаен апартаМент 
на еса, обзаведен, 280 
лв., се дава под наем на 
тел. 0895/976-141. [6, 3]

апартаМент - 65 кв. м, 
на Колелото се дава под 
наем на тел. 0877/222-
095. [12, 4]
боксониера с ТеЦ се 
дава под наем на тел. 
0879/288-911. [4, 4]
Магазин - 20 кв. м, бли-
зо до автогара Габрово, 
се дава под наем на тел. 
0878/135-657. [5, 2]
обзаведена гарсоние-
ра в центъра се дава под 
наем на тел. 0894/097-
285. [3, 1]
поМещение за офис 
или кабинет на Коопера-
тивен пазар се дава под 
наем на тел. 0878/539-
715. [11, 1]

търси под наеМ
квартира се търси под 
наем на тел. 0879/407-
167. [5, 5]

иМоти купува
купуваМ къща, апар-
тамент, гараж и др. на 
дългосрочен лизинг. Тел. 
0899/143-163
евтина къща, може и 
полусъборена, се купува 
на тел. 0895/752-838.

стара къща в Габровски 
регион, здрава или полу-
съборена, се купува на 
тел. 0877/343-426. [23, 
11]
гарсониера търси да 
закупи тел. 0898/935-164. 
[6, 2]

зеМи
зеМеделски зеМи и 
гори се купуват на тел. 
0894/23-24-25. [11, 2]

нощувки
нощувки -  т ел . 
0879/272-528, 0888/254-
625.
къща за гости - Габро-
во, тел. 0878/532-417, 
0888/532-714.
нощувки, център - 
0878/515-080 [19, 9]
нощувки в топ център - 
0876/731-419. [22, 8]

професионален
доМоуправител
управление на етажна 
собственост - пълно об-
служване за граждани и 
фирми. Тел. 0894/94-07-
35. [23, 2]

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
дачия логан, 1.4, аГу, 
2008 г., отлична, за 3950 
лева се продава на тел. 
0898/643-173. [11, 11]
опел корса се продава 
на тел. 0897/801-396. [3, 
3]

опел зафира - 2000 
к., дизел, 1999 г., всичко 
платено, нови летни гуми 
и нов акумулатор, за 2000 
лева се продава на тел. 
0883/381-548. [12, 10]
опел корса, в движе-
ние, се продава на тел. 
0898/979-426. [3, 2]

ваз, Москвич
Москвич 412 - много 
добро състояние, 130 000 
км, аГу, се продава на 
тел. 0888/820-418. [11, 
1]

джипове
джип SSaNG Yong 
Korando TDI се продава на 
тел. 0888/820-418. [11, 1]

автоуслуги
автосервиз - тел. 
0882/407-493. [15, 5]
кърпеж на автомобили - 
тел. 0882/407-493. [15, 5]

скрап, стари
автоМобили
изкупуваМе спирачни 
дискове и барабани - 400 
лв./тон - 0888/724-758. 

[15, 11]
коли за скрап на изгод-
ни цени се изкупуват на 
тел. 0877/738-637. [18, 
11]
коли за скрап от мяс-
то се изкупуват на тел. 
0899/092-510. [22, 10]
купуваМ коли за скрап 
изгодно - 0899/810-766. 
[15, 5]

превози
услуги със самосвал - 
25 лв., и багер - 50 лв./
час - 0893/511-154.
транспортни услуги - 

тел. 0886/514-300. [13, 
11]
транспортни услуги - 
тел. 0882/407-493. [16, 
5]
транспорт със самос-
вал до 3.5 тона и ра-
ботници - 0894/602-701. 
[14, 2]
превоз със самосвал - 
тел. 0876/522-774- [23, 
1]

отопление

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

дърва за огрев се прода-
ват на тел. 066/823-712, 
0887/620-535, 0876/162-
172.
„Мг-лес“ продава дърва 
за огрев - 0887/547-499, 
0878/513-655.
нарязани, нацепени 
дърва - 85 лв./куб., чувал 
дърва - 5 лв., разпалки - 5 
лв. -  0893/511-154.

Метрови - 75 лв., на-
рязани - 85 лв., чували 
- 5 лв. - справки на тел. 
0988/816-628.
„пехливанов“ - преся-
ти въглища донбас, бри-
кети, дърва. ниски цени, 
безплатен транспорт - 
066/805-642, 0897/892-
903.
сухи дърва в чували и 
разпалки - 5 лв. Безплатна 
доставка. Тел. 0876/839-
779.
разпалки и дърва в чу-
вали, с безплатен транс-
порт, се продават на тел. 
0877/108-825.
дърва за огрев в чували 
и разпалки - 5 лв. достав-
ка на място. справки на 
тел. 0876/437-140.

фирМа „стил-Мс“ 
оод - гр. Трявна про-
дава иглолистни пелети. 
Тел. 0899/961-233. [11, 
1]

сухи дърва в чували 
и разпалки - 5 лв. не-
забавна доставка. Тел. 
0877/191-102.
дърва в чували - 5 лв., 
и раЗПаЛКИ, с безплатен 
транспорт, се продават на 
тел. 0876/583-472.
дъбови за огрев - наце-
пени, 80 лв., с безплатен 
транспорт, се продават на 
тел. 0877/471-466.
нацепени, нарязани 
дърва - 80 лева, незабав-
на доставка, се продават 
на тел. 0884/709-093

нацепени дърва - 80 
лв. Безплатен транспорт. 
незабавна доставка. Тел. 
0895/252-686.
„велев-строй-реМонт“ 
оод продава въглища, 
екобрикети, пелети и бри-
кети - 0897/922-481.
сухи и сурови нацепени 
дърва - 80 лв., се прода-
ват на тел. 0895/752-838.
сухи разпалки в големи 
чували - 5 лева. дърва 
в чували - 5 лева. Тел. 
0876/294-343. [12, 11]
рязане и ЦеПене на дър-
ва за огрев се предлага на 
тел. 0879/527-375 [10, 7]
фирМа „плаМакс 2020“ 
продава екобрикети - 
7.50 лв. за чувал (20 кг). 
справки на тел. 0897/876-
477. [22, 9]

дърва за огрев, салкъм 
- 60 лв./куб. м на метър, 
75 лв./куб. м нарязан и 
нацепен. Тел. 0896/741-
763. [24, 2]
дърва за огрев, метрови 
- 75 лв./куб. м, нацепени 
и нарязани - 85 лв./куб. 
м. Тел. 0896/741-763. [24, 
2]
дърва за огрев - наря-
зани и нацепени - 80 лв./
куб. м. Тел. 0897/765-901. 
[24, 2]
лицензирана фирМа 
продава дърва за огрев. 
Тел. 0877/168-330. [22, 3]
„флинт-гайдарови“ 
(„петя Гайдарова“) - дон-
баски въглища; брикети, 
разпалки. осигурен транс-
порт. Тел. 0898/690-606, 
066/80-80-53. [25, 1]

билети, пътувания
автобусни, саМолет-
ни БИЛеТИ се предлагат 
на тел. 066/80-49-48, 
0887/83-61-73.

