
Петък, 24 януари 2020 ã., áр. 16 (6814), ãîäина ÕÕIX. Öена 40 ñт.

валутни
курсове

прогноза
за вреМетоUSD - 1.76344, EUR - 1.95583, CHF - 1.82209, GBP - 2.31465валутни

курсове ПЕТЪК 9о/-7о                                   СЪБОТА 12о/-20          НЕДЕЛЯ 14о/10

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
                              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

	 -	 Кои	 бяха	 приорите-
тите,	по	които	работи	РЗИ	
-	Габрово	през	изминала-
та	2019	година?
	 -	През	2019	година	дей-
ността	 на	 РЗИ	 -	 Габрово	
бе	 организирана	 на	 осно-
вата	на	годишен	план,	раз-
работен	 в	 съответствие	 с		
поставените	 приоритетни	
дейности.		
	 Те	са	свързани	с	подо-
бряване	 здравето	 на	 на-

селението	 и	 повишаване	
качеството	 на	живот	 чрез	
намаляване	на	преждевре-
менната	 смъртност,	 забо-
ляемостта	и	последствията	
за	 здравето	 от	 основните	
хронични	 незаразни	 боле-
сти,	свързани	с	рисковите	
фактори	 -	 тютюнопушене,	
злоупотреба	 с	 алкохол,	
нездравословен	 начин	 на	
хранене	 и	 ниска	 физиче-
ска	активност.

	 А	 също	 така	 -	 пови-
шаване	 ефективността	 на	
държавния	 здравен	 кон-
трол	 по	 прилагане	 на	 за-
конодателството	 на	 Евро-
пейския	съюз	и	на	нацио-
налното	 законодателство	
за	 обекти	 с	 обществено	
предназначение,	 за	 про-
дукти,	 стоки	 и	 дейности	
със	 значение	 за	 здравето	
на	човека	и	на	факторите	
на	жизнената	 среда,	 чрез	
осигуряване	 на	 незави-
сима	 и	 прозрачна	 инспе-
кционна	дейност.

продължава на стр. 3

-	 Г-н	 Герганов,	 Вие	 ли	
открихте	 политиката	 или	 тя	
Вас?	 Случаен	 или	 осъзнат	
избор	е	столът,	на	който	сто-
ите	днес? 

-	 По-скоро	 се	 открихме	
взаимно.	 За	 мен	 политиката	
е	 средство	 за	 реализиране	
на	идеи.	В	този	смисъл	избо-
рът	 ми	 е	 напълно	 осъзнат	 и	
е	 начин	 да	 дам	 своя	 принос	
за	 това	 моят	 роден	 град	 да	
стане	още	по-добро	място	за	
живеене.		продължава на стр. 2

Д-р Николай Пенчоков, директор на Регионална здравна инспекция - Габрово: 

Вîäата îт централните вîäîизтîчници е чиñта и 
áезîпаñна за зäраветî на жителите в îáлаñтта

ЖЕНИНА ДЕНЧЕВА
 
 За приоритетите в дейността на Регионалната здравна 
инспекция, за засилената контролна дейност, за качеството 
на водата, която пием, за санкциите при отказ от задъл-
жителни имунизации разказва нейният директор д-р Николай 
Пенчоков.

Галин Герганов, председател на Общински съвет – Дряново: 

Ще раáîтя за тîва Дрянîвî äа има 
îтãîвîрен, автîритетен и прîзрачен 
за ãражäаните Оáщинñки ñъвет

РумяНА СтАНЧЕВА

	 Галин Герганов е роден в Дряново през 1975 г.
 Завършва средно образование в Икономическия техни-
кум „Рачо Стоянов” в родния си град, а по-късно се дипло-
мира със специалност „Финанси“ в Стопанска академия 
„Димитър А. Ценов” - гр. Свищов. 
 От 2006 до 2012 година работи като мениджър логис-
тика в БК „Горна баня”. 
 През последните години развива семеен бизнес в сфе-
рата на транспорта и логистиката. 
 Председател на Волейболна асоциация за справедлива 
кауза. Общински съветник втори мандат, безпартиен. 
 Женен, с три деца. 

ЖЕНИНА ДЕНЧЕВА

	 След	 серия	 информа-
ции	 за	 замърсен	 въздух	
в	 цялата	 страна	 логично	
възниква	 въпросът	 какъв	
въздух	 дишаме	 в	 Габрово.	
През	 този	 период	 приро-
дата	ни	пощади	и	в	Габро-
во	 нямаше	 мъгли,	 които	
допълнително	 водят	 до	
замърсяване	 на	 въздуха,	
наличието	 на	 река	 също	
помага.	Това	 не	 означава	
обаче,	 че	 дишаме	 само	
чист	планински	въздух.	От	
2016	година,	когато	имаше	
проблем	с	„Топлофикация“,	
не	са	правени	замервания	
с	уреди.
					Качеството	на	въздуха	

се	 измерва	 с	 апаратура	
от	РИОСВ	-	Велико	Търно-
во.	Миналата	 година	 през	
септември	 по	 искане	 на	
РЗИ	 оттам	 са	 изпратили	
справка,	че	нашият	въздух	
не	е	замърсен.
	 Според	 кмета	 Таня	
Христова	 „Топлофикация“	
-	Габрово	трябва	да	смени	
начина	 на	 отопление,	 да	
премине	 на	 вид	 гориво,	
което	 не	 замърсява	 окол-
ната	 среда.	 Има	 оплаква-
ния	от	хора,	които	живеят	
в	 близост	 до	 топлоцент-
ралата,	 които	 се	 жалват,	
че	 има	 замърсявания	 на	
въздуха,	 снегът	 там	 по-
сивява	 и	 почернява.	 От	
друга	 страна	 има	 немал-

ко	 хора,	 които	 се	 отопля-
ват	 по	 начин,	 който	 води	
до	 замърсяване	 на	 въз-
духа	 на	 Габрово.	 Макар	

че	 интересът	 на	 хората	
за	преминаване	на	газ	за	
отопление	 не	 е	 малък,	 не	
всички	 са	 преминали	 на	

това	екологично	гориво.
	 В	писмо	до	Министер-
ство	на	околната	 среда	и	
водите,	 до	 Изпълнителна	
агенция	 по	 околна	 среда	
и	 РИОСВ	 -	 Велико	Търно-
во	 Таня	 Христова	 поиска	
Габрово	 своевременно	 да	
бъде	 включено	 в	 графика	
за	 извършване	 на	 замер-
вания	през	2020	година.	
	 „Всеки	 от	 нас	 като	
гражданин	 има	 право	 да	
знае	 какво	 е	 нивото	 на	
чистота	на	въздуха	и	тряб-
ва	 да	 имаме	 увереност,	
че	 дейностите,	 които	 се	
извършват	 на	 нашата	 те-
ритория,	 не	 носят	 щета	
за	 здравето	 на	 хората.	
Ще	 продължим	 да	 насто-

яваме	 за	 разполагане	 на	
постоянни	 станции	 за	 за-
мервания	 на	 качеството	
на	 атмосферния	 въздух	 в	
Габрово	 в	 различни	 точки	
на	града.
	 	Липсата	на	такава	ин-
формация	 ни	 лишава	 от	
възможности	 за	 предпри-
емане	 на	 мерки	 с	 харак-
тер	на	превенция.	Липсата	
на	следващи	замервания	и	
съответно	 на	 данни	 водят	
до	 неяснота	 за	 текущото	
състояние	 на	 качеството	
на	 атмосферния	 въздух	
на	 територията	 на	 общи-
на	 Габрово“,	 казва	 кметът	
Таня	Христова.
	 За	 втори	 път	 кметът	
на	 Габрово	 настоява	 за	

системни	 замервания	 на	
качеството	 на	 въздуха	 в	
града.	 През	 септември	
миналата	 година	 в	 друго	
писмо	 до	 ресорните	 ве-
домства	 тя	 заявява,	 че	 е	
наложително	да	се	разши-
ри	броят	на	пунктовете	от	
Националната	 система	 за	
мониторинг	на	КАВ.	Тогава	
тя	 припомни,	 че	 на	 те-
риторията	 на	 града	 функ-
ционира	 ТЕЦ	 и	 въпреки	
липсата	 на	 системно	 за-
мервани	показатели,	може	
да	 се	 направи	 обоснова-
но	 предположение,	 че	 по	
отношение	 на	 основните	
замърсители	 ситуацията	 в	
Габрово	не	би	следвало	да	
се	различава	съществено.

Таня Õриñтîва иñка ñиñтемнî замерване на възäуха

На 29 януари от 19:00 часа
в ХГ "Христо Цокев"

на Габровския камерен 
оркестър ще гостуват 

сръбският цигулар Йован 
Богосавлиевич и Маргарита 

Калчева - контрабас

4 рецепти ñе áîрят за вîта на пуáликата 
в януарñкîтî изäание на „Гîзáи пî ñтари 
траäициîнни рецепти"                       7

 Публичен регистър на автоматични измервателни станции 
за мониторинг на качеството на атмосферния въздух

СВЕтозАР ГАтЕВ

	 Изиграха	 се	и	послед-
ните	 три	 мача	 от	 третия	
кръг	 в	 предварителните	
групи	на	28-я	традиционен	
турнир	по	футбол	на	малки	
врати	за	Купата	на	Общи-
на	Габрово.	
	 В	 група	 III	 втора	 по-
беда	 постигна	 отборът	 на	
„Extra	stars“.

продължава на стр. 2

Приключи третîтî 
завъртане в 
ãрупите на турнира 
пî минифутáîл
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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

�    

продължава от стр. 1
	 Аз	 съм	 представител	
на	 поколението,	 живяло	
преди	 и	 след	 така	 наре-
чения	 „преход”.	 Това	 ни	
донесе	 по-широк	 миро-
глед,	по-различна	ценност-
на	 система	 и	 по-модерна	
визия	 за	 света.	 Ние	 сме	
хора	в	активна	възраст,	с	
достатъчен	 житейски	 опит	
и	 бихме	 моли	 да	 бъдем	
полезни	на	обществото.
	 Работил	 съм	 и	 в	 Дря-
ново	и	съм	развивал	биз-
нес	в	столицата,	но	където	
и	да	съм	бил,	винаги	ме	е	
водил	 силният	 дряновски	
дух.	 Сега	 се	 случи	 така,	
че	 ми	 се	 отдаде	 възмож-
ност	 да	 бъда	 полезен	 на	
родния	си	град.	Мисля,	че	
имам	необходимия	опит	да	
се	 справя	 с	 отговорната	
задача	 -	 вече	 бях	 един	
мандат	 общински	 съвет-
ник.	Благодаря	за	довери-
ето,	 осъзнавам	 и	 голяма-
та	 отговорност	 и	 ще	 дам	
всичко	 от	 себе	 си,	 за	 да	
го	оправдая.
	 За	 мен	 е	 предизвика-
телство	и	късмет	да	рабо-
тя	 с	 изявени	 професиона-
листи,	 медици,	 предприе-
мачи,	 дейци	 на	 културата,	
общественици.	 Аз	 самият	
съм	 представител	 на	 еко-
логична	формация,	 с	 ярко	
мажоритарно	 присъствие,	
която	 е	 носител	 на	 една	
основна	философия	 -	 чис-
та	 околна	 среда,	 добро	
качество	на	живот	и	трай-
на	 политика	 за	 развитие	
на	родния	край.	А	нашият,	
дряновски,	 край	 е	 уника-
лен.	
	 -	 Кaто	 председател	
на	 Общинския	 съвет	 по	
презумпция	сте	в	сърцето	
на	 „конфликта“	 законо-
дателна	 -	 изпълнителна	
власт.	Този	факт	поражда	
ли	конфликт	между	чове-
ка	 и	 политика	 Галин	 Гер-
ганов?
	 -	Ако	някой	търси	про-
екция	 между	 мен	 и	 са-
моцелните	 конфликти,	 се	
лъже.	 Провокирате	 ме	 с	
този	 въпрос,	 защото	 с	
кмета	 г-н	 Трифон	 Панчев	
сме	излъчени	от	формации	
с	 диалектически	 противо-
положна	 философия.	 Сил-
но	вярвам,	че	думата	„кон-
фликт“	все	по-рядко	ще	се	
прокрадва	 по	 отношение	
на	 работата	 ни.	 Дълбоко	

