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	 Днес	 президентът	 на	
България	 Румен	 Радев	
ще	 посети	 Техническия	
университет	 в	 Габрово.	
Държавният	 глава	 ще	 се	
срещне	 с	 габровските	
студенти	 и	 академичния	
състав	 на	 университета	 в	
сградата	 на	 библиотеката	
на	 висшето	 учебно	 заве-
дение	от	11:00	часа.	Румен	
Радев	ще	участва	в	диску-
сия	 на	 тема	 „България	 и	
технологиите	 на	 бъдещето	
–	 реални	 перспективи	 за	
сътрудничество	 и	 разви-
тие.	 Ролята	 на	 академич-
ните	 общности	 в	 управле-
нието	на	науката“.
	 Държавният	 глава	 ще	
се	 запознае	 с	 учебния	

процес	и	ще	посети	лабо-
раториите	 на	 Техническия	
университет,	 в	 които	 се	
провежда	 практическото	
обучение	на	 бъдещите	ин-
женери.	 Румен	 Радев	 ще	
разговаря	 с	 новото	 и	 със	
старото	 академични	 ръко-
водства	на	университета.	
	 В	 срещата	 с	 прези-
дента	ще	участват	и	пред-
седателят	 на	 Студентския	
съвет,	членовете	на	Насто-
ятелството	на	Техническия	
университет	 и	 Академич-
ният	съвет	на	габровското	
висше	 учебно	 заведение,	
което	през	миналата	годи-
на	с	поредица	от	 събития	
отбеляза	55	години	от	съз-
даването	си.

Женина Денчева

	 Най-типичните	 наруше-
ния	 за	 нерегламентирано	
изхвърляне	 на	 отпадъци,	
констатирани	през	2019	 г.,	
са	струпване	на	строител-
ни	 и	 едрогабаритни	 отпа-
дъци	 до	 контейнерите	 за	
битови	 отпадъци,	 форми-
ране	на	нерегламентирани	
сметища,	 смесване	 на	 от-
падъците	 в	 контейнерите.	
Актовете,	 на	 чиято	 база	
са	 издадени	 наказателни	
постановления,	 са	 13	 на	
обща	 стойност	 3200	 лв.,	
от	които	9	акта	и	съответ-
ните	 наказателни	 поста-
новления	 са	 издадени	 за	
изхвърляне	на	отпадъци	на	
нерегламентирани	 места,	
съобщават	 от	 Общинския	
инспекторат.

	 По	 отношение	 на	 из-
лезлите	 от	 употреба	 мо-
торни	 превозни	 средства,	
изоставени	 на	 терени	 об-
щинска	или	държавна	соб-
ственост,	 са	 съставени	 78	
предписания,	 като	 всички	
собственици	 са	 премах-
нали	 своите,	 излезли	 от	
употреба	МПС.
	 На	 територията	 на	 об-
щина	 Габрово	 контролни	
функции	 в	 управлението	
на	отпадъците	се	осъщест-
вяват	 от	 Общински	 ин-
спекторат,	който	извършва	
планови	 проверки	 и	 про-
верки	по	сигнали	на	граж-
дани.	
	 При	 констатиране	 на	
нарушения	общинските	ин-
спектори	 съставят	 прото-
коли	 с	 предписания	 и	 ус-
тановен	 срок	 за	 вземане	

на	мерки	за	отстраняване	
на	 нарушението	 или	 се	
съставя	 акт	 за	 установя-
ване	 на	 административно	
нарушение,	 на	 чиято	 база	
се	 издават	 наказателни	
постановления.
	 Констатираните	 нару-
шения	 се	 наказват	 с	 ад-
министративни	 санкции,	
основните	 от	 които	 са	 в	
размер	от	300	до	1000	лв.	
за	 физически	 лица,	 и	 с	
имуществени	 санкции	 в	
размер	от	1400	до	4000	лв.	
за	 еднолични	 търговци	 и	
юридически	лица.
	 	 	 През	 2020	 г.	 ще	 се	
реализира	 инвестиционна	
програма	 за	 подобряване	
ефективността	на	услугите,	
свързани	 със	 системата	
за	 управление	 на	 отпа-
дъци.	 Предвиждат	 се	 ин-

вестиции	 в	 съоръжения,	
обезпечаващи	 дейностите	
по	 разделно	 събиране	 на	
отпадъците,	обработката	и	
обезвреждането	 им.	Тя	 бе	
одобрена	 на	 последното	
заседание	 за	 2019	 година	
на	Общинския	съвет.
		 Предвидено	 е	 закупу-
ването	 на	 съдове	 за	 раз-
делно	събиране	на	отпадъ-
ците,	 които	 да	 заменят	 и	
допълнят	 съществуващите.	
Доставени	 са	 два	 нови	
сметосъбиращи	 камиона,	
пуснати	са	в	експлоатация	
товарни	бусове	до	3,5	тона	
за	 събиране	 на	 едрогаба-
ритни	отпадъци.
	 Миналата	 година	 бяха	
инсталирани	 подземни	
контейнери	 на	 две	 места,	
по	3	броя.