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

06/01

ЕКСКУРЗИИ ОТ ГАБРОВО
ОДРИН - 25.01./29.02/28.03./25.04., 45 лв.
БУКУРЕЩ - 29.02./23.05., 42 лв.
БУКУРЕЩ THERME - 11.01./19.01/08.02., 45 лв.
ПИРОТ - ФЕСТИВАЛ НА КОЛБАСИЦАТА - 25.01., 
50 лв.
СИНАЯ-БРАН-БРАШОВ - 29.02,/27.03, 135 лв. 
СВ. ВАЛЕНТИН В ИСТАНБУЛ - 13.02., 154 лв.
ФЕСТИВАЛ НА ЛАЛЕТО В ИСТАНБУЛ - 168 лв.   
ОХРИД-АЛБАНИЯ - 02.04, 2НВ, 279 лв. 
ОХРИД-СТРУГА-СКОПИЕ - 30.04, 2 нощ., 189 лв. 
СОЛУН-МЕТЕОРА-ЕДЕСА  - 23.04.,2 нощ.,225 лв.
ВИЕНА-БУДАПЕЩА - 29.04., 3 нощ., зак.,395 лв.    
ДЕЛТАТА НА РЕКА ДУНАВ - 30.04., 2 нощувки, 
закуски, 185 лв. 
ЗАГРЕБ-ПЛИТВИЧКИ ЕЗЕРА-ПОСТОЙНА - 13.05., 

439 лв.    
ДУБРОВНИК-БУДВА-КОТОР - 20.05, 4 нощувки, 
465 лв.                                                                                                                 
ЕКСКУРЗИИ ОТ СЕВЛИЕВО/ВЕЛИКО ТЪРНОВО
ВЕЛИКДЕН НА О. КОРФУ - 16.04.,3 нощ.,341 лв.    
ВЕЛИКДЕН СОЛУН-МЕТЕОРА - 17.04., 2 но-
щувки, 208 лв.   
ПОЧИВКИ О. КОРФУ - 7 нощувки, закуски и 
вечери, от 480 лв.                                                                                                                                     
ПОЧИВКИ 2020 - РАННИ ЗАПИСВАНИЯ 
КУШАДАСЪ, БОДРУМ, МАРМАРИС, АЙВАЛЪК, 
АНТАЛИЯ, ЧЕШМЕ, ГЪРЦИЯ, ИСПАНИЯ, ИТА-
ЛИЯ, ПОРТУГАЛИЯ, ДУБАЙ, МАРОКО, ТУНИС, 
ЕГИПЕТ, ИЗРАЕЛ И ЙОРДАНИЯ                                                  
АВТОБУСНИ И САМОЛЕТНИ БИЛЕТИ НА WIZZ  
AIR И RYANAIR  

sviat@mail.bg
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работа предлага
фаянсаджии за ан-
глия се търсят на тел. 
0876/535-458. [18, 11]
Мебелна фирМа „Фо-
реста мебел“ търси да 
назначи мебелисти и 
3D проектант - Габрово, 
0886/332-968. [14, 11]
„булчикън“ ад - се-
влиево (чакала) търси 
портиер. справки на тел. 
0893/688-353. [13, 7]
„булчикън“ ад - севли-
ево (чакала) търси ме-
ханик. справки на тел. 
0899/876-595. [13, 7]
заведение търси сер-
витьорки. справки на тел. 
0876/46-36-27. [17, 7]
опитна каМериерка - 
заплата 900 лв., се тър-
си на тел. 0889/299-688. 
[18, 11]
птицекланица „ге-
пард“ търси да назначи 
работници - мъже и жени, 
за производството си. 
справки на тел. 0885/713-
813. [17, 10]
фирМа търси работ-
ници. справки на тел. 
0888/255-318. [12, 9]

фирМа търси ра-
ботнички за пе-
рално стопанство. 
отлично заплаща-
не. справки на тел. 
0892/24-67-67. [10, 6]

търся детегледачка за 
саЩ с документи. добро 
възнаграждение. справ-
ки на тел. 0896/400-761. 
[11, 6]
Мебелна фирМа търси 
работници в производ-
ството. справки на тел. 
0878/571-455. [11, 9]
готвачи, пицар и ми-
ячка се търсят на тел. 
0893/975-878. [22, 9]
ресторант търси сер-
витьорка. справки на тел. 
0899/889-897. [11, 5]
столова Мак търси жена 
миячка и помощник-кух-
ня, по възможност пенси-
онерка. справки на тел. 
0897/584-788. [11, 8]
дваМа стари хора тър-
сят жена до 65 години за 
гледане - тел. 066/99-22-
44. [5, 5]
Механа търси сер-
витьор/ка. справки на 
тел. 0887/002-030 и 
0888/310-981. [11, 5]
Механа търси помощ-
ник-готвач. справки на 
тел. 0888/310-981 и 
0887/002-030. [11, 5]

заведение за хранене 
търси готвач - справки на 
тел. 0899/960-561. [11, 6]
екструдерист за произ-
водство на ПвЦ изделия, 
може и пенсионер, се тър-
си на тел. 0887/39-63-71. 
[11, 4]
Мебелна фирМа „авИс“ 
търси да назначи мебели-
сти - 2 бр. (може и пен-
сионери). справки на тел. 
066/802-802, 0888/319-
065, от 8.30 до 18 часа. 
[7, 6]
фирМа търси сладкар и 
помощник-сладкар. справ-
ки на тел. 0889/989-755. 
[11, 5]
стругар се търси за 
почасова работа (може 
без опит или пенсионер). 
справки на тел. 0898/643-
173. [11, 5]
фирМа търси шофьор 
за разнос на минерална 
вода. моля, подайте ав-
тобиография на vianeon@
abv.bg. справки на тел. 
0887/875-652. [11, 3]