съм	убеден,	че	всеки	един	
от	 нас,	 независимо	 коя	
власт	 представлява,	 е	 из-
бран	не	 да	 политиканства	
и	 да	 изпълнява	 партийни	
директиви,	 а	 да	 участва	
активно	 в	 решаването	 на	
съществуващите	 и	 ново-
възникващите	 проблеми.	
В	 този	 ред	 на	мисли	 съм	
озадачен	 от	 темпото,	 с	
което	се	освобождават	от	
работа	 доказани	 профе-
сионалисти	 от	 Общинска	
администрация.	
	 Видно	е,	че	към	насто-
ящия	 момент	 има	 кадро-
ви	недостиг	и	е	учудващо,	
че	 се	 прави	 опит	 да	 се	
сформира	 нов	 екип,	 но	
няма	 готови	 решения	 за	
това.	 Казано	 на	 футболен	
език,	 когато	 един	 отбор	
играе	добре,	не	се	правят	
замени.	В	конкретния	слу-
чай	 отборът	 е	 оставен	 да	
играе	с	по-малко	състеза-
тели,	 а	 това	 неминуемо	 е	
предпоставка	 за	 по-лоши	
резултати.	
	 Без	да	влизам	в	роля-
та	 на	 съдник,	ще	 споделя	
само,	 че	 отдавам	 това	 на	
младостта	 на	 кмета	 и	 на	
факта,	 че	 не	 познава	 хо-
рата	в	града,	но	не	на	по-
следно	място	и	на	лошите	
му	съветници,	които	опре-
делено	 търсят	 реванши-
зъм.	 Ще	 спра	 дотук.	 Все	
пак	аз	винаги	съм	се	при-
държал	към	максимата,	че	
на	 един	 управленец	 тряб-
ва	да	се	дадат	100	дни	ре-
веранс.	Когато	те	изтекат,	
отново	ще	коментираме.	
	 -	Как	ще	се	движи	Об-
щина	Дряново	през	след-
ващите	 четири	 години,	
ако	не	се	намери	златно-
то	сечение	в	отношенията	
Общинска	 администра-
ция	 -	 Общински	 съвет?	
Засега	 ясно	 се	 виждат	
противоречията?	
	 -	 Не	 бих	 казал,	 че	 е	
нужно	да	се	търси	златно	
сечение.	 Дори	 считам,	 че	
е	пресилено	да	се	 говори	
за	 генерални	 противоре-
чия.	
	 В	крайна	сметка	целта,	
поради	която	сме	избрани	
всички,	 е	 да	 работим	 за	
благото	 на	 общината.	 И	
в	 този	 смисъл	 не	 виждам	
проблем	 Общинският	 съ-
вет	 да	 бъде	 в	 синхрон	 с	
администрацията.	 Разбира	
се,	 винаги	 са	 нужни	 ком-

промиси,	 но	 когато	 има	
обща	посока,	те	биха	били	
оправдани.	 Няма	 да	 от-
крием	 топлата	 вода	 като	
кажем,	 че	 по	 презумпция	
Общинският	 съвет	 е	 ко-
ректив	 на	 кмета.	 И	 това	
произтича	 както	 от	 Кон-
ституцията	 на	 Република	
България,	така	и	от	Закона	
за	 местното	 самоуправле-
ние	 и	 местната	 админи-
страция.	Не	бива	местният	
парламент	да	се	превръща	
в	придатък	на	изпълнител-
на	власт	и	да	работи	под	
диктовката	 на	 ръковод-
ството	 на	 Общината,	 на	
кмета	 персонално.	 Също	
толкова	неразумно	е	двете	
власти	 да	 воюват,	 а	 не	
да	 работят	 за	 постигане-
то	 на	 някакви	общи	 зада-
чи.	Виждам	своята	роля	в	
това	 да	 съм	 своеобразен	
балансьор,	за	да	намерим	
консенсус	в	името	на	Дря-
ново	и	дряновци.	
	 -	 Кои	 са	 според	 Вас	
големите	 проблеми	 на	
Община	Дряново	 и	 каква	
ще	 е	 политиката	 на	 гру-
пата	 Зелените	 -	 ГЕРБ	 за	
решаването	им?
	 -	 Иска	 ми	 се	 да	 от-
бележа,	 че	 в	 предходния	
мандат	 за	 общината	 се	
направи	 много.	 За	 всич-
ки	 е	 видно,	 че	 обликът	 й	
се	 промени,	 решиха	 се	
наболели	инфраструктурни	
проблеми,	домакини	бяхме	
на	 различни	 по	 характер	
събития,	 градът	 сякаш	 се	
събуди.	 Неприятен	 е	 опи-
тът	на	определени	субекти	
да	 неглижират	 фактите.	
Този	 подход	 определено	
не	 ни	 помага.	 Отрицание-
то	 и	 омаловажаването	 на	
постигнатото,	 безкрайните	
безпочвени	тиради	в	соци-
алните	мрежи	и	интересни	
по	 характер	издания,	 съз-
дават	 впечатление,	 че	 тук	
нищо	не	се	върши	и	едва	
ли	 не	 си	 живеем	 в	 едно	
безвремие.	 Трябва	 всички	
да	осъзнаят,	че	опитите	за	
реваншизъм	 поставят	 нас	
като	дряновци	и	общината	
като	цяло	в	една	страшно	
нелицеприятна	 ситуация…	
А	 иначе	 се	 наслушахме	 и	
нагледахме	на	декларации,	
че	 основната	 ни	 цел	 е	
Дряново	 да	 се	 превърне	
в	привлекателно	място	за	
живеене	 и	 предпочитана	
туристическа	 дестинация.	

Но	това	е	една	друга	тема	
на	разговор.	
	 Общоизвестно	 е,	 че	
проблемите	 съвсем	 не	 са	
малобройни.	 Определено	
във	 всеки	 мандат	 са	 се	
полагали	 усилия	 -	 къде	
по-малко	 или	 повече	 -	 за	
тяхното	 разрешаване.	 Не	
мисля,	 че	 е	 нужно	 да	 ги	
изброяваме	 или	 степену-
ваме,	 това	 би	 било	 пред-
мет	 на	 обстоен	 анализ.	
Факт	е	обаче,	че	се	търсят	
възможности	 за	 отстраня-
ването	им.	
	 Силно	 вярвам,	 че	 вся-
ко	 представителство	 на	
политически	 субекти	 в	
местния	 парламент	 няма	
да	пожали	сили,	за	да	от-
говори	 на	 очакванията	 на	
гражданите.	 И	 ако	 съуме-
ем	 да	 го	 направим	 като	
обединени,	 значи	 сме	 по-
стигнали	много.	Дряново	е	
важен	град	в	исторически	
и	 съвременен	 план	 и	 от	
местната	 власт	 зависи	 да	
развие	даденостите	му.
	 -	 По	 силата	 на	 мно-
зинството	 не	 допуснахте	
участие	 на	 други	 поли-
тически	 партии	 в	 ръко-
водствата	 на	 комисиите	
в	 Общински	 съвет.	 Това	
поемане	 на	 отговорност	
ли	 е	 или	 отказ	 от	 диалог	
и	партниране	с	опозиция-
та?	
	 -	 Вижте,	 резултатите	
от	изборите	са	достатъчно	
красноречиви.	 Те	 показ-
ват	 безапелационната	 ни	
победа	 и	 желанието	 на	
гражданите	 партията	 на	
Зелените	 и	 ГЕРБ	 да	 ги	
представлява	 в	 местния	
парламент.	 Резонно	 е	 да	
поемем	 отговорност	 и	 да	
оправдаем	доверието,	кое-
то	са	ни	гласували.	В	този	
смисъл	 съвсем	 логично	 е	
да	 оглавим	 постоянните	
комисии.	 Не	 ми	 се	 иска	
да	 се	 насажда	 изкустве-
но	 мнението,	 че	 липсва	
диалог	и	сме	в	постоянна	
конфронтация	 с	 останали-
те.	 Тук	 е	 мястото	 да	 от-
бележа,	 че	 неотдавна	 за	
заместник-председател	 на	
Общински	съвет	бе	избран	
представител	 на	 партия	
„Воля“,	 в	 лицето	 на	 която	
ние	виждаме	много	добър	
партньор.
	 Активното	 участие	 в	
дебатирането	 и	 принцип-
ните	позиции	по	важни	ре-

шения	са	от	изключителна	
важност	 и	 показват	 над-
партийно	присъствие.	Така	
трябва	да	работят	всички,	
за	да	се	изпълняват	поети-
те	 ангажименти.	 Дълбоко	
убеден	 съм,	 че	 мнозин-
ството	 в	 Общински	 съвет	
се	 състои	 от	 13	 души.	 И	
това	по	мое	мнение	е	мно-
зинството	на	дряновци.	Аз	
не	гледам	на	представите-
лите	в	местния	парламент	
като	 на	 леви,	 десни,	мно-
зинство	 и	 опозиция.	Факт	
е,	че	всеки	един	от	съвет-
ниците	участва	в	работата	
на	 комисиите	 и	 тук	 съв-
сем	 не	 трябва	 да	 търсим	
отново	 партийни	 окраски.	
Би	следвало	да	разчитаме	
преди	 всичко	 на	 експерт-
ния	 потенциал,	 познание-
то	 и	 опита	 на	 колегите.	
Смея	да	твърдя,	че	в	този	
Общински	 съвет	 влязоха	
достатъчно	 авторитетни	
хора,	 с	 богата	 професио-
нална	експертиза	и	лични	
достойнства,	 които	 имат	
мотивация	 и	 желание	 да	
работят.
 - Като	 председател	
на	 Общински	 съвет	 как	
смятате	 да	 постигнете	
ефективност	 в	 работата	
му	 като	 законодателен	
орган?
	 -	 Много	 и	 разнопо-
сочни	 задачи	 предстоят	 в	
тази	 посока.	 Ефективност	
се	 постига	 с	 умело	 пла-
ниране	 и	 търсене	 на	 раз-
лични	 възможности.	 Вече	
е	 направена	 ревизия	 на	
нормативните	 докумен-
ти	 и	 се	 работи	 активно	
за	 тяхната	 актуализация.	
Предстои	 ни	 приемането	
на	 нов	 Правилник	 за	 ра-
бота	 на	 Общински	 съвет,	
както	и	сериозни	промени	
в	 значителна	 част	 от	 На-
редбите.	Разбира	се,	очак-
вам	 корекциите	 по	 тях	 да	
се	 осъществяват	 в	 пълен	
синхрон	 с	 всички	 коле-
ги	 и	 разчитам	 на	 тяхното	
експертно	 мнение.	 Необ-
ходимо	 е	 адаптиране	 на	
местното	 законодателство	
към	 това	 на	 Република	
България,	 но	 в	 контекста	
на	 местните	 специфики	
и	 интерес.	 Изповядваме	
финансова	 децентрализа-
ция	и	насоченост,	като	ще	
упражняваме	 пълен	 кон-
трол	 на	 разходването	 на	
публичните	 средства.	Това	

са	парите	на	дряновци	от	
местни	 данъци	 и	 такси	 и	
отговорността	 за	 изра-
зходването	 им	 е	 огромна.	
Убеден	 съм,	 че	 независи-
мо	от	конфигурацията,	ре-
шенията	ще	 се	 вземат	 на	
база	 на	 един	 либерален	
модел	 във	 взаимоотно-
шенията.	 От	 една	 страна,	
между	всички	представени	
партии,	 а	 от	 друга	 -	 меж-
ду	 местния	 парламент	 и	
администрацията.	 Мисля,	
че	няма	да	има	проблеми,	
стига	да	работим	в	режим	
на	 диалог	 и	 да	 решаваме	
споровете	с	аргументи.
	 -	 Как	 преминават	
срещите	 Ви	 с	 граждани-
те	-	обявили	сте	приемни	
дни?	 Какво	 вълнува	 дря-
новци?
	 -	 Нямам	 други	 анга-
жименти,	 няма	да	дискре-
дитирам	Общинския	 съвет	
като	 институция	 и	 няма	
да	 пренебрегвам	 работа-
та	 му,	 а	 ще	 дискутирам,	
съобразявам,	информирам	
хората	 за	 това	 какво	 се	
случва	 в	 общината.	 В	мо-
мента	дряновци	най-много	
се	 вълнуват	 от	 извърше-
ните	 ремонтни	 дейности	
в	 града	 и	 качеството	 им.	
Разбира	 се,	 че	 донякъде	
имат	основание	да	са	не-
доволни,	 но	 считам,	 че	
проблемите	са	отстраними	
и	фирмите	изпълнители	ще	
се	 погрижат	 за	 това.	 Не	
след	дълго	всички	ние	ще	
се	убедим	в	навременното	
и	 изключително	 значимо	
подобряване	 на	 градската	
инфраструктура.	
	 Иначе	 винаги	 съм	 се	
ръководил	 от	 принципите	
си	 да	 бъда	 открит,	 отго-
ворен	 в	 работата,	 прям	
и	 честен	 спрямо	 хората,	
диалогичен	 и	 да	 не	 злоу-
потребявам	 с	 гласуваното	
доверие.	 Няма	 да	 нару-
ша	 принципите	 си	 и	 като	
председател	 на	 Общин-
ския	 съвет.	Ще	 работя	 за	
това	 в	 Дряново	 да	 има	
отговорен,	 авторитетен	 и	
прозрачен	 за	 граждани-
те	Общински	съвет.	Много	
държа,	 когато	 един	 човек	
заема	 отговорен	 пост,	 да	
умее	да	изслушва	и	да	се	
подготвя	 професионално,	
преди	 да	 изказва	 мнение	
или	 да	 предлага	 решение	
по	 една	 или	 друга	 тема.	
Лично	 аз	 уважавам	 вся-