продължава на стр. 2
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Прåди 70 ãîдини
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å ñъздадåн
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Възпоменание

На 29 януари 2020 г. се навършват
8 години от смъртта на 

Радка Пенкова 
Белоева - колева

на 81 години

Добротата и всеотдайността 
създават пътеки между нас

и отвъдното, затова 
те чувстваме като част 

от живота ни и те помним...
Бог да те прости, 
а ние те обичаме!

От Красимира и приятели

Женина Денчева

	 Състав	 на	 Окръжен	
съд	 -	 Габрово	 наложи	
имуществена	 санкция	 на	
търговско	 дружество	 от	
Габрово	заради	извършено	
от	управителя	му	престъп-
ление	против	интелектуал-
ната	собственост.
	 Производството	 пред	
Габровски	 окръжен	 съд	 е	
образувано	 по	 предложе-
ние	от	прокурор	от	Район-
на	прокуратура	-	Несебър.	
От	доказателствата	по	де-
лото	 с	 присъда	 на	 Райо-
нен	съд	-	Несебър,	влязла	
в	сила	през	декември	2019	
г.,	 управителят	 на	 друже-
ството	е	признат	за	вино-
вен	 и	 му	 е	 наложено	 на-
казание	пробация	за	това,	
че	през	юли	2016	г.	в	мага-
зин	 в	 курортен	 комплекс	
Слънчев	 бряг	 използвал	
без	 правно	 основание	 в	

търговската	 си	 дейност	
чужди	 търговски	 мар-
ки.	 Те	 са	 притежание	 на	
Louis	 Vuitton	 Malletier,	 FR;	
CHANEL	SARL,	CH;	 PRADA	
S.A.,	 LU;	 Michael	 Kors	
(Switzerland) International 
GmbH,	US	и	др.		
	 В	 търговския	 обект	 са	
предлагани	 за	 продажба	
и	 съхранявани	 стоки	 с	
изобразени	 знаци,	 сход-
ни	 на	 стоките,	 за	 които	
регистрираните	 марки	 са	
получили	закрила.	Общата	
стойност	 на	 „репликите“		
била	20	500	лв.
	 Окръжен	съд	-	Габрово	
счете,	 че	 на	 търговското	
дружество	 следва	 да	 се	
наложи	имуществена	санк-
ция	от	20	500	лв.,	предста-
вляваща	облагата,	с	която	
юридическото	 лице	 би	 се	
обогатило	 в	 резултат	 на	
извършеното	 от	 неговия	
управител	престъпление.

Оñъдиха управиòåл за пîлзванå 
на чужди òърãîвñки марки

Днåñ прåзидåнòъò Румåн Радåв 
щå áъдå ãîñò на ТУ - Гаáрîвî

	 За	четвърта	поредна	година	от	31	януари	до	2	фев-
руари	2020	г.	в	Музея	на	хумора	и	сатирата	в	Габрово	
ще	се	проведе	Gabrovo	Game	Jam,	част	от	най-големия	
хакатон	за	разработка	на	игри	в	света	-	GlobalGameJam	
(http://globalgamejam.org/).	 Реализацията	 на	 събитието	
разчита	 на	 регионално	 и	 национално	 сътрудничество	
между	организации,	работещи	в	сферата	на	ИТ,	култу-
рата,	образованието,	технологиите.
	 Журито	е	в	състав:	доц.	д-р	инж.	Росен	Иванов	от	
катедра	КСТ	на	Технически	университет	-	Габрово,	гра-
фичният	дизайнер	от	В.	Търново	Александър	Петров	и	
Маргарита	Доровска	–	директор	на	Музея	на	хумора.
	 Сред	 записаните	 за	 участие	 тази	 година	 правят	
впечатление	и	доброволци	от	Техническата	гимназия	в	
Габрово,	които	нямат	право	пълноценно	да	се	включат	
в	надпреварата	поради	ненавършени	18	г.					 стр. 2