„булчикън“ ад - севли-
ево търси началник склад 
с компютърна грамотност 
и опит. молби на мяс-
то: чакала 5 (старият път 
за душево), или e-mail: 
hspasova@bulchicken.com. 
[13, 1]
„подеМ габрово“ еоод 
търси шлосер-монтьор. 
справки на тел. 0884/854-
354. [5, 5]
кераМичен цех в село 
враниловци търси работ-
ник ръчна преса и общ 
работник. осигурен транс-
порт. справки на тел. 
0888/924-837. [5, 5]
„подеМ габрово“ еоод 
търси общ работник. 
справки на тел. 0884/854-
354. [5, 4]
продавач-консултант 
с техническо образо-
вание се търси на тел. 
0898/542-367. [5, 1]
птицекланица „ге-
пард“ оод търси да на-
значи шофьор с категория 
„с“, професионална ком-
петентност и психо. Теле-
фон за връзка: 0885/713-
813. [6, 2]
Маникюристка се тър-
си на тел. 0894/782-267. 
[11, 1]
„елви“ оод - село вел-
ковци търси работник за 
кравеферма. справки на 
тел. 0877/363-966. [5, 2]

общ работник се тър-
си на тел. 0896/644-577. 
[11, 2]
„булчикън“ ад - севли-
ево търси шофьор катего-
рия „в“ с опит. молби на 
място: чакала 5 (старият 
път за душево), или e-
mail: hspasova@bulchicken.
com. [13, 1]
винарна „рачо Ковача“ 
търси готвач за обедно 
меню. Задължително про-
фесионалист (експерт в 
областта). отлични усло-
вия на труд. справки на 
тел. 0876/68-37-68. [12, 
1]
пицария „гладници“ 
търси сервитьори. справ-
ки на тел. 0899/319-114. 
[12, 1]

работа търси
търся си работа като па-
зач - тел. 0877/722-663. 
[6, 6]

грижа за болни 
гледаМ болни хора - 
справки на тел. 0876/581-
549. [5, 4]

съвМестна работа 
предлага
фризьорка или козме-
тичка за съвместна рабо-
та, с цел разделяне на об-
щите разходи, се търси на 
тел. 0877/622-762. [5, 1]

работа предлага/търси; продава/купува разни; уроци, курсове; счетоводство; заеми

дава заеМ
предлагаМ кредити и обединяване на задължения 
- тел. 0888/909-384. [12, 4]
свежи пари за свежи идеи сега и с томбола и раз-
лични награди - тел. 0893/03-73-16, 0894/79-59-69, 
0877/87-08-47. [10, 4]

бинго зала 
„габрово“ 

търси 
крупиета

0896 604 999 

Може и студенти 
задочници

еротика
еротичен Масаж - тел. 
0894/277-849. [12, 8]
МоМиче на повиква-
не - тел. 0876/249-511. 
[5, 5]

продава Машини
фреза - универсална, 
ФU-251, се продава на 
тел. 0887/725-233. [5, 5]
агрегат за доене, ярмо-
мелка за сено и зърно и 
електропастир се прода-
ват на тел. 0988/304-836. 
[3, 2]

продава Материали
каМенни плочи - 10 
лв./кв., и дялан камък - 
35 лв., се продават на 
тел. 0895/752-838.
паркет - дъб, ма-
сив, се продава на тел. 
0886/079-119. [5, 5]

продава обзавеждане
печка „прити“ се про-
дава на тел. 0889/619-
337. [5, 4]

фурна „елдоМ“ за 120 
лв. се продава на тел. 
0899/19-55-36. [5, 5]
трапезна кръгла 
маса се продава на тел. 
0877/99-28-77. [2, 2]
детско обзавеждане, 
диван и холова гарниту-
ра се продават на тел. 
0889/762-406. [2, 1]

селскостопански
Метална оранже-
рия се продава на тел. 
0886/542-883. [3, 1]

животни продава
бреМенни крави и 
юници се продават на 
тел. 0899/18-18-14. [12, 
4]

храна за животни
бали люцерна се про-
дават на тел. 0888/853-
422. [5, 5]
бали сено се продават 
на тел. 0888/854-135. [5, 
2]

купува разни
стара нафта се купува 
на тел. 0895/752-838.

купува Материали
пункт за вторични купу-
ва всякакви железа - тел. 
0896/183-637.

счетоводство
счетоводство на фирми - тел. 0886/82-62-47. [11, 
5]
еднократно и абонаментно счетоводно обслужване 
на фирми - 0885/63-22-48. [11, 2]

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, 7]

О	Б	Я	В	А
ЗА	ПРИЕМАНЕ	НА	ВОЕННА	СЛУЖБА	НА	ЛИЦА,	

ЗАВЪРШИЛИ	ГРАЖДАНСКИ	ВИСШИ	УЧИЛИЩА	(МЗ	
ОХ-977/05.11.2019	Г.)

 3	бр.	вакантни	длъжности	за	офицери	за	военно	
формирование	от	състава	на	Военно-географската	

служба:	24430	-	Троян.
 Длъжностите,	за	които	може	да	се	кандидатства,	
са:
 Топограф в секция „Топография“на сектор 
„Топогеодезия“
 Проверител в Първа секция „Картография“ на 
сектор „Картография“
 Младши експерт III степен в секция 
„Географски база данни“ на сектор „Дистанционни 
изследвания“
 докуМенти се приеМат до 17.01.2020 г. във военно 
окръжие – габрово, ул. „софроний врачански” 1а
 Изисквания:	
 - образование – окс „бакалавър“ по специалност 
геодезия, фотограметрия и картография;
	 -	да	не	са	по-възрастни	от	40	години;
	 -	да	са	годни	за	военна	служба;
	 -	да	не	са	осъждани.

подробна информация на тел.	0888210283;	
066/805531;	066/800257.		
Справка:	www.comd.bg.