ко	 мнение,	 дори	 и	 да	 не	
съм	съгласен	с	него.	Надя-
вам	 се,	 че	 всички	 споде-
ляме	 една	 основополага-
ща	 ценност	 –	 общинският	
съветник	 е	 застъпник	 на	
гражданите.	 Иска	 ми	 се	
Общинският	 съвет	 да	 има	
гръбнак	 и	 да	може	да	от-
стоява	интересите	на	тези,	
които	 представлява.	 Това	
се	 надявам	 да	 покажа	 не	
само	 аз,	 а	 и	 останалите	
колеги	 през	 следващите	
четири	години.	
 		-		Като	общински	съвет-
ник	в	предходния	мандат	
на	 Общинския	 съвет	 по-
знавате	 добре	 общината.	
Кои	са	силните	й	страни	и	
кой	 е	 пътят	 за	 утвържда-
ване	 на	 марката	 „Дряно-
во“?
	 -	 Марката	 „Дряново”	
трябва	 да	 е	 философия	
за	 всички.	 Дължим	 го	 на	
нашите	 предци,	 които	 са	
вдигнали	 високо	 летвата.	
Наш	дълг	е	да	не	я	смък-
ваме…
 	 -	 	 Имате	 голямо	 и	 за-
дружно	 семейство.	 На	
какво	 искате	 да	 научите	
трите	си	деца?
	 -	 Винаги	 семейството	
е	 било	 ценност	 за	 мен.	
Всичко	около	нас	започва	
и	 свършва	 с	 него.	 Това	
е	 мястото,	 където	 си	 ис-
тински	 удовлетворен	 и	
заслужава	 да	 направиш	
всичко,	 за	 да	 го	 опазиш.	
Колкото	 и	 тривиално	 да	
звучи,	то	е	моята	опора.	А	
трите	ми	деца	са	истински	
дар.	 Бих	 искал	 да	 имат	
смелостта	да	правят	това,	
което	обичат,	да	се	вслуш-
ват	 в	 собствения	 си	 глас,	
да	 имат	 смелостта	 да	 са	
различни,	 да	 бъдат	 добри	
с	 околните,	 да	 държат	 на	
думата	си.	Нека	просто	да	
бъдат	себе	си.
	 -	 Какво	 искате	 да	 ка-
жете	на	дряновци	днес?
	 -	 Да	 са	 обединени	 и	
позитивни,	 както	 никога	
досега.	Да	забравят	проти-
воречията,	 пристрастията	
-	политически	и	личностни	
-	 и	 да	 си	 помагат	 един	
на	 друг.	 Да	 съдействат	 и	
на	 нас,	 хората	 от	 мест-
ната	 власт,	 и	 заедно	 да	
направим	община	Дряново	
еталон!	И	не	на	последно	
място	 -	 да	 живеят	 с	 уве-
реността,	 че	 най-доброто	
винаги	предстои!

Галин Герãанîв: “Ще раáîтя за тîва Дрянîвî äа има îтãîвîрен, 
автîритетен и прîзрачен за ãражäаните Оáщинñки ñъвет”

СКРъБНа	ВЕСТ
 Съобщаваме	на	близки	и	познати,	
че	след	кратко	боледуване	на	23	януари	почина	

инж. стефан 
генчев Марков 

на 84 години
възпитаник и преподавател 

в Техникум по механотехника 
„Д-р Никола Василиади“ - 

Габрово

 Поклонението	 ще	 се	
извърши	 на	 25	 януари	 от	
11.00	 часа	 в	 ритуалната	
зала	 на	 Централни	 гро-
бища	 -	 Габрово,	 а	 погре-
бението	 -	 в	 гробището	 в	
с.	 Беломъжите,	 общ.	 Кме-
товци.

От опечалените: съпруга Радка, син Евгени, 
сестра Иванка, внуци Светла и Мартин

продължава от стр. 1
	„Звездите“	измъкнаха	три-
те	 точки	 в	 двубоя	 срещу	
„Мърси“,	като	се	наложиха	
с	 2:1.	Мартин	Ботев	изве-
де	 тима	 си	 напред	 в	 5-та	
минута,	в	7-та	Ивайло	Не-
дялков	 възстанови	 равен-
ството,	а	в	10-та	Томислав	
Колев	 реализира	 второто	
попадение	за	„Extra	stars“,	
което	се	оказа	и	победно.	
Успехът	 изведе	 младите	
звезди	 на	 първото	 място	
в	класирането	с	6	точки	и	
по-добра	 голова	 разлика	
от	 „Карата	 ауто“.	 „Мърси“	
е	 на	 четвърта	 позиция	 в	
подреждането	с	3	точки	от	
три	мача.
	 В	 група	 IV	 здрав	 дву-
бой	 направиха	 отборите	
на	 „Веспа“	 и	 „ММ	 Севли-
ево“.	 След	 динамична	 и	
атрактивна	 игра,	 на	 по-
чивката	 резултатът	 беше	
равен	 –	 1:1.	 Альоша	 Или-
ев	 даде	 аванс	 на	 „ММ	
Севлиево“	 в	 9-та	 минута,	
а	 в	 10-та	Атанас	 Георгиев	
изравни	 с	 удар	 от	 малък	
ъгъл.	 Минута	 след	 подно-
вяването	на	играта	за	вто-
рата	 част	 Георги	 Василев	
заби	 свирепо	 воле	 след	
центриране	 от	 ъглов	 удар	
и	 отново	 даде	 аванс	 на	
„ММ	 Севлиево“.	 Опитите	

на	„Веспа“	отново	да	въз-
станови	 равенството	 бяха	
парирани	от	вратаря	Илия	
Кънчев	 и	 с	 още	 два	 гола	
в	края	на	срещата,	реали-
зирани	 от	 Альоша	 Илиев,	
„ММ	 Севлиево“	 си	 осигу-
ри	 крайния	 успех	 с	 4:1.	
Това	 беше	 първа	 победа	
в	 тазгодишното	 издание	
на	 турнира	 за	 селекцията	
на	 Михо	 Боев,	 а	 „Веспа“	
остана	 без	 точка	 след	
три	изиграни	мача	и	вече	
няма	шанс	да	продължи	в	
следващата	фаза.	
	 Втора	победа	в	групата	
постигна	отборът	на	„ВиК“.	
„Водните“	 надиграха	 с	 4:0	
състава	на	„Рио“.	Интерес-
ното	 беше,	 че	 и	 четирите	
гола	паднаха	в	последните	
8	 минути	 на	 срещата.	 До	
тогава	 съставът	 на	 „Рио“	
удържаше	 точката.	 Иван	
Лесев	 разпечата	 вратата	
на	 съперника	 в	 32-та	 ми-
нута,	 а	 в	 33-та	 резултатът	
вече	 беше	 3:0	 след	 два	
бързи	гола	на	Милен	Пан-
чев.	 В	 36-та	 управителят	
на	 ВиК	 –	 Габрово	 Вла-
димир	 Василев	 от	 дузпа	
оформи	 крайното	 4:0.	 С	 6	
точки	 от	 три	 мача	 „ВиК“	
излезе	 на	 втора	 позиция	
в	 групата,	 а	 отборът	 на	
„Рио“	е	четвърти	с	3.

Приключи третîтî завъртане в 
ãрупите на турнира пî минифутáîл

Двубоите от турнира 
Днес, 24 януари:

18:00 часа
Община ГабрОвО - КОпаКабана

19:00 часа
Карата аутО - Extra stars

20:00 часа
ЛОс айЛяКОс - МедеЛин 96 

СтЕфкА БуРмоВА

	 „Тазгодишното	 издание	
на	 фестивала	 „Здравей,	
Здраве“,	което	ще	се	про-
веде	в	първата	десетднев-
ка	на	февруари,	е	в	памет	
на	 лечителя	 Емил	 Елма-
зов“,	 съобщи	 за	 вестника	
Ивелина	 Елмазова,	 която	
е	 част	 от	 организаторите	
на	 проявата.	 Тя	 ще	 бъде	
под	 надслов	 „Благодаря	
ти,	Живот!“.
	 Ивелина	 Елмазова	
обясни,	 че	 в	 събитието	
ще	 участват	 организато-
рите	 на	 „Здравей,	 Здра-
ве!“	 от	 цялата	 страна.	 За	
двудневната	 проява	 са	
подготвени	лекции	и	прак-
тики,	които	ще	представят	
различните	 подходи	 към	
здравословния	 начин	 на	
живот,	 свързани	 с	 физи-
ческото,	 емоционалното,	
менталното	 и	 духовното	
здраве,	 както	 и	 естестве-
ните	 методи	 за	 възстано-
вяване	 и	 за	 предотвратя-
ване	 на	 заболяванията.	 А	
за	най-малките	посетители	
организаторите	 са	 пред-
видили	 провеждането	 на	
арт	 работилници,	 йога	 за	
деца	 и	 други	 изненади.	
Ще	има	и	базар	на	био	и	
екопродукти,	книги,	проду-

кти	 за	 здраве	 и	 красота. 
	 „Специален	 гост	 на	
„Здравей,	 Здраве!“	 ще	
бъде	 Музикалният	 фести-
вал	 „Седемте	 съзвучия“	 с	
концерта	 „Изгрява	 Слън-
цето“,	 който	ще	се	състои	
в	зала	„Възраждане“	-	ин-
формира	още	Ивелина	Ел-
мазова.
	 По	 време	 на	 тазго-
дишното	 издание	 ще	 има	
дискусия	 „Благодарността	
–	 врата	 към	 изобилието	
на	 живота“	 с	 участието	
на	организаторите	от	цяла	
България,	„Как	да	открием	
личното	щастие	в	рода“	 с	
Аида	 Марковска,	 „Какви	
са	 даровете	 на	 България	
за	Европа“	с	Живко	Стои-
лов,	„Изборът	на	живота	-	
мъжът,	жената	и	детето“	с	
д-р	Светла	Балтова,	„Здра-

ве	и	щастие	със	средства-
та	на	радиестезията	и	фън	
шуй“	 със	 Светослав	 Въл-
чев,	 „Истината	 за	 житния	
режим“	с	 Георги	Петков	и	
др.
	 През	двата	фестивални	
дни	ще	има	базар	на	био	
и	екопродукти	в	ХГ	„Хрис-
то	 Цокев“,	 където	 ще	 се	
проведе	„Здравей,	Здраве!	
2020“.

Ивелина Елмазîва:  “Тазãîäишнîтî изäание на феñтивала 
„Зäравей, Зäраве” е в памет на лечителя Емил Елмазîв”
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продължава от стр. 1
Провеждане	 на	 активен	
епидемиологичен	 надзор	
над	 заразните	 заболява-
ния,	 ефективен	 контрол	
на	 противоепидемичния	
режим	 в	 лечебните	 заве-
дения	и	контрол	върху	ка-
чеството	 и	 ефективността	
на	 дейностите	 по	 дезин-
фекция	 и	 стерилизация,	 е	
другият	приоритет.
	 Усъвършенстване	 на	
дейността	 по	 админи-
стративно	 обслужване	 на	
физически	 и	 юридически	
лица,	 съгласно	 норматив-
ните	изисквания.
 -	Как	бихте	подкрепи-
ли	 с	 цифри	 извършената	
от	 Инспекцията	 контрол-
на	дейност?
	 -	На	държавен	здравен	
контрол	до	края	на	2019	г.	
са	подлежали	2455	обекта	
с	 обществено	 предназна-
чение,	 като	 в	 читалища,	
фризьорски	 и	 козметични	
салони,	заведения	за	хра-
нене,	за	търговия	с	химич-
ни	 вещества	 и	 препарати,	
служби	 по	 трудова	 меди-
цина	 и	 други	 са	 извърше-
ни	2156	проверки.
	 Издадени	 са	 63	 пред-
писания:	 за	 ремонтни	 ра-
боти,	 за	 провеждане	 на	
хигиенни	 и	 противоепиде-
мични	 мерки,	 за	 качест-
вото	 на	 питейната	 вода	
от	 местни,	 централни	 во-
доизточници	 и	 плувни	 ба-
сейни,	 за	 спиране	 реа-
лизацията	 на	 продукти	 и	
стоки,	 за	 дезинфекция	 на	
транспортни	 средства	 за	
обществен	 превоз,	 за	 по-
чистване	каптажи	на	мест-
ни	водоизточници.	
	 Съставени	 са	 общо	 46	
акта	 за	 административни	
нарушения.	 Два	 от	 тях	 са	
съставени	 на	 юридически	
лица	 и	 44	 -	 на	физически	
лица.
	 Издадени	 са	 общо	 41	
наказателни	 постановле-
ния	на	стойност	11	900	лв.	
От	тях	2	броя	са	имущест-
вени	 санкции	на	 стойност	
6	 000	 лв.	 и	 39	 глоби	 на	
стойност	5	900	лв.	Наказа-
телните	 постановления	 са	
за	нередовни	лични	здрав-
ни	 книжки	 -	 изтекъл	 срок	
на	 периодичните	 прегледи	
-	 29,	 за	 тютюнопушене	 в	
закрити	 помещения	 с	 об-
ществен	достъп	-	18.	
	 Издадени	 са	 също	 6	
заповеди	 за	 спиране	 ре-
ализацията	 на	 химични	
смеси	 и	 една	 заповед	 за	
изтегляне	на	химични	сме-
си	от	крайния	потребител.	
	 През	 2019	 г.	 инспекто-
рите	от	Дирекция	„Надзор	
на	 заразните	 болести“	 са	
извършили	общо	4130	про-
верки	 в	 обекти,	 подлежа-
щи	на	контрол,	като	от	ри-
скови	 в	 епидемиологичен	
аспект	 обекти	 (медицин-
ски	 и	 стоматологичен	 ин-
струментариум,	 специал-
на	 медицинска	 апаратура,	
болнично	бельо	и	работно	
облекло,	 предмети	 за	 об-
служване	 на	 болния,	 съ-
дове	 за	 хранене,	 повърх-
ности,	 дезинфекционни	
разтвори)	 са	 взети	 общо	
2243	 проби	 за	 контрол	 на	
дезинфекцията	и	качество-
то	на	стерилизацията.	
	 Издали	 са	 също	 и	 286	
предписания	 за	 отстраня-
ване	 на	 санитарно-хиги-
енни	 неблагополучия,	 по	
проблемите	 на	 имунопро-
филактиката,	 по	 надзора	
на	заразните	болести.
	 	 Съставени	 са	 22	 акта	
за	 административни	 нару-
шения.	 От	 тях	 -	 17	 акта	
за	 откази	 на	 родители	 за	
провеждане	 на	 задължи-
телни	 имунизации	 на	 под-
лежащо	дете.
	 -	 Знае	 се,	 че	 инспек-
торите	в	РЗИ	не	достигат,	
успявате	ли	да	се	справи-
те?
	 -	Проблемът	с	кадрите	
през	последните	години	се	

задълбочи	и	то	не	само	за	
инспекторите,	а	за	всички	
кадри	 от	 специализирана-
та	 администрация	 (в	 т.	 ч.	
лекари,	 физици	 и	 химици,	
лаборанти	 и	 др.).	 Основ-
ната	 причина	 се	 знае	 от	
всички	 и	 тя	 е	 по-ниският	
размер	 на	 работните	 за-
плати,	които	по	обективни	
причини	бяха	останали	не-
променени	в	продължение	
на	 осем	 години	 и	 поради	
това	няма	желаещи	да	за-
емат	 свободните	 работни	
места,	 за	 които	 се	 изис-
ква	 конкретна	 квалифика-
ция	 и	 образование.	 Раз-
бира	се,	ръководството	на	
инспекцията	не	е	спирало	

да	търси	кадри	и	за	целта	
бяха	 обявявани	 конкурси	
според	 изискванията	 на	
Закона	за	държавния	слу-
жител.	 В	 няколко	 случая	
на	 обявените	 конкурси	 не	
се	 явиха	 кандидати,	 а	 на	
други	 се	 явиха	 лица,	 при-
добили	 и	 упражнили	 пра-
во	 на	 пенсия.	 За	 да	 бъда	
коректен,	 съм	 длъжен	 да	
отбележа,	 че	през	 2018	 г.,	
както	и	през	2019	г.	запла-
тите	на	служителите	в	РЗИ	
-	Габрово	бяха	индексира-
ни	 с	 10%,	 съобразно	 На-
редбата	 за	 атестиране	 на	
служителите	 в	 държавна-
та	 администрация.	 Както	
вече	беше	обявено	и	през	
2020	година	предстои	нова	
индексация	с	10%.
 -	Имало	ли	е	сериозни	
епидемии	в	региона	през	
този	период?
	 -	В	периода	от	31	яну-
ари	2019	 г.	до	5	февруари	
2019	 г.	 на	 територията	 на	
област	 Габрово	 беше	 обя-
вена	грипна	епидемия.	
	 Също	през	януари	2019	
г.	 бе	 регистриран	 епиде-
мичен	 взрив	 от	 Ку-треска	
на	 територията	 на	 област	
Габрово,	община	Дряново,	
при	който	заболяват	чети-
рима	 животновъди,	 заети	
с	 отглеждането	 на	 болни	
животни.	
	 През	 октомври-ноем-
ври	2019	 г.	са	регистрира-
ни	два	епидемични	взрива	
от	хепатит	А	в	детска	гра-
дина	 в	 Трявна	 (заболели	
5	 деца)	 и	 в	 ОУ	 в	 Севли-
ево	(заболели	4	ученика	от	
първи	клас).
	 И	при	трите	взрива	са	
извършени	незабавни	епи-
демиологични	 проучвания	
и	са	предприети	необходи-
мите	 противоепидемични	
мерки	с	цел	ограничаване	
разпространението	 на	 за-
разните	болести:	изолира-
не	 и	 лечение	 на	 заразно	
болните	 лица;	медицинско	
наблюдение,	 изследвания,	
имунизация	 на	 контактни-

те	 лица,	 дезинфекционни	
мероприятия	 в	 огнищата	
на	 инфекция;	 здравно-
образователни	 кампании	
сред	населението.	
 -	 Дотолкова,	 колкото	
зависи	от	Вас,	може	ли	да	
успокоите	 хората	 от	 ре-
гиона,	 че	 въздухът,	 кой-
то	 дишаме,	 водата,	 която	
пием,	са	чисти	и	безопас-
ни?
	 -	 Мониторингът	 върху	
качеството	 на	 въздуха	 е	
от	 компетенциите	 на	 РИ-
ОСВ,	 но	 тъй	 като	 през	
септември	 2019	 г.	 кметът	
на	 Габрово	 г-жа	 Христова	
беше	 отправила	 до	 мен	
същия	 въпрос,	 тогава	 из-

исках	 информация	 от	 РИ-
ОСВ	 -	 Велико	 Търново,	
отговориха,	 че	 качеството	
на	 атмосферния	 въздух	 в	
град	 Габрово	 е	 високо	 и	
отговаря	 на	 изискванията	
на	законодателството.
	 Регионална	 здравна	
инспекция	 -	 Габрово	 из-
вършва	държавен	здравен	
контрол	 върху	 водите	 за	
питейно-битово	 водоснаб-
дяване,	 осигурени	 чрез	
централни	 водоизточници	
на	 населените	 места,	 ре-
гистрирани	местни	водоиз-
точници,	 бутилирани	 тра-
пезни,	минерални	и	извор-
ни	 води	 и	 на	 води	 за	 къ-
пане	 в	 открити	 и	 закрити	
басейни	на	територията	на	
Габровска	област.	
	 За	 всяка	 календарна	
година	се	изготвя	съвмес-
тен	 план-график	 от	 РЗИ	
-	 Габрово	 и	 ВиК	 ООД	 -	
Габрово	 за	 пробонабира-
не	 на	 води	 от	 централни	
водоизточници.	 Водоснаб-
дителната	 организация	
провежда	 изцяло	 монито-
ринг,	 като	 проследява	 и	
ефективността	 на	 провеж-
даната	обработка	и	дезин-
фекция	на	водата.	Органи-
те	 на	 държавния	 здравен	
контрол	 проверяват	 чрез	
контролен	 мониторинг	 съ-
ответствието	 на	 подава-
ната	 към	 потребителите	
питейна	вода	по	показате-
лите	за	качество	на	наред-
бата	 съгласно	 разработе-
ния	план,	в	размер	до	50%	
от	посочените	изисквания.
	 През	 2019	 г.	 в	 РЗИ	 -	
Габрово	 са	 извършени	
изследвания	 на	 253	 про-
би	 вода	 за	 питейно-би-
тови	 цели	 от	 пунктовете	
за	 мониторинг	 по	 микро-
биологични	 показатели,	
поддържани	 от	 ВиК	 ООД	
-	 Габрово.	 Извършени	 са	
изследвания	на	161	проби	
вода	 по	 физико-химични	
показатели.	 За	 2019	 годи-
на	 са	 издадени	 7	 предпи-
сания	 за	 провеждане	 на	

задължителни	 хигиенни	 и	
противоепидемични	мерки,	
отнасящи	 се	 до	 почист-
ване	 и	 дезинфекция	 на	
водопроводните	мрежи	на	
водоизточниците	с	конста-
тирани	отклонения.
	 През	 2019	 година	 са	
извършени	изследвания	на	
всички	регистрирани	мест-
ни	водоизточници	на	тери-
торията	 на	 Габровска	 об-
ласт	 -	 27	 изследвания	 по	
физико-химични	 показате-
ли	 и	 78	 изследвания	 по	
микробиологични	 показа-
тели	за	съответствието	им	
със	 санитарно-технически	
норми	и	правила	за	строи-
телство	и	експлоатация	на	

съоръженията	 при	 водо-
снабдяване	на	населените	
места	 и	 промишлеността	
с	питейна	вода.	След	кон-
статирани	 несъответствия	
на	показателите	на	водата	
на	 кметовете	 на	 съответ-
ните	 общини,	 стопанисва-
щи	местните	 водоизточни-
ци,	са	издавани	препоръки	
за	 основно	 почистване	 и	
дезинфекция	на	каптажите	
им,	 както	 и	 за	 поставяне	
на	 обозначителни	 табели,	
че	 водата	 е	 негодна	 за	
питейно-битови	нужди.
	 Уверявам	 жителите	 на	
област	Габрово,	че	водата,	
която	 се	 подава	 от	 цен-
тралните	 водоизточници,	
е	 чиста	 и	 безопасна	 за	
тяхното	здраве.
	 -	Как	върви	дейността	
за	 забрана	 на	 тютюнопу-
шенето,	 имате	 и	 кабинет	
за	отказване	от	цигарите,	
има	ли	желаещи?
	 -	 Според	 Закона	 за	
здравето	се	забранява	тю-
тюнопушене	в	закрити	об-
ществени	места	и	в	след-
ните	открити	места:	приле-
жащите	терени	и	тротоари	
на	 детски	 ясли,	 детски	
градини,	училища,	площад-
ки	 за	 игри,	 на	 спортни	
обекти,	 летни	 кина	 и	 теа-
три	-	по	време	на	спортни	
и	културни	прояви,	както	и	
на	организирани	меропри-
ятия	за	деца	и	ученици.
	 Дейността	 върви	 труд-
но,	 защото	 все	 още	 има	
много	 хора,	 които	 не	 же-
лаят	 да	 се	 съобразяват	
със	 забраната,	 а	 така	
също	 и	 собствениците	 на	
заведения	в	желанието	си	
за	 повече	 клиенти	 раз-
решават,	 а	 често	 и	 на-
сърчават	 тютюнопушене	
в	 обектите,	 които	 стопа-
нисват.	 Тъй	 като	 наруше-
нието	 води	 след	 себе	 си	
акт	 за	 физическите	 лица	
в	размер	на	300	лв.	и	3000	
лв.	за	юридическите	лица,	
обикновено	 инспекторите	
се	 сблъскват	 с	 негатив-