О	Б	Я	В	А

ЗА	ПРИЕМАНЕ	НА	ВОЕННА	СЛУЖБА	
НА	ЛИЦА,	ЗАВЪРШИЛИ	

ГРАЖДАНСКИ	СРЕДНИ	ИЛИ	ВИСШИ	
УЧИЛИЩА	(МЗ	ОХ-1105/11.12.2019	Г.)

 25	бр.	вакантни	длъжности	
за	ЛЕКАРИ	към	

Военномедицинска	академия	-	
гр.	София.

 
 ДОКУМЕНТИ	 СЕ	 ПРИЕМАТ	 ДО	
31.01.2020	 Г.	 ВЪВ	 ВОЕННО	 ОКРЪЖИЕ	 –	
ГАБРОВО,	 УЛ.	 „СОфРОНИЙ	 ВРАчАНСКИ”	
1А
 
 Изисквания:	
 -	 минимално	 образование	 и	
квалификация	–	магистър-лекар;
	 -	да	не	са	по-възрастни	от	40	години;
	 -	да	са	годни	за	военна	служба;
	 -	 да	 не	 са	 осъждани	 за	 умишлено	
престъпление	от	общ	характер;
	 -	 срещу	 тях	 да	 няма	 образувано	
наказателно	производство;
	 -	да	нямат	друго	гражданство.

Подробна	информация	на	тел.	
0882552015;	066/805531;	066/800257.		

Справка:	www.comd.bg.

Отîпление на пелети ñ цена и качеñтвî áез алтернатива
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.	

.Всички	продукти	на	на	
GOLDEN	FIRE	се	доставят	до	
клиента	директно	от	завода.	
Представителствата	осигуряват	
гаранционния	и	извънгаранционен	
сервиз.	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..Транспорт	-	60-80	лв.	.Монтаж	-	220	лв.

Самî клиентите, закупили прîäукт 
на “Гîлäън файър” îт ИК „Кîлîнел”,  
пîлучават ДИРеКтна ГаРанÖИОнна 
ПОДДРъжКа. Оñтаналите при нужäа îт 
ãаранциîнен ñервиз тряáва äа направят 
заявка на телефîните на äîñтавчика. САМО	ЗА	КЛИЕНТИТЕ	НА	ИК	„КОЛОНЕЛ“	-	БЕЗПЛАТЕН	ПУСК

ЦЕНИ за	2020	г.	с	ДДС.Пелетна	камина	GF	PS12	суха	-	цена:	1650	
лв..Пелетна	камина	GFN12	-	цена:	1900	лв..Пелетна	 камина	 GFN18	 -	 цена:	 2150	лева.	
GFN18	-	1850	лв..Пелетна	камина	GFN24	-	цена	2250	лв..Пелетна	 камина	 GFN30	 -	
цена:	2550	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	1690	лева..Пакет	„25	киловата“	

Включва:	 Пелетна	 горелка	 Gf	
45	 +	 Водогреен	 котел	 GF	 CB24P	 	 +	
подаващ	 шнек	 +	 бункер	 за	 210	 кг	
пелети	-	цена:	2640	лева..Пакет	„35	киловата“	-	2660	лева.
Включва: Пелетна	 горелка	 Gf	 45	 +	 Водогреен	
котел	GF	CB35P	+	 	 подаващ	шнек	+	бункер	 за	
210	кг	пелети.

	Пакет	„48	киловата“	-	3140	лева.
Включва:	Пелетна	горелка	GF	PB52	+	Водогреен	котел	
GF	C48P	+		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	385	лева.	С	две	години	пълна	гаранция!

+	390	лева	за	горелки	от	серията	VIP	-	самопочистващи	се

уроци, курсове
център за професионал-
но обучение - габрово, 
организира лицензирани 
курсове за: огняр, кранист,  
мотокарист, машинист на 
пътно-строителни машини, 
готвач, барман-сервитьор, 
козметик, фризьор, лечебен 
масаж, маникюр, педикюр, 
ноктопластика. Издава се 
държавен документ за пра-
воспособност. обучение 
с ваучер за безработни и 
работещи. Тел. 066/80-85-
92, от 10.30 до 12.30 ч., 
0887/361-876.
спортен клуб „алфа-
Метал“ провежда курсо-
ве за безопасно боравене 
с огнестрелно оръжие. Тел. 
066/80-69-62.

e-mail:	100vesti@stovesti.info
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ГАБРОВО, ул. “ЕМАНУИЛ МАНОЛОВ” 32
066/800180, 0876666693

www.spaholiday.bg

ЕКСКУРЗИЯ ОТ ГАБРОВО:
ИСТАНБУЛ ЗА ФЕСТИВАЛА НА ЛАЛЕТО - 22.04-
26.04 с 3 нощувки - 240 лв.
ОСМОМАРТЕНСКА СРЪБСКА ФИЕСТА - 07-
08.03 - 185 лв.
КРЪСТЪТ НА ГЕРОИТЕ И КАРПАТИТЕ - 18-
21.06 - 275 лв.
ТРАНСИЛВАНИЯ - 23-25.05; 16-18.10, 231 лв.
БЪЛГАРСКИЯТ ХОЛИВУД - 15-17.05; 17-19.07 
- 145 лв.
ГЪРЦИЯ-РИЛСКИ МАНАСТИР-МЕЛНИК-РУПИТЕ - 
01-03.05 - 179 лв.
БАЛОНЕНОТО ЦАРСТВО НА БАЛКАНИТЕ - 05-
10.05; 02-07.09 - 495 лв.
БЕЛОГРАДЧИШКИ СКАЛИ - 09-10.05 - 95 лв.
БЕСАРАБСКИТЕ БЪЛГАРИ И КРАСОТАТА НА 
МОЛДОВА - 05-09.05; 29.10-02.11 - 295 лв.
МИСТИЧНИТЕ РОДОПИ - 13-14.06 - 103 лв.