но,	 понякога	 арогантно	
отношение,	 а	 сме	 имали	
случаи	на	откровено	агре-
сивно	поведение	на	клиен-
ти.	Не	си	спомням	случай	
наша	 проверка	 да	 е	 за-
вършвала	без	намесата	на	
полиция.	Изказвам	 своята	
благодарност	и	тази	на	ин-
спекторите	 от	 РЗИ	 за	 съ-
действието,	 което	 получа-
вахме	 през	 цялата	 година	
от	 ОД	 на	МВР	 -	 Габрово.	
През	2019	г.	са	извършени	
общо	 3732	 проверки	 като	
са	съставени	18	акта	и	съ-
ответно	 връчени	 18	 нака-
зателни	 постановления	 на	
обща	стойност	13	200	лв.
	 През	 консултативния	
кабинет	 за	 отказване	 от	
тютюнопушене	 са	 преми-
нали	общо	41	лица	на	въз-
раст	от	26	до	68	години.
	 По	 време	 на	 кампа-
нии,	 свързани	 с	 31	 май	
-	 Световен	 ден	 без	 тютю-
нопушене,	 и	 21	 ноември	
-	 Международен	 ден	 без	
тютюнопушене,	 се	 органи-
зира	 и	 провежда	 т.	 нар.	
изнесен	 ККОТ,	 който	 е	
изследвал	 81	 лица	 в	 раз-
лични	 училища	 и	 общест-
вени	 структури.	 Изслед-
ването	 е	 за	 степента	 на	
зависимост	 с	 апарат	 за	
измерване	 съдържанието	
на	въглероден	оксид	в	из-
дишвания	въздух	и	нивото	
на	 карбоксихемоглобин	 в	
кръвта.	 Извършени	 са	 26	
индивидуални	 консултации	
за	 отказ	 от	 цигарите.	 За	
2019	 година	отказалите	се	
лица	 от	 тютюневата	 зави-
симост	са	12	броя.
	 РЗИ	работи	по	Нацио-
нална	 програма	 за	 пре-
венция	 на	 хроничните	
незаразни	 болести.	 Про-
веждат	 се	 здравно-обра-
зователни	дейности	с	раз-
лични	възрастови	групи	от	
населението	по	4-те	риско-
ви	 фактора	 за	 здравето:	
нездравословно	 хранене,	
тютюнопушене,	 употре-
ба	 на	 алкохол	 и	 ниска	
физическа	 активност.	 За	
отминалата	2019	г.	на	тери-
торията	 на	 училищата	 са	
проведени	общо	87	лекции	
и	беседи,	 свързани	с	 4-те	

рискови	фактора	 за	 здра-
вето.	 Всяка	 година	 РЗИ,	
съвместно	 с	 инспектор	 от	
ОД	на	МВР	-	Габрово,	ор-
ганизира	и	провежда	Дет-
ски	 полицейски	 управле-
ния	 с	 деца	 от	 3	 и	 4	 клас	
на	 4	 пилотни	 училища	 на	
територията	 на	 областта:	
НУ	„Васил	Левски“	-	Габро-
во,	СУ	„Максим	Райкович“-	
Дряново,	СУ	„П.	Р.	Славей-
ков“	 -	Трявна	и	СУ	„Васил	
Левски“	-	Севлиево.	Целта	
е	 да	 се	 запознаят	 децата	
с	 рисковете	 за	 здравето	
от	 употребата	 на	 тютю-
неви	 изделия	 и	 употреба	
на	алкохол.	Разиграват	се	
ролеви	 игри	 с	 децата	 и	
се	 прави	 демонстрация	 с	
интерактивното	 пособие	 -	
пушещата	 кукла	 Сю,	 като	

целта	 е	 учениците	 да	 ви-
дят	на	място	колко	катран	
се	отлага	от	една	изпуше-
на	цигара.
 -	 Продължават	 ли	 за-
дължителните	 имуниза-
ции,	 какви	 са	 санкциите	
при	отказ?
	 -	 Профилактичните	
имунизации	 срещу	 вак-
синопредотвратимите	 за-
болявания	 съгласно	 Иму-
низационния	 календар	
на	 страната	 са	 задължи-
телни	 за	 всички	 и	 те	 не	
са	 прекратявани	 поради	
каквато	 и	 да	 било	 при-
чина.	 Да,	 през	 последни-
те	 години	 вследствие	 на	
големия	 брой	 български	
семейства,	работещи	в	за-
падноевропейски	 страни,	
има	проблем	с	обхващане-
то	 на	 техните,	 подлежащи	
на	 имунизация,	 деца,	 тъй	
като	 общопрактикуващите	
лекари	 нямат	 представа	
кога	 децата	 пребивават	 в	
страната,	 за	 да	 ги	 изви-
кат	 за	 поставяне	 на	 вак-
сина.	 Всичко	 опира	 до	
съзнанието	 и	 желанието	
на	родителите	им.	Така	се	
създава	 възприемчиво	 на	
инфекция	 население,	 кое-
то	при	внос,	например	на	
морбили,	 както	 се	 случи	
през	2019	г.,	става	причина	
за	 развитие	 на	 епидемия.	
За	щастие,	нашата	област	
засега	 остава	 незасегна-
та,	 което	 говори	 за	 една	
добра	 обхващаемост	 на	
подлежащите	 деца,	 пряко	
следствие	 от	 отговорната	
работа	 на	 общопрактику-
ващите	лекари	и	издирва-
телната	 и	 методична	 по-
мощ	 на	 инспекторите	 от	
дирекция	 „Надзор	 на	 за-
разните	болести“	при	РЗИ.	
	 Разбира	 се,	 все	 още	
има	родители,	които	отказ-
ват	 да	 поставят	 задължи-
телни	имунизации	на	свои-
те	 деца.	 В	 такива	 случаи	
на	 единия	 от	 родителите	
се	налага	 глоба	в	размер	
на	50	лв.	 за	всяка	непро-
ведена	 имунизация.	 През	
изтеклата	година	беше	на-
ложена	и	 глоба	на	дирек-
тор	 на	 детска	 градина	 за	
това,	че	е	допуснал	прием	

на	деца	с	непълен	имунен	
статус.
	 -	 Каква	 е	 дейността	
на	 Инспекцията	 в	 учили-
щата,	 за	 здравословното	
хранене	се	 грижи	Дирек-
цията	 по	 безопасност	 на	
храните.	а	вие?
	 -	ОДБХ	отговаря	за	ка-
чеството	 на	 хранителните	
продукти,	които	се	предла-
гат	в	 училищата	и	детски-
те	 градини,	 за	 хигиенните	
изисквания	в	хранителните	
обекти,	 за	 тяхното	 обо-
рудване	 и	 обзавеждане,	
проследяване	 на	 произхо-
да	на	храните	от	произво-
дител,	 през	 търговец,	 до	
кухнята.	А	 за	 здравослов-
ното	 хранене,	 както	 и	 за	
здравословното	 състояние	
на	работещите	в	хранител-

ните	обекти,	отговаря	РЗИ.
	 Регламентирани	 са	 из-
искванията	 за	 асортимен-
та,	 който	 се	 разрешава	 и	
забранява	 за	 предлагане	
в	 ученическите	 бюфети	
и	 вендинг-кафе	 автомати	
за	 храни	 и	 напитки,	 във	
връзка	 с	 осигуряване	 на	
здравословни	 храни	 за	
учениците.	През	2019	г.	са	
извършени	 общо	 133	 про-
верки	 за	 спазване	 на	 из-
искванията	 -	 39	в	столове	
и	разливочни,	35	проверки	
в	ученически	бюфети	и	59	
проверки	 на	 вендинг-ка-
фе	 автомати	 за	 храни	 и	
напитки.	 Издадени	 са	 6	
предписания	 със	 срок	 по-
стоянен,	 като	 след	 извър-
шените	повторни	проверки	
предписанията	се	изпълня-
ват.	
	 Изграждането	на	здра-
вословни	навици	и	умения	
за	 здравословно	 хранене	
и	 здравословен	 начин	 на	
живот	 още	 от	 най-ранна	
детска	 и	 ученическа	 въз-
раст	 е	 приоритет	 в	 рабо-
тата	 на	 РЗИ.	 През	 2019	
г.	 в	 учебните	 заведения	
на	 територията	 на	 област	
Габрово	са	проведени	кам-
пании,	 лекции,	 беседи	 и	
презентации	 за	 здравно	
образование	 по	 фактор	
здравословно	 хранене	 на	
децата	 и	 учениците	 във	
връзка	 с	 изпълнение	 на	
дейности	 по	 Национална	
програма	за	превенция	на	
хроничните	 незаразни	 бо-
лести.	Обхванати	са	около	
1300	деца	на	възраст	от	6	
до	18	г.	Разпространени	са	
здравно-информационни	 и	
образователни	 материали	
-	 около	 300	 броя	 плакати,	
брошури,	флаери	и	др.
 -	Започнахте	електро-
низация	 на	 ТЕЛК-овете,	
докъде	стигнахте?
	 -	 Електронизацията	 на	
медицинската	 експерти-
за	 на	 работоспособност-
та	започна	още	през	2014	
г.,	 когато	 НЕЛК	 предприе	
действия	за	изграждане	и	
внедряване	 на	 Единната	
информационна	 система	
на	 медицинската	 експер-
тиза	 (ЕИСМЕ).	 През	 2018	
г.	 се	 осъществи	 миграция	
на	 данни	 от	 съществува-
щите	 системи	 в	 новата	
единна	система.	През	2019	
г.	 продължи	 процесът	 на	
електронизация	 на	 меди-
цинската	 експертиза	 на	
всички	 нива.	 Със	 сред-
ства,	 отпуснати	 от	 МЗ	 в	
политика	 в	 областта	 на	
диагностиката	 и	 лечение-
то	 по	 бюджетна	 програма	
„Осигуряване	 на	 медицин-
ската	помощ	на	специфич-
ни	 групи	 от	 населението“,	
РЗИ	 -	 Габрово	 закупи	 22	
работни	компютърни	стан-
ции	и	защитна	стена,	анти-
вирусна	програма	и	софту-
ерни	пакети	 за	създаване	
на	 резервни	 копия,	 два	
бързооборотни	скенера	за	
нуждите	 на	 Регионалната	
картотека	 на	 медицинска	
експертиза	 и	 нов	 сървър.	
Разходите	са	в	рамките	на	
средствата	 за	 създаване	
на	електронно	управление	
в	здравеопазването.
	 В	 изпълнение	 Правил-
ника	 за	 устройството	 и	
организацията	 на	 работа	
на	 органите	 на	 медицин-
ската	експертиза	и	на	ре-
гионалните	 картотеки	 на	
медицинските	 експертизи	
е	 разписан	 нов	 раздел,	
визиращ	създаване	и	под-
държане	на	информацион-
на	 база	 данни	 за	 всич-
ки	 лица,	 преминали	 през	
ТЕЛК/НЕЛК	 за	 установя-
ване	 на	 трайно	 намале-
на	 работоспособност/вид	
и	 степен	 на	 увреждане,	
влизащ	 в	 сила	 от	 1	 януа-
ри	 2020	 г.	 Базата	 данни	 е	
изградена	 от	 модули	 съо-
бразно	 естеството	 на	 по-
стъпващата	 информация.	
В	 момента	 се	 извършва	
поетапно	 въвеждане	 на	
различните	модули.	