ПИРИНСКИ ЕЗЕРА - 2-5.07;20-23.08., 185 лв.
ОДЕСА И УКРАИНСКАТА ДЕЛТА НА ДУНАВ - 
30.04-03.05 - 295 лв.
РИЛСКИ ЕЗЕРА - 16-19.07; 06-09.08; 27-30.08 
- 189 лв.
СОЛНАТА МИНА В СЛЪНИК И ТЪРГОВИЩЕ - 04-
05.04; 17-18.10 - 145 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 - 
275 лв.
ИЗГОДНИ САМОЛЕТНИ БИЛЕТИ С НИСКИ ТАКСИ ОБ-
СЛУЖВАНЕ! ПРОВЕРЕТЕ ПО ТЕЛЕФОНА БЪРЗО И УДОБНО.

14/01

строителство
кърти и пробива - 
справки на 0897/832-363
фирМа събаря, почист-
ва за сметка на матери-
алите - справки на тел. 
0896/183-637.
бригада извършва ре-
монт на покриви, външ-
ни и вътрешни изолации, 
мазилки, шпакловки, гип-
сокартон, бояджийски и 
тенекеджийски услуги и 
др. - тел. 0899/63-88-75. 
[11, 11]
реМонт на стари покри-
ви и направа на нови, 
топлоизолация, дренаж - 
справки на тел. 0882/279-
749. [22, 7]

гипсокартон, шпак-
ловка, боя, хидро- и 
топлоизолации, тенеке-
джийство, покриви - тел. 
0888/863-001. [22, 7]
покриви - ремонт и нап-
рава, вътрешни ремонти, 
дренаж, бетони - справки 
на тел. 0897/390-194. [22, 
7]
строителни услу-
ги - гипсокартон, шпак-
ловка, боядисване - тел. 
0876/533-200. [11, 4]
къртя бетон, камък - 
0888/544-438. [5, 1]

вътрешен реМонт
паркет, дюшеМе - реде-
не, БеЗПраХово циклене, 
фино шлайфане, лакиране 
- монтаж на ламиниран 
паркет - 066/86-61-43, 
0889/286-025.
шпакловка, боядис-
ване - справки на тел. 
0895/38-66-50.
безпрашно циклене - 
0887/040-471.

паркет, дюшеМе, ла-
минат - циклене, монтаж, 
лакиране - 0886/249-906.
шпакловка и боядисва-
не - тел. 0878/580-333. 
[15, 11]
гипсокартон, шпак-
ловка, боя, вътрешни 
ремонти - тел. 0899/874-
974. [11, 5]
Монтаж на гипсокартон, 
шпакловка и боя. Тел. 
0895/72-86-68. [13, 5]
вик, фаянс, теракота - 
тел. 0884/228-253. [22, 2]
шпакловка, боя, гип-
сокартон и други услуги 
- тел. 0886/76-24-34. [22, 
7]
шпакловане, боядис-
ване, фаянс, теракота, из-
олации, камък - 0899/970-
757. [5, 4]

хидроизолации
хидроизолация на по-
криви, саниране, дренаж 
и др. - тел. 0888/020-187. 
[22, 7]

изолации
алпинисти - 0898/907-
400.
алпинисти - 0899/321-
190.

изработва

оградна Мрежа 
произвежда, гвоз-
деи и телове на 
заводски цени 
се предлагат на тел. 
0886/650-175.

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

ел. инсталации, 
реМонти
дребни електроуслуги 
по домовете - справки на 
тел. 0899/145-802. [19, 
11]
реМонт на всички марки 
перални - 0888/294-214. 
[20, 11]

коМини
професионално по-
чистване на комини - 
отгоре и отдолу. По всяКо 
време. Тел. 0897/704-
502.

коМиночистач с 
опит - 30 лв. - тел. 
0894/525-258.

вик
източване на септични 
ями - тел. 0889/177-737.
вик Монтаж и поддръж-
ка - 0887/680-034.
вик реМонти - тел. 
0894/220-509. 
вик реМонти и инстала-
ции - тел. 0899/359-114. 
[16, 11]
вик реМонти - тел. 
0894/22-05-09. [17, 11]

дограМа
фирМа „дт пласт“ пред-
лага AL и PVC дограма 
- справки на тел. 0878/67-
61-61

н и ко конструкции 
оод произвежда и 
Монтира прозоре-
чни систеМи REHaU 
- 0888/001-588, e-
mail: nikopvc@abv.bg. 
[20, 5]

реМонт на електроуреди 
реМонт на ел. уреди - 
тел. 0894/22-05-09. [17, 
11]
реМонт на хладилници 
и фризери по домовете - 
тел. 0897/425-313. [30, 5]
ел. уреди се поправят на 
тел. 0894/220-509. [26, 6]
реМонт на телевизори по 
домовете - тел. 0888/279-
846. [22, 2]

услуги
рязане, кастрене на 
опасни дървета (аЛПИ-
нИсТ) - www.arborist-bg.
com, тел. 0884/942-942.
кърти, чисти, извозва - 
0889/177-737.

вик и ел. услуги - спра-
ки на тел. 0894/220-509. 
[15, 7]
сваляне на оПаснИ 
дървеТа се предлага на 
тел. 0879/527-375 [10, 7]
заваръчни услуги - 
тел. 0885/724-671. [12, 7]
рязане,  кастрене 
на опасни дървета - 
0894/602-701. [13, 2]

косене
косене, кастрене, по-
чистване - 0894/602-701. 
[15, 2]

щори

Eт „кастело“ - щори 
- външни и вътрешни, 
врати - блиндирани, 
входни, автоматични, 
гаражни, ролетки - 
охранителни, догра-
Ма - алуминиева, PVC, 
бариери - автома-
тични - 066/87-04-89, 
0888/255-318

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

лекари
психиатър и невроЛоГ. 
д-р Трифонов, Габрово, 
ул. „емануил манолов“ 
№ 12-а, 066/804-549, 
0885/251-655. ИЗдава 
ПсИХИаТрИчнИ удосТо-
веренИя.

д-р Марина санкева, 
специалист кожни и 
венерически болести, 
естетична дерМато-
логия, гр. Габрово, ул. 
„Брянска“ 11, понедел-
ник, вторник, сряда и пе-
тък от 10.00 до 17.00 
часа. Записване на тел. 
066/800-140

козМетика, Масаж
Масажи - ломи-ломи, 
класически, антистрес, 
билков - тел. 0890/326-
498. [6, 3]
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Всекидневник за общините Габрово, Севлиево, Трявна, Дряново

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

	 Бяла	 памучна	 дреха,	
тип	гащеризон,	с	къси	кра-
чоли	 и	 тънки	 презрамки,	
бродирана	 със	 син	 конец.	
Какво	е	това?	За	много	от	
посетителите	 на	 изложба-
та	„Мъжки	времена”	и	до-
сега	е	загадка.	В	интерес	
на	 истината,	 доста	 от	 тях	
предположиха,	 че	 става	
въпрос	за	интимна	женска	
дреха,	 предназначена	 да	
подсили	въображението	на	
съпруга.	 Всъщност	 това	 е	
нощница,	 носена	 от	 мъж.	
Влиянието	е	европейско	и	
навлиза	с	модернизацията	
на	 българското	 възрож-
денско	общество.
	 Когато	 през	 пролетта	
на	2019	г.	в	музей	„Етър”	бе	
открита	изложбата	„Мъжки	
времена”,	 като	 закачка	 с	
посетителите	 организато-
рите	стартираха	игра	–	да	
се	познае	предмет,	поста-
вен	в	рамка.	Част	от	посе-
тителите	се	решиха	да	пус-
нат	 предположенията	 си	
в	 специално	 подготвената	
кутия.	 Верните	 отговори,	
че	 показаното	 е	 мъжка	
нощница,	са	едва	39.	Инте-
ресни	са	мненията	на	част	
от	 непозналите	 участници	
–	 престилка	 за	 готвене,	
бански	 костюм,	 рокля	 на	
готвачка,	 танцувална	 бул-
чинска	 носия,	 престилка	
на	 бръснар,	 мъжки	 гаще-
ризон	 без	 дъно,	 за	 по-
лесна	употреба,	кюлоти	за	
първа	брачна	нощ.	
	 „Разбираемо	 е	 недо-
умението	 на	 съвременни-
ците,	 непознаващи	 разви-
тието	 на	 мъжкото	 бельо,	
което	 се	 появява	 по	 на-
шите	географски	ширини	с	
модата	на	„опнатите	гащи”,	
както	 българите	 наричат	

тогава	 панталоните.	 Евро-
пейската	 тенденция	 да	 се	
носи	костюм	бавно	навли-
за	 с	 връщането	 на	 наши	
сънародници,	 учили	 или	
живели	 в	 странство	 след	
средата	на	ХІХ	век”,	казва	
уредникът	 в	 музей	 „Етър”	
Румяна	Денчева.
	 До	 този	 момент,	 на	
практика,	мъжете	не	носят	
бельо,	 а	 по-дългата	 горна	
риза,	 запасана	 в	 потури-
те,	 предпазва	 кожата	 от	
протриване	от	грубия	абян	
плат.	 За	 нощница	 или	 пи-
жама	 и	 дума	 не	 може	 да	
става.	
	 Румяна	 Денчева	 раз-
казва,	 че	 се	 спи	 на	 пода	
под	общи	завивки	от	цяло-
то	домакинство,	наброява-
що	 често	 няколко	 семей-
ства	 –	 от	 най-възрастния	
домовладика,	 през	 сина	
и	 снахата	 (останали	 под	
бащиния	 покрив,	 да	 доиз-
гледат	 възрастните),	 се-
мействата	на	техните	вече	
женени	 синове	 и	 нежене-
ните	дъщери.	Като	се	има	
предвид,	 че	 събличането	
по	 риза	 се	 брои	 за	 голо-
та	 и	 е	 недопустимо	 дори	
пред	близки,	можем	да	си	
представим	каква	револю-

ция	в	бита	е	преобличане-
то	за	вкъщи	и	още	повече	
–	за	сън.	Но	и	това	време	
идва.	
	 „В	 бита	 на	 заможни-
те	 граждани	 се	 появяват	
мебели	 –	 маси,	 столове,	
спални,	 които	 съпругите,	
поучени	 от	 вносните	 жур-
нали	и	девическите	учили-
ща,	с	чувство	за	естетика	
и	 женски	 умения,	 деко-
рират	 с	 покривки,	 кувер-
тюри,	 чаршафи,	 бродерии,	
дантели,	 завеси.	 С	 навли-
зането	 на	 панталоните	
от	 по-тънък	 вълнен	 плат	
и	 съответната	 им	 риза	 с	
две	 предници	 става	 на-
ложително	 носенето	 на	
долни	 гащи.	 И	 не	 само	
това	–	в	леглото,	застлано	
с	 чаршафи,	 съпругът	 не	
може	 да	 легне	 с	 дрехите,	
с	 които	цял	ден	е	бил	на	
работа.	Културата	на	еже-
дневието	налага	мъжът	да	
има	специално	облекло	за	
сън,	 което	 първоначално	
е	дълга	риза,	а	по-късно	–	
различни	по	вид	и	украса	
гащеризони	с	разнообраз-
на	дължина	на	 крачолите,	
с	шлиц	на	нужните	места,	
или	 познатите	 ни	 пижами	
от	 тънък	 памучен	 плат.	 И	

понеже	конфекцията	е	не-
позната,	всяка	съпруга	по	
свое	 усмотрение	 и	 жела-
ние,	 с	 помощта	 на	 готови	
кройки	 или	 по	 съвети	 на	
жени	 –	 близки	 роднини	 и	
приятелки,	 шие	 спалното	
бельо	 на	 съпруга	 и	 сино-
вете	 си.	 Така	 върху	 тази	
толкова	интимна	дреха	се	
появяват	 бродерии,	 гало-
ни,	 набори,	 приготвени	 с	
много	 търпение,	 свян	 и	
копнеж,	 но	 толкова	 неха-
рактерни	 за	днешния	ден,	

колкото	 и	 за	 спящите	 на	
пода	предци.”	
	 Изборът	 на	 мъжката	
нощница	 за	 загадка	 към	
изложбата	 бе	 закачка	 от	
страна	 на	 музейните	 спе-
циалисти	 към	 посетите-
лите.	 Но	 не	 бива	 да	 се	
подминават	 както	 позна-
вателния	 момент	 –	 да	 се	
покаже	 развитието	 на	 бе-
льото,	 така	 и	 провокация-
та	 –	 	 гостите	 на	 „Етър”-а	
да	 развихрят	 въображе-
нието	си.