Д-р Никîлай Пенчîкîв: "Вîäата îт централните вîäîизтîчници 
е чиñта и áезîпаñна за зäраветî на жителите в îáлаñтта"

 Служители от РЗИ - Габрово се включиха в кампанията „Пролетно почистване 2019: Обе-
ри боклука“ в районa на парк „Баждар“, в участъка на детска пързалка „Слончето“

 За първи път през 2019 г. акцентът на Световния ден 
без остеопороза беше насочен не само към рисковите групи, 
здравните специалисти и административните звена в здра-
веопазването, но най-вече към широката общественост
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524	януари	2020	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
гараж - 32 кв. м, на 
ул. „Климент Охридски“ 
№ 41 се продава на тел. 
0898/583-772. [11, 7]
ново обзаведено жили-
ще - 73 кв. м, 4 етаж, гр. 
Габрово, център, се прода-
ва на тел. 0887/163-234. 
[11, 7]
къща - ново строител-
ство, на три етажа, РЗП 
165 кв. метра, цена: 77 
777 лв., се продава на 
тел. 0888/450-180. [11, 6]
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, 4]
апартаМент, обзаве-
ден, в идеален център се 
продава на тел. 0887/803-
414 [14, 3]

къща с дворно място - 6 
дка, се продава на тел. 
0885/942-149. [3, 2]
апартаМенти и други - 
ново строителство, в иде-
ален център продава тел. 
0888/447-096. [22, 7]
фурна „бай Христо“, на 
ул. „Никола Войновски“ 
- срещу бившия „Добри 
Карталов“, се продава на 
тел. 0888/729-196. [30, 5]
парцел - 2 дка, в регула-
ция, незастроен (овощна 
градина), в село Арме-
ните се продава на тел. 
0888/515-797. [5, 2]

иМоти дава под наеМ
Магазин в центъра се 
дава под наем на тел. 
0878/515-080 [19, 14]
апартаМент срещу Теа-
търа се дава под наем за 
офис. Телефон за връзка: 
0879/572-880. [11, 8]

сба отдава поМе-
щения под наеМ 
- тел. 0895/55-76-10. 
[20, 5]

тристаен апартаМент 
на Еса, обзаведен, 280 
лв., се дава под наем на 
тел. 0895/976-141. [6, 6]

апартаМент - 65 кв. м, 
на Колелото се дава под 
наем на тел. 0877/222-
095. [12, 9]
поМещение за офис 
или кабинет на Коопера-
тивен пазар се дава под 
наем на тел. 0878/539-
715. [11, 6]
поМещение за офис - 
магазин срещу съда в град 
Севлиево, газифицирано и 
с климатик, се дава под 
наем на тел. 0887/64-44-
45. [10, 5]
иц, два магазина/офи-
си, договаряне - тел. 
0888/378-193. [11, 2]

обзаведена боксони-
ера под наем или про-
дажба - справки на тел. 
0888/830-305. [6, 1]
апартаМент се дава под 
наем на тел. 0896/349-
417, 066/85-41-85. [6, 2]
гараж под наем на Еса 
се дава под наем на тел.  
- 0889/807-928. [5, 2]
саМостоятелен етаж 
от къща в центъра се 
дава под наем на тел. 
0885/373-413. [5, 1]

иМоти купува
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, 
16]
гарсониера търси да 
закупи тел. 0898/935-164. 
[6, 5]

за стопанисване
търси сеМейство пен-
сионери или работещ за 
стопанисване на вила в 
кв. Бойката с безплатно 
квартира (2 стаи), отопле-
ние, кабелна телевизия и 
вода, целогодишно - тел. 
0876/501-590. [8, 2]

зеМи
зеМеделски зеМи и 
гори се купуват на тел. 
0894/23-24-25. [11, 5]

нощувки
нощувки -  т ел . 
0879/272-528, 0888/254-
625.
къща за гости - Габро-
во, тел. 0878/532-714, 
0888/532-714.
нощувки, център - 
0878/515-080 [19, 14]
нощувки в топ център - 
0876/731-419. [22, 13]

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
фолксваген голф 3 за 
1000 лева се продава - 
справки на тел. 0988/812-
300. [11, 3]

джипове
джип SSaNG Yong 
Korando TDI се продава на 
тел. 0888/820-418. [11, 6]

ваз, Москвич
Москвич 412 - много 
добро състояние, 130 000 
км, АГУ, се продава на 
тел. 0888/820-418. [11, 6]

авточасти/Магазини
нови австрийски ве-

риги, меча стъпка за TIR, 
размери 316-70-22.5, се 
продават на тел. 0888/58-
78-16. [3, 1]

автоуслуги
автосервиз - тел. 
0882/407-493. [15, 8]
кърпеж на автомобили - 
тел. 0882/407-493. [15, 8]

скрап, стари
автоМобили

коли за скрап на изгод-
ни цени се изкупуват на 
тел. 0877/738-637. [18, 
16]
коли за скрап от мяс-
то се изкупуват на тел. 
0899/092-510. [22, 15]
купуваМ коли за скрап 
изгодно - 0899/810-766. 
[15, 8]
изкупуваМ всякак-
ви бракувани МПС - тел. 
0899/937-991. [11, 3]

превози
услуги със самосвал - 
25 лв., и багер - 50 лв./

час - 0893/511-154.
транспортни услуги - 
тел. 0882/407-493. [16, 
8]
транспорт със самос-
вал до 3.5 т и работници 
- 0894/602-701. [14, 5]
превоз със самосвал - 
тел. 0876/522-774- [23, 
3]

отопление
дърва за огрев се прода-
ват на тел. 066/823-712, 
0887/620-535, 0876/162-
172.
нарязани, нацепени 
дърва - 85 лв./куб., чувал 
дърва - 5 лв., разпалки - 5 
лв. -  0893/511-154.
Метрови - 75 лв., наря-
зани - 85 лв., чували - 5 
лв. - тел. 0988/816-628.
„пехливанов“ - преся-
ти въглища донбас, бри-
кети, дърва. Ниски цени, 
безплатен транспорт - 
066/805-642, 0897/892-
903.

„Мг-лес“  продава  дър-
ва за огрев - 0887/547-
499, 0878/513-655.
сухи дърва в чували и 
разпалки - 5 лв. Безплатна 
доставка. 0876/839-779.
разпалки и дърва в чу-
вали, с безплатен транс-
порт, се продават на тел. 
0877/108-825.
дърва за огрев в чу-
вали и разпалки - 5 лв. 
Доставка на място. Тел. 
0876/437-140.
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.

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

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.
РЯЗАНЕ и ЦЕПЕНЕ на дър-
ва за огрев се предлага 
на тел. 0879/527-375 [10, 
10]
лицензирана фирМа 
продава дърва за огрев. 
Тел. 0877/168-330. [22, 8]

фирМа „плаМакс 2020“ 
продава екобрикети - 
7.50 лв. за чувал (20 кг). 
Справки на тел. 0897/876-
477. [22, 14]
дърва за огрев, салкъм 
- 60 лв./куб. м на метър, 
75 лв./куб. м нарязан и 
нацепен. Тел. 0896/741-
763. [24, 5]
дърва за огрев, метрови 
- 75 лв./куб. м, нацепени 
и нарязани - 85 лв./куб. 
м. Тел. 0896/741-763. [24, 
5]
дърва за огрев - наря-
зани и нацепени - 80 лв./
куб. м. Тел. 0897/765-901. 
[24, 5]
„флинт-гайдарови“ 
(„петя Гайдарова“) - дон-
баски въглища; брикети, 
разпалки. Осигурен транс-
порт. Справки на тел. 
0898/690-606, 066/80-80-
53. [25, 6]

фирМа „стил-Мс“ 
оод - град трявна 
продава иглолист-
ни пелети. Справки 
на тел. 0899/961-233. 
[11, 4]

донбаски въглища - 
700 кг, първо качество, 
на 1/2 цена, транспорт 
за сметка на купува-
ча, се продават на тел. 
0888/827-442. [3, 3]
сухи дърва, нарязани и 
нацепени дърва в чували, 
метрови дърва за огрев - 
тел. 0896/80-76-88. [16, 
3]
сухи разпалки в големи 
чували - 5 лева, сухи дър-
ва в чували - 5 лева - тел. 
0876/29-43-43. [11, 3]
дърва - сухи, 70 лв./ку-
бик, до адрес, се продават 
на тел. 0890/57-33-93. 
[12, 1]

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

 
         

билети, пътувания
автобусни, саМолет-
ни БИЛЕТИ се предлагат 
на тел. 066/80-49-48, 
0887/83-61-73.
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работа предлага
фаянсаджии за Англия се търсят 
на тел. 0876/535-458. [18, 16]
„булчикън“ ад - Севлиево (Чака-
ла) търси портиер. Справки на тел. 
0893/688-353. [13, 10]
„булчикън“ ад - Севлиево (Чака-
ла) търси механик. Справки на тел. 
0899/876-595. [13, 10]
заведение търси сервитьорки. 
Справки на тел. 0876/46-36-27. 
[17, 10]
опитна каМериерка - заплата 
900 лв., се търси на тел. 0889/299-
688. [18, 16]
птицекланица „гепард“ търси да 
назначи работници - мъже и жени, 
за производството си. Справки на 
тел. 0885/713-813. [17, 15]
готвачи, пицар и миячка се тър-
сят на тел. 0893/975-878. [22, 14]

фирМа търси работнич-
ки за перално стопан-
ство. отлично заплащане. 
Справки на тел. 0892/24-67-
67. [10, 9]

търся детегледачка за САЩ с 
документи. Добро възнаграждение. 
Справки на тел. 0896/400-761. [11, 
9]
ресторант търси сервитьорка. 
Справки на тел. 0899/889-897. [11, 
8]
Механа търси сервитьор/ка. 
Справки на тел. 0887/002-030 и 
0888/310-981. [11, 10]
Механа търси помощник-готвач. 
Справки на тел. 0888/310-981 и 
0887/002-030. [11, 10]
заведение за хранене търси гот-
вач - справки на тел. 0899/960-561. 
[11, 11]
екструдерист за производство на 
ПВЦ изделия, може и пенсионер, се 
търси на тел. 0887/39-63-71. [11, 
7]
фирМа търси сладкар и по-
мощник-сладкар. Справки на тел. 
0889/989-755. [11, 10]

стругар се търси за почасова 
работа (може без опит или пенси-
онер). Справки на тел. 0898/643-
173. [11, 10]
фирМа търси шофьор за разнос 
на минерална вода. Моля, подайте 
автобиография на vianeon@abv.bg. 
Справки на тел. 0887/875-652. [11, 
6]
Маникюристка се търси на тел. 
0894/782-267. [11, 4]
общ работник се търси на тел. 
0896/644-577. [11, 7]
„булчикън“ ад - Севлиево търси 
началник склад с компютърна гра-
мотност и опит. Молби на място: 
Чакала 5 (старият път за Душево), 
или e-mail: hspasova@bulchicken.
com. [13, 4]

„булчикън“ ад - Севлиево търси 
шофьор категория „С“ с опит. Мол-
би на място: Чакала 5 (старият път 
за Душево), или e-mail: hspasova@
bulchicken.com. [14, 4]
винарна „рачо Ковача“ търси гот-
вач за обедно меню. Задължително 
професионалист (експерт в облас-
тта). Отлични условия на труд - тел. 
0876/68-37-68. [12, 6]
пицария „гладници“ търси сер-
витьори. Справки на тел. 0899/319-
114. [12, 6]
старчески доМ в село Кръвеник 
търси санитари. Справки на тел. 
0877/733-877. [5, 5]
фирМа в село Горна Росица търси 
работници - мъже, за производство-
то. Справки на тел. 0885/20-47-70. 
[5, 4]
шофьор за битака, пенсионер, се 
търси на тел. 0887/744-285. [4, 4]
жена до 65 години за гледане на 
стари хора се търси на тел. 066/99-
22-44. [6, 3]
грил-павилион пред магазин 
„Кауфланд“ търси да назначи прода-
вач-консултант-касиер. Справки на 
тел. 0887/90-70-32. [11, 4]

жени за поддръжка на 
хигиена в шивашки цех се 
търсят на тел. 0896/88-42-17. 
[3, 2]

бистро „картал“ търси да назначи 
сервитьор/ка. Постоянна работа, ве-
черни смени. Повече информация на 
тел. 0889/319-654. [6, 3]
фирМа търси охранители. Справ-
ки на тел. 066/810-326. [5, 2]

съвМестна работа
фризьорка или козметичка за 
съвместна работа, с цел разделяне 
на общите разходи, се търси на тел. 
0877/622-762. [5, 4]

работа търси
търся работа - почистване, гледа-
не на болен, оператор шприц маши-
ни - тел. 0879/27-26-83. [3, 2]
работа търси жена с италиански 
и румънски - тел. 0887/704-704. 
[3, 3]

грижа за болни и възрастни
гледаМ болни. Може почасово. 
Тел. 0878/47-69-96. [3, 3]

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

бинго зала 
„габрово“ 

търси 
крупиета

0896 604 999 

Може и студенти 
задочници

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

строителство
кърти и пробива - 0897/832-363
фирМа събаря, почиства за смет-
ка на материалите - тел. 0896/183-
637.
реМонт на стари покриви и напра-
ва на нови, топлоизолация, дренаж 
- тел. 0882/279-749. [22, 12]
гипсокартон, шпакловка, боя, 
хидро- и топлоизолации, тенеке-
джийство, покриви - тел. 0888/863-
001. [22, 12]
покриви - ремонт и направа, въ-
трешни ремонти, дренаж, бетони - 
тел. 0897/390-194. [22, 12]
къртя бетон, камък - 0888/544-
438. [5, 4]
фирМа извършва всякакви външ-
ни и вътрешни ремонти, покриви, 
беседки, изолации, събаряне и по-
чистване, извозване на отпадъци - 
0877/72-92-57. [5, 2]

строителни услуги - гипсокар-
тон, шпакловка, боядисване - тел. 
0876/533-200. [11, 7]
строителни реМонти и довър-
шителни работи - справки на тел. 
0898/993-663. [11, 2]
бригада извършва ремонт на 
покриви, хидро- и топлоизолации, 
дренаж и всички видове вътрешни 
ремонтни дейности - 0899/63-88-
75. [17, 3]
строителни дейности - тел. 
0897/76-51-10. [12, 1]

вътрешен реМонт
паркет, дюшеМе - редене, БЕЗ-
ПРАХОВО циклене, фино шлайфане, 
лакиране - монтаж на ламиниран 
паркет - 066/86-61-43, 0889/286-
025.
безпрашно циклене - 0887/040-
471.
паркет, дюшеМе, ламинат - ци-
клене, монтаж, лакиране - справки 
на тел. 0886/249-906.
гипсокартон, шпакловка, боя, 
вътрешни ремонти - тел. 0899/874-
974. [11, 8]
Монтаж на гипсокартон, шпак-
ловка и боя. Тел. 0895/72-86-68. 
[13, 8]

вик, фаянс, теракота - справки на 
тел.0884/228-253. [22, 7]
шпакловка, боя, гипсокартон и 
други услуги - тел. 0886/76-24-34. 
[22, 12]

изолации
алпинисти - справки на тел. 
0898/907-400.
алпинисти - справки на тел. 
0899/321-190

хидроизолации
хидроизолация на покри-
ви, саниране, дренаж и др. - тел. 
0888/020-187. [22, 12]

ел. инсталации, реМонти
дребни електроуслуги по домо-
вете - тел. 0899/145-802. [19, 16]
реМонт на всички марки перални - 
0888/294-214. [20, 16]

вик
източване на СЕПТИЧНИ ЯМИ - 
тел. 0889/177-737.
вик Монтаж и поддръжка - 
0887/680-034.
вик реМонти - тел. 0894/220-509.
вик реМонти и инсталации - тел. 
0899/359-114. [16, 16]

коМини
професионално почистване на 
комини - отгоре и отдолу. ПО ВСЯКО 
ВРЕМЕ. Тел. 0897/704-502.

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

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

н и ко конструкции оод 
произвежда и Монтира про-
зоречни систеМи REHaU - 
0888/001-588, e-mail: nikopvc@
abv.bg. [20, 7]

реМонт на електроуреди 
реМонт на ел. уреди - тел. 
0894/22-05-09. [17, 16]
реМонт на хладилници и фризери 
по домовете - тел. 0897/425-313. 
[30, 10]
ел. уреди се поправят на тел. 
0894/220-509. [26, 11]
реМонт на телевизори по домове-
те - тел. 0888/279-846. [22, 7]
реМонт на перални, съдомиялни, 
печки, бойлери - тел. 0988/815-645, 
0884/155-075. [3, 3]

косене
косене, кастрене, почистване - 
0894/602-701. [15, 5]

услуги
рязане, кастрене на опасни дър-
вета (АЛПИНИСТ) - www.arborist-bg.
com, тел. 0884/942-942.
кърти, чисти, извозва - 0889/177-
737.
вик и ел. услуги - тел. 0894/220-
509. [15, 10]
сваляне на ОПАСНИ ДЪРВЕТА се 
предлага на тел. 0879/527-375 [10, 10]

заваръчни услуги - тел. 
0885/724-671. [12, 10]
рязане, кастрене на опасни дър-
вета - 0894/602-701. [13, 5]

услуги с коМбиниран багер - 
тел. 0897/430-228. [22, 5]

изработва

оградна Мрежа произвежда, 
гвоздеи и телове на завод-
ски цени се предлагат на тел. 
0886/650-175.

изработка на метални конструк-
ции, гаражни и други врати, огради, 
парапети - 0885/943-808, 066/870-
546.
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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

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, 6]
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ясновидство
ибраМ ходжа предлага 
събиране, проблеми, без-
плодие и помага за лю-
бов - тел. 0888/518-578. 
[10, 1]

еротика
услуги за мъже - тел. 
0885/885-219. [5, 4]
МоМиче предлага сексу-
слуги - 0893/293-526. [10, 1]

МоМиче предлага сексу-
слуги - тел. 0876/249-511. 
[10, 1]
еротичен Масаж - тел. 
0894/277-849. [12, 1]
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уроци, курсове

спортен клуб „алфа-
Метал“ провежда курсо-
ве за безопасно боравене 
с огнестрелно оръжие. 
Тел. 066/80-69-62.
център за профе-
сионално обучение 
- габрово, организира 
лицензирани курсове за: 
огняр, кранист,  мотока-
рист, машинист на път-

но-строителни машини, 
готвач, барман-сервитьор, 
козметик, фризьор, ле-
чебен масаж, маникюр, 
педикюр, ноктопластика. 
Издава се държавен доку-
мент за правоспособност. 
Обучение с ваучер за без-
работни и работещи. Тел. 
066/80-85-92, от 10.30 до 
12.30 ч., 0887/361-876.

продава Материали
каМенни плочи - 10 
лв./кв., и дялан камък - 
35 лв., се продават на 
тел. 0895/752-838.

продава обзавеждане

2 броя стегнати пружини 
за ъглови легла се прода-
ват на тел. 066/86-21-49, 
до 13.00 часа. [2, 2]
отоплителна печка 
„Прити“ се продава на 
тел. 0889/619-337. [5, 1]

продава разни
доМашна гроздова 
ракия - 48 градуса, 7 
лв., се продава на тел. 
0896/858-958. [4, 3]

животни продава
бреМенни крави и юни-
ци се продават на тел. 
0899/18-18-14. [12, 6]
кози, ярета, овен 
се продават на тел. 
0893/427-611. [6, 5]

пчели продава
пчелни кошери МК - 
10-рамкови, се продават 
на тел. 0887/771-882. [2, 
2]

храна за животни
бали сено се продават 
на тел. 0888/854-135. [5, 
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.

дава заеМ
предлагаМ кредити и обединяване на задължения 
- тел. 0888/909-384. [12, 7]
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, 7]

счетоводство
счетоводна кантора „КОНТО-ЕКСПЕРТ“  - счето-
водни услуги, годишно приключване, данъчни деклара-
ции - 066/804-066.
счетоводство на фирми - тел. 0886/82-62-47. [11, 
8]
еднократно и абонаментно счетоводно обслужване 
на фирми - 0885/63-22-48. [11, 7]
счетоводно обслужване на ТРЗ и ЛС - тел. 
0896/858-955. [4, 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, 10]

професионален доМоуправител
управление на етажна собственост - пълно обслуж-
ване за граждани и фирми. Тел. 0894/94-07-35. [23, 
5]

За	Ваше	улеснение	може	да	изрежете	тази	бланка	и	да	я	попълните,	преди	да	я	пода-
дете	на	входа	на	редакцията	на	вестник	„100	вести“	-	Габрово,	ул.	„Отец	Паисий“	2

		 За	 кулинарния	 кон-
курс	 „Гозби	 по	 стари	 тра-
диционни	 рецепти“	 през	
януари	 бяха	 одобрени	 4	
рецепти.	 Конкурсът	 бе	
обявен	 по	 повод	 55-та	 го-
дишнина	 от	 основаване-
то	 на	 музей	 „Етър“,	 отбе-
лязана	 миналата	 година.	
Конкурсът	приключва	през	
този	 месец,	 но	 по-късно,	
през	април	музеят	ще	обя-
ви	друг,	чиято	цел	ще	бъде	
събирането	 и	 популяризи-
рането	 на	 различни	 видо-
ве	 традиционни	 рецепти	
за	приготвяне	на	зимнина.
	 До	31	януари	приятели-
те	 на	 музея	 във	 Фейсбук	
могат	да	оценяват	предло-
жените	 рецепти	 и	 в	 края	
на	месеца	по	броя	на	лай-
ковете	ще	бъде	определен	
победителят	за	месеца.		
	 Втасала	 питка	 по	 ре-
цепта	на	Христина	Колева	
от	Габрово.
	 Бабин	 лучник	 по	 ре-
цепта	на	Христина	Христо-
ва,	 секретар	 на	 НЧ	 „Св.
Климент	 Охридски	 -	 1899“	
-	село	Сенник.
	 Тиквеник	 по	 рецепта	
на	 Христина	 Христова	 от	
село	Сенник.
	 Малки	рибки,	запечени	
в	 тесто,	 на	Христина	Пет-
кова	от	село	Богатово.

Втаñала питка
Рецептата	 е	 на	

Христина	 Колева	 от	
Габрово

Необходими	 проду-
кти:	 50	 мл	 топло	 прясно	
мляко,	100	г	кисело	мляко,	
2	 яйца	 -	 1	 жълтък	 за	 на-
мазване	 на	 питката,	 1	 с.	
л.	 захар,	 1	 ч.	 л.	 сол,	 5	 с.	
л.	олио,	7	г	суха	мая,	750-
770	г	брашно,	40-50	г	меко	
краве	масло.

Начин	 на	 приготвя-
не:	 Брашното	 се	 преся-
ва.	 Прави	 се	 кладенче	 и	
в	 него	 се	 поставят	 всич-
ки	 продукти	 без	 кравето	
масло	 и	 жълтъка,	 който	
е	 за	 намазване	 на	 пи-
тката.	 Замесва	 се	 меко	
тесто.	Поставя	се	в	намас-
лена	купа,	покрива	се	със	
стреч	 фолио	 и	 се	 оставя	
на	топло	да	втаса.	Тестото	
се	 разделя	 на	 три	 равни	
части.	 Всяка	 част	 се	 раз-
точва	 на	 кръг	 с	 диаметър	
40	 сантиметра.	 Корите	 се	
поставят	една	върху	друга,	
като	между	тях	се	маже	с	
мекото	 краве	 масло.	 По-
следната	кора	не	се	маже.	
Кръгът	 се	 разделя	 на	 16	
сектора.	 Всеки	 сектор	 се	
усуква	 няколко	 пъти,	 като	
крайната	 част	 се	 подпъ-

хва	 към	 средата.	 Питката	
се	 оформя	 върху	 хартия	
за	 печене	и	 след	 това	 се	
поставя	заедно	с	хартията	
в	тава	с	размери	28	санти-
метра.	Оставя	се	на	топло	
да	втаса.	Втасалата	питка	
се	 намазва	 с	 отделения	
жълтък,	смесен	с	1	супена	
лъжица	 кисело	 мляко.	 По	
желание	в	средата	се	по-
ръсва	 с	 ленено	 и	 мако-
во	 семе.	 Питката	 се	 пече	
в	 предварително	 загряла	
фурна	 на	 160	 градуса	 с	
вентилатор	35	минути.

Баáин лучник  
Рецепта	на	Христина	

Христова,	 секретар	 на	
НЧ	 „Св.	Климент	Охрид-
ски	-	1899“		-	с.	Сенник

Необходими	 проду-
кти:	 1	 кг	 тесто,	 500	 г	 лук	
-	стар,	50	мл	олио.