МЕГлЕНА злАТЕВА, 
ЕКСпЕРТ, ДТ „РАЧО 

СТОяНОВ” – ГАБРОВО

	 Любовта	е	сложно	пре-
живяване,	 а	 раздялата	 -	
още	по-сложна,	но	нещата	
могат	 да	 се	 подредят	 от-
ново.	В	това	ни	убеждава	
провокативната	 комедия	
„Разделям	 двойки	 по	 до-
мовете“	на	Младежки	теа-
тър	„Николай	Бинев“,	която	
ще	 гостува	 на	 Габровския	
театър.	 Постановката	 на	
режисьора	 проф.	 Здравко	
Митков	ще	се	играе	на	21	
януари,	 вторник,	 от	 19.00	
часа	в	зала	„Възраждане“.
	 Спектакълът	 е	 създа-
ден	 по	 пиесата	 на	 френ-
ския	 драматург	 Тристан	

Птижирар,	 номиниран	 за	
награда	 „Молиер“	 в	 ка-
тегория	 „най-добър	 жив	

франкофонски	автор“	през	
2015	 година.	 Преводът	 е	
направен	 от	 Снежина	 Ру-
синова	-	Здравкова,	а	сце-
нографията	 и	 костюмите	
са	изработени	от	художни-
ка	Петър	Митев.	Фотограф	
на	постановката	е	Гергана	
Дамянова.	 В	 ролите	 ще	
видим	Искра	Донова,	Ми-
хаил	 Билалов	 и	 Николай	
Луканов.
	 Пристрастеността	 към	
социалните	мрежи	превръ-
ща	 съвременния	 човек	 в	
потребител,	 който	 консу-
мира	 на	 бързи	 обороти	
преживявания,	 емоции,	
чувства	 и	 забравя	 за	 ис-
тинските	„неща	от	живота“.	
В	 тази	 хаотична	липса	на	
разумност	 място	 намира	

Ерик	 (Михаил	 Билалов),	
чиято	 работа	 се	 състои	
да	 прекратява	 любовните	
връзките	 на	 други	 мъже	
от	 тяхно	 име	 и	 в	 тяхно	
отсъствие.	 Всичко	 върви	
по	 план,	 Ерик	 е	 профе-
сионалист,	знае	как	да	се	
справи	във	всяка	ситуация	
–	 елегантно,	 бързо	 и	 точ-
но.	 Един	 ден	 съдбата	 ще	
разтърси	 собствената	 му	
самоувереност.	 Непознат	
го	 изпраща	 при	 любов-
ницата	 си	 за	 поредната	
раздяла,	 която	 се	 оказ-
ва	 бившата	 му	 жена	 Гаел	
(Искра	 Донова).	 Малко	
по-късно	 на	 вратата	 се	
появява	 и	 разкаялият	 се	
любовник	 Иполит	 (Нико-
лай	Луканов).	Дали	ще	се	

заформи	любовен	триъгъл-
ник,	 предстои	 да	 разбе-
рем,	 но	 едно	 е	 сигурно	 –	
публиката	 ще	 съпреживее	
еуфоричен	 бум	 от	 всякак-
ви	 откровения,	 спомени	
и	 признания,	 поднесени	
от	 безупречната	 игра	 на	
актьорите	 и	 майсторски	
изпипаните	 диалози.	 Съв-
сем	 естествено	 финалът	
е	неочакван	–	 като	самия	
живот.	С	лек	хумор	и	доза	
мистерия	 проф.	 Здравко	
Митков	 предлага	 на	 зри-
телите	 едно	 истинско	 за-
бавление	над	ежедневните	
ситуации.
	 Билети	 може	 да	 закупите	 от	 ка-
сата	 на	Драматичен	 театър	 „Рачо	Сто-
янов“,	както	и	онлайн	на:	https://epaygo.
bg/2977959796.	

Мîäерните мъже ñа нîñели тази äреха

За áîлезнена люáîв наемете áезáîлезнена 
разäяла – Млаäежкият театър ãîñтува в Гаáрîвî
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ЖОРО хАДЖИЕВ

	 Царева	 ливада	 е	 раз-
положено	 в	 скътана	 до-
лина	 от	 централната	 част	
на	 Предбалкана.	 Намира	
се	на	пътя,	който	свързва	
Дряново	 и	Трявна,	 а	Тре-
вненската	река	го	разделя	
на	 две	 части.	 Любопит-
но	е,	 че	селище	 точно	на	
това	място	 възниква	 едва	
през	 XIX	 век,	 докато	 по	
околните	височини	е	било	
пълно	със	селца!
	 Австро-унгарският	учен	
и	 пътешественик	 Феликс	
Каниц	 описва	 около	 1870	
г.	 района	 на	 Царева	 ли-
вада	 като	 обширни,	 туч-
ни	 ливади,	 в	 средата	 на	

които	 стърчала	 единстве-
ната	 постройка	 за	 онова	
време	 -	 ханът.	В	 този	хан	
се	отбивали	най-вече	 тър-
говци,	 пътуващи	 по	 пътя	
Търново-Габрово.	 Слизали	
са	и	балканджии	от	окол-
ните	 села,	 за	 да	 заменят	
своите	 дървени	 изделия	
за	 луксозни	 стоки	 като	
кафе,	 захар,	 кинкалерия,	
кибрит	 и	 други	 подобни.	
С	две	думи,	алъш-веришът	
вървял.	Ханът	е	и	първото	
име	на	Царева	ливада.
	 Царева	ливада	се	раз-
вива	 най-силно	 след	 по-
строяването	 на	 железни-
цата.	Гарата	е	била	важен	
жп	 възел	 и	 около	 нея	 за	
нула	време	възникват	мно-

го	къщи,	всичките	с	дюкя-
ни	на	първия	етаж.
	 От	 гарата	 една	 линия	
е	 тръгвала	в	посока	Тряв-
на-Плачковци-Кръстец-Дъ-
бово,	а	друга	-	към	Габро-
во.	 Нямало	 как	 да	 не	 се	
разрасне	 Царева	 ливада	
заради	стратегическото	си	
местоположение!	За	онова	
време	 жп	 транспортът	 е	
бил	 модерно	 нововъведе-
ние	 с	 голямо	 бъдеще,	 а	
важните	възли	по	тази	ве-
рига	процъфтявали.
	 За	 съжаление,	 през	
последните	 години	 жп	
транспортът	 в	 България	
запада	и	селищата	с	голе-
ми	гари	ден	след	ден	губят	
своето	значение.

Õанът е първîтî име на Öарева ливаäа

	 Това	е	платото,	на	кое-
то	 се	 е	 намирала	 тракий-
ската,	 антична,	 късноан-
тична	 и	 накрая	 среднове-
ковна	 крепост	 Стринава.	
Тя	 се	 е	 простирала	 на	
площ	 от	 около	 600	 дека-
ра.	 Съществуването	 й	 е	
доказано	и	научно,	а	не	е	
само	плод	на	легенди,	кои-
то	 са	 се	 предавали	 през	
вековете	 от	 поколение	 на	
поколение	 и	 са	 крепели	
духа	 на	 българите	 през	
петвековното	робство.
	 Българите	 заселили	
платото,	 за	 да	 избягат	 от	
османците,	 но	 през	 1876	
година,	 когато	 четата	 на	
Бачо	 Киро	 била	 обкръже-
на	 в	 Дряновския	 мана-
стир,	наложило	се	бедните	
махали	наоколо	да	хранят	
войската	 на	 завоевателя	
под	заплахата	от	ятаган	и	

огън.
	 Разказва	се	любопитна	
случка	от	онова	време.
	 Дядо	Кольо	бил	извес-
тен	с	вкусните	си	курбани,	
които	варял.	Наложило	се,	
да	заколи	и	последната	си	
овца,	 за	 да	 приготви	 хра-
на	за	османците.	
	 Хитър	 бил	 дядото	 и	
вместо	 камък,	 от	 едната	
страна	 на	 казана	 подло-
жил	 пън.	 Точно	 курбанът	
започнал	 да	 става,	 кога-
то	 пънът	 изгорял,	 казанът	
се	 килнал	 на	 една	 стра-
на	 и	 се	 изсипал.	 Онба-
шията	 много	 се	 ядосал,	
помислил,	 че	 дядо	 Кольо	
е	 направил	 грешката	 от	
простотия	 и	 се	 развикал:	
„Ахмак!	Ахмак!“.	
	 Оттогава	родът	на	дядо	
Кольо	 вече	 наричали	 Ах-
макови.

	 Два	пъти	ходих	да	раз-
глеждам	 и	 снимам,	 а	 ня-
колкото	 предишни	 визити	
изобщо	не	ги	броя.	Първия	
път	 отидох	 твърде	 късно	
и	 времето	 на	 късия	 зи-
мен	 ден	 ми	 стигна	 само	
за	 района	 на	 Стринава	 и	
селцата,	 разположени	 по	
платото.	Това	е	Доча.	
	 Селото	 е	 създаде-
но	 скоро	 след	 падането	
на	 Търновското	 царство.	
Впрочем	 всички	 селца	
и	 махали	 около	 Царева	
ливада	 са	 възникнали	 по	
това	време,	дори	за	някои	
има	предположения,	че	са	
съществували	още	по	вре-
мето	на	Втората	българска	
държава.

	 Продължаваме	 леко	 на	 северозапад	 по	 платото	 и	
след	около	1.5	км	навлизаме	в	твърде	пръснатото	село	
Нейчовци.	До	селото	са	минавали	крепостните	стени	на	
града,	открити	са	основите	и	на	средновековна	църква.	
Около	Освобождението	в	Нейчовци	са	живеели	около	
100	човека.	В	периода	на	70-те	то	напълно	се	обезлюдя-
ва.	На	снимката	е	нова	къща	(вила),	която	е	построена	
в	приличен	модерно-автентичен	стил.	Виждате,	че	дори	
е	покрита	с	каменни	плочи.	

Постройките	 (къщи	 и	 плевни)	 в	Нейчовци	 според	мен	
са	на	около	100-150	години.	Може	би	има	къщи	на	200	
години,	но	те	са	рядкост.	Феликс	Каниц	пише	за	тези	
села,	 че	 през	 60-70	 години	 на	 XIX	 век	 къщите	 им	 са	
били	със	сламени	покриви	и	са	приличали	на	купи	със	
сено.	Тук-там	е	имало	такива,	които	са	били	на	два	ката	
и	 покрити	 с	 каменни	 плочи.	 Всички	 дворове	 и	 места	
за	обработване	тук	са	оградени	от	каменни	стени.	Без-
брой	каменни	стени	на	височината	на	гърдите!	Познай-
те	камъните	откъде	са	вземани?	От	крепостните	стени!	
:)	 Много	 наши	 крепости	 са	 съсипани	 по	 този	 начин.	
Някои	по	заповед	на	османските	владетели	по	нашите	
земи,	когато	са	строили	пътища,	мостове,	дори	жп	ли-
нията,	а	други	от	българи,	когато	са	градили	домовете	
си	около	някоя	крепост	(кале).	Добър	пример	е	Хисаря.

	 Доча	 се	 намира	 на	 около	 километър	 северно	 от	
Царева	ливада.	Има	около	 10-15	 къщи.	Някои	са	под-
държани	добре,	други	са	пред	падане,	а	трети	отдавна	
вече	са	паднали.	Селото	е	създадено	от	някой	си	Дочо,	
на	когото	носи	името.

	 Отправяме	 се	 по	
тясно	 пътче	 към	 гор-
ната	 част	 на	 селото.	
Тук	 сякаш	 наистина	
влизаш	 в	 каменен	
град.	 Отначало	 Ней-
човци	 се	 е	 наричало	
Градът	заради	стария	
град,	 който	 се	 нами-
рал	 малко	 по-горе.	
На	 снимката	 е	 една	
от	 малкото	 оцелели	
къщи	 в	 Нейчовци,	
Реставрирана	 е,	 но	
сякаш	 работата	 по	
нея	е	спряла	на	няка-
къв	етап.

Продължава в петък

Кладене-
цът,	който	
е	 снабдя-
вал	 тази	
част	 на	
селото	 с	
вода.	 От-
тук	 тръг-
ва	 мар-
к и р а н а	
пътека	 за	
м я с т о т о	
на	Градът.

нейчîвци ñе е наричалî Граäът