Начин	 на	 приготвяне:	
Разделяме	 тестото	 на	 две	
различни	по	големина	топ-
ки.	 Разточваме	 по-голяма-
та	топка	на	кора	с	няколко	
сантиметра	 по-широка	 от	
тавата,	 в	 която	 ще	 при-
готвите	 лучника.	 Слагаме	
кората	в	намазнената	тава	
и	 оформяме	 бордюр	 по	
стените.	 Нарязваме	 лука	
на	 едро	 и	 го	 задушава-
ме	 в	 олио	 около	 10	 ми-
нути.	 Прибавяме	 чубрица,	
джоджен	 и	 сол	 на	 вкус.	
Разбъркваме	 добре	 и	 из-
сипваме	 лука	 върху	 ко-
рата,	 като	 го	 разделяме	
равномерно.	 Разточваме	

втората	 топка	 на	 кора	 с	
големината	на	тавата.	Сла-
гаме	 я	 върху	 лука,	 припо-
криваме	 я	 с	 краищата	 на	
долната	кора	и	ги	прищип-
ваме.	 Пече	 се	 в	 умерена	
фурна	около	20-30	минути.	
Готовия	 лучник	 нарязваме	
на	 триъгълни	 парчета.	 Да	
ви	е	сладко!

Тиквеник 
Рецепта	на	Христина	

Христова	от	с.	Сенник

Необходими	 проду-
кти:	домашно	точени	кори,	
счукани	орехи	-	1	ч.	чаша,	
канела	-	1	ч.	л.,	настъргана	

тиква	 -	 1	 супена	 паничка,	
галета	 -	 1	 супена	 лъжица,	
настъргана	ябълка	–	1	бр.,	
сиропена	 заливка	 –	 500	 г	
вода,	 захар	 -	 1	 ч.	 чаша,	
олио.

Начин	 на	 приготвяне:	
Върху	 лист	 от	 корите	 на-
мазваме	 с	 олио,	 поръс-
ваме	 с	 продуктите,	 които	
предварително	 сме	 раз-
бъркали,	 навиваме	 на	 то-
чилка	 на	 руло.	 Печем	 до	
златисто.

Малки риáки, запе-
чени в теñтî 
Рецепта	на	Христина	

Петкова	 от	 село	 Бога-
тово	

Необходими	 проду-
кти:	 1	 кг	 брашно,	 10	 с.	 л.	

олио,	 1	 кубче	 мая,	 0.400	
мл	 прясно	 мляко,	 2	 с.	 л.	
захар,	 1	 кафяна	 лъжичка	
сол,	1	яйце.

Начин	 на	 приготвяне: 
Замесва	 се	 тесто	 и	 се	
разделя	 на	 равни	 топки	
като	 всяка	 се	 разточва	
и	 в	 нея	 се	 слага	 месо-
то	 от	 предварително	 из-
пържената	 и	 обезкостена	
риба.	 С	 помощта	 на	 нож	
нарязваме	 на	 около	 2	 см	
5	разреза	и	завиваме	ри-
бата	с	тесто,	така	че	да	се	
получи	 тялото	на	рибката,	
оформят	 се	 опашката	 и	
главата.	 Оформените	 риб-
ки	 се	 оставят	 за	 половин	
час,	 за	 да	 втаса	 тестото,	
и	 се	 изпичат	 в	 не	 много	
загрята	фурна.	

Четири рецепти ñе áîрят за вîта на пуáликата в януарñкîтî 
изäание на кîнкурñа „Гîзáи пî ñтари траäициîнни рецепти” 

Вашата	 ОБяВа ще 
бъде отпечатана още на 
следващия ден, ако бъде 
подадена в редакцията на 
„100 вести“ до 16.30 ч. 
 Цените на обявите са 
на дума за едно отпе-
чатване, без да се броят 
предлози и съюзи, теле-
фонът се чете за дума. В 
зависимост от оформле-
нието цените са: 
15	ст./дума;	
30	ст./дума	в	каре;	
40	 ст./дума	 в	 каре	 със	
сива	подложка.	
 При текущите обяви 
всяка 11-та е безплатна. 
 Можете да използвате 
специалните отстъпки за 
годишни обяви. 

#
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Продължава от бр. 11 
 
 Обикалям	 по	 улиците	
на	 Царева	 ливада,	 за	 да	
попълня	 колекцията	 си	 от	
впечатления	и	снимки.
 Улицата	към	жп	гарата.	
Съдейки	по	къщите,	имало	
е	 богати	 хора	 през	 30-те	
години	в	селото,	което	то-
гава	 с	 плувния	 си	 басейн	
-	 втори	 в	 страната,	 след	
онзи	 в	 Дианабад,	 се	 е	
водило	 курорт.	 Направиха	
ми	 впечатление	 годините,	

в	 които	 са	 били	 построе-
ни	 по-големите	 сгради	 в	
Царева	ливада.	Това	е	ста-
нало	предимно	между	1925	
и	 1935	 година.	 Всъщност,	
навсякъде	 в	 България	 по	
онова	 време	 повечето	
градове	са	изглеждали	по	
този	начин.
	 „По	време	на	строежа	
на	двете	жп	линии	и	гара-
та	животът	в	Царева	лива-
да	 бил	 много	 бурен.	 Сто-
тици	работници	напълвали	
селището	 като	 мравуняк,	
особено	 в	 празнични	дни.	
Две	 фурни	 не	 смогвали	
да	 изпекат	 хляб.	 Всички	
ханчета	са	били	превърна-
ти	в	кръчми	и	гостилници.	

Всички	 свободни	 стаи	 и	
стаички	 са	 били	 натъпка-
ни	 с	 квартиранти“	 -	 това	
е	 споменато	 в	 описание-
то	 за	 Царева	 ливада	 от	
онова	 време.	 Явно	 хора-
та	 са	 мислели,	 че	 това	
състояние	 ще	 се	 запази	
дълго	време	и	селото	има	
голямо	бъдеще.	Те	набързо	
са	 се	 мобилизирали	 и	 са	
вдигнали	големи	къщи.	
	 Преминаваме	 покрай	
красивите	 стари	 къщи	 на	
Царева	 ливада.	 Влагали	
са	творчество	навремето	в	
строителството	на	домове-
те	 архитекти	 и	 майстори.	
Формата	е	разчупена	и	се	
е	наблягало	на	орнаменти-

ката.	 Ако	 се	 пооправят	 и	
боядисат	отново,	ще	пред-
ставляват	 един	 прекрасен	
ансамбъл	 от	 30-те	 години	
на	 миналия	 век,	 но	 това	
едва	 ли	 ще	 стане	 вече	
някога.	 Едната	 виждате,	
че	се	продава,	така	че	ако	
има	желаещи...
	 Дюкяните	 и	 кръчмите	
в	Царева	ливада	са	затво-
рени	 отдавна,	 а	 някои	 от	
домовете	 вече	 са	 пусти.	
Опитвам	 се	 да	 си	 пред-
ставя	каква	е	била	обста-
новката	 точно	 тук	 преди	
около	 век.	 Пазарен	 ден,	
глъчка,	 балканджиите	 са	
слезли	 от	 околните	 села	
да	 си	 напазаруват,	 дока-
рали	 са	 и	 тяхна	 стока.	
На	тераската	стои	жена	с	
малко	 дете	 (облечени	 са	
по	 градски)	 и	 наблюдават	
врангалъка	 долу.	 Сега	 е	
тъжно	 на	 фона	 на	 онова,	
което	е	било	някога,	но	за	
добро	или	зло,	„всичко	се	
променя	 и	 нищо	 не	 оста-
ва“,	е	казал	Хераклит.
	 През	социализма	беше	
зле,	 но	 сега	 мисля,	 че	
строителството	 е	 още	 по-
зле,	 защото	целта	е	 само	
да	 се	 печели	 и	 повечето	
сгради	 приличат	 на	 огро-
мни	 евтини	 временни	 по-
стройки	 без	 стил	 и	 без	
вложено	в	тях	изкуство.
	 Изкачваме	се	по	 глав-
ната	 улица	 в	 посока	Дря-
ново.	
 

 

Малко	поопростена,	семп-
ла	 къща,	 но	наличието	на	
търговски	 помещения	 по-
казва,	че	е	строена	преди	
социализма.
 Коментар на Христо 
Тодоров: Помня, че през 70- 
те беше обущарница. Бай 
Пенчо успешно ни лепеше и 
кърпеше топките.
 Коментар на Елина 
Иванова: Това е нашата 
къща. Дядо ми Пенчо Гоев 
беше обущар. Долу му беше 
дюкянът. Който слизаше 
към центъра на селото, 
се отбиваше при него на 
сладки приказки.
	 През	 август	 1941	 г.	 на 
басейна	 в	 Царева	 ливада	
се	провежда	Царското	със-
тезание	по	плуване	и	ско-
кове	във	вода	с	участници	
от	 цяла	 България.	 Всяка	
година	 се	 е	 провеждал	 и	
конкурс	 „Мис	 Царева	 ли-
вада”,	 в	 който	 са	 вземали	
участие	красавици	от	цяла-
та	 страна.	 Бурен	 живот	 е	
кипял	тук	до	1944	г.
	 Коментар на Иван Кън-

чев: През 70-те години на 
ХХ век на един колега му 
бяха възложили задачата 
да направи музей на няка-
къв партизанин от село-
то. В процеса на работа 
той беше събрал стари 
снимки от началото на 
ХХ век, една от тях беше 
от откриването на гара 
Царева ливада с цар Фер-
динанд и придворни дами. 
Имаше и други архивни 
обекти.
 Коментар на Дияна 
Върбанова, Ники Карагьо-
зов: Докъм края на 80-те 
години на ХХ век в Царева 
ливада действително съ-
ществуваше малка музейна 
сбирка, посветена на д-р 
Върбан Генчев - политко-
мисар на Горнооряховския 

партизански отряд. След 
10 ноември и настъпили-
те промени тази сбирка 
беше закрита, а по реда 
на Закона за паметниците 
на културата и музеите, 
който действаше по онова 
време (дн. Закон за култур-
ното наследство), експо-
натите би следвало да са 
постъпили във фонда на 
Исторически музей - Дря-
ново.
	 През	1949	година	Царе-
ва	 ливада	 се	 преименува	
на	Върбаново,	в	памет	на	
д-р	Върбан	Русинов	Генчев	
-	 политкомисар	 на	 Горно-
оряховския	 партизански	
отряд.	Имам	чувството,	че	
комунистите	 много	 недо-
любвали	 историята	 на	 ра-

йона	и	то	най-вече	заради	
думите	 „царева,	 царски“.	
На	 всичко	 отгоре	 самият	
цар	 Фердинанд	 е	 дошъл	
да	 пререже	 лентата	 при	
откриването	на	гарата!
 Коментари на 
Krasimir Kocev Mikov: Като 
ученик (някъде около 1974-
76) се озовах тук (тогава 
Върбаново) в доста из-
вестна в района дискоте-
ка. После тя изгоря.
 Христо Тодоров: Хо-
рата от селото са били 
сравнително толерантни 
на политическа основа как-
то до 1944 г., така и след 
това. Не съм чувал да се 
е стигало до политически 
ексцесии.
Продължава	в	петък

В Öарева ливаäа ñе е прîвежäалî царñкîтî ñъñтезание пî плуване и ñкîкîве във вîäа

Слизаме към Царева ливада, там вече са запалили печките и коминчетата уютно пушат.

 Коментар на Христо 
Тодоров: Първото име на 
Царева ливада е Ханът за-
ради построения хан за 
подслон на кираджиите по 
новопостроения път от 
Митхат паша от Търново 
за Габрово, с отклонение 
за Трявна. Тук те заедно 
с добитъка са отпочива-
ли преди стръмнините до 
Габрово и Трявна. Освен 
това е трябвало понякога 
да изчакват и спадането 
на придошлата река - мос-
тът се появява по-късно. 
Колкото до цар Ферди-
нанд, той открива и гара 
Габрово, навярно и други 
гари. Трасето на тази жп 
линия е свързано с камено-
въглените мини в Кръстец.
Имало е борби трасето 
да бъде през Севлиево и 
оттам с тунел за Карлово, 
ако не се лъжа. Надделя-
ват интересите, а навяр-
но и парите на мините. 
Както вече си написал.

тази		къща	е	построена	през	1926	г.	

Класика	за	онова	времеНа	тази	къща	още	стои	надписът	от	онова	време	"Складъ	на	брашна"

В тази красива стара къща се е помещавала известна-
та навремето Популярна банка. Сега тя е кметството, 
да, и часовникът е верен!