Чåòвърòîòî изданиå на Gabrovo 
Game Jam запîчва в пåòък

	 Българската	икономика	
се	 е	 развила	 значител-
но	след	присъединяването	
към	 ЕС	 и	 в	 значителна	
степен	 е	 сменила	 профи-
ла	 си,	 но	 все	 още	 оста-
ва	 малка.	 Тази	 позиция	
изрази	 вицепремиерът	То-
мислав	 Дончев	 на	 среща	
с	 бизнеса.	 Ниската	 про-
изводителност	 на	 труда	 и	
високата	 консумация	 на	
енергийни	ресурси	са	дру-
гите	 характеристики	 на	
българската	 икономика.	
По-важното	 е	 какво	 тряб-
ва	 да	 се	 случи	 с	 иконо-
миката	 ни,	 по	 мнението	
на	вицепремиера.	Колкото	
по-малко	 икономиката	 ни	

е	зависима	от	държавата,	
толкова	 по-добре,	 според	
него.
	 Зелените	 теми	 не	 са	
наука,	те	са	идеология,	по	
думите	 на	 вицепремиера.	
Дончев	 е	 за	 редуциране	
на	 въглеродните	 емисии,	
но	с	темпове,	с	които	сме	
готови	 това	 да	 се	 случи.	
Правят	 се	 опити	 да	 се	
предвидят	 последиците	 от	
зелената	 сделка,	 според	
обяснението	му.	Трябва	да	
бъдем	проактивни,	изтъкна	
той.	 За	 да	 се	 мине	 към	
зелената	 трансформация,	
има	 предвиден	 Фонд	 за	
справедлив	 преход.	 Вице-
премиерът	е	притеснен,	че	

средствата	в	него	няма	да	
са	 достатъчни.	 Зелената	
сделка	 ще	 преформатира	
всичко,	според	Дончев.
	 Скоро	в	Министерския	
съвет	ще	влезе	Законът	за	
индустриалните	зони.	Цел-
та	е	бързо	да	се	стимули-
рат	инвестициите.	Ние	сме	
в	момент	на	много	дълбо-
ки	промени,	каза	Томислав	
Дончев.
	 Иновациите	 в	 здраве-
опазването	 ще	 поставят	
на	 изпитание	 публичното	
финансиране	 на	 сектора,	
по	 мнението	 му.	 Докъде	
достига	 границата	 на	 со-
лидарността,	 пита	 вице-
премиерът.	

Тîмиñлав Дîнчåв: "Зåлåниòå òåми 
нå ñа наука, òå ñа идåîлîãия"

	 По	двете	схеми	–	„Учи-
лищен	 плод“	 и	 „Училищ-
но	 мляко“,	 за	 учебната	
2019/2020	 г.	 ДФ	 „Земеде-
лие“	 е	 превел	 2	 900	 384	
лева,	 съобщиха	 от	 прес-
центъра	 на	 ДФ	 „Земеде-
лие“.	От	тях	2	421	230	лева	
са	за	реализирани	достав-
ки	на	мляко	и	млечни	про-
дукти,	 на	 пресни	 плодове	
и	 зеленчуци	 в	 училищата	
и	 детските	 градини.	 Оста-
налите	средства,	в	размер	
на	479	150	лв.,	 са	за	въз-
становяване	 на	 ДДС	 на	
одобрените	 фирми-изпъл-
нители.	
	 За	 „Училищно	 мляко“	
са	 издадени	 143	 акта	 за	

одобрение	 на	 3	 216	 учеб-
ни	заведения	от	страната,	
включващи	420	187	деца	и	
ученици.	По	схемата	„Учи-
лищен	плод“	има	177	акта	
за	 одобрение	 на	 3	 218	
учебни	 заведения,	 включ-
ващи	417	455	деца	и	учени-
ци.	
	 От	 Фонда	 уточниха	
още,	 че	 през	 2019/2020	
г.	 децата	 в	 училищата	 и	
детските	 градини	 ще	 по-
лучават	 46	 доставки	 по	
схемата	 „Училищен	 плод“	
и	50	по	„Училищно	мляко“.	

2,9 млн. лåва пî ñхåмиòå „Училищåн 
плîд" и „Училищнî млякî" 

турнир по 
минифутбол

Срещите днеС, 29 януари

18:00 часа 
„Extra stars“ - „лос айлякос“

19:00 часа 
„Мърси“ - „карата ауто“
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• аВарии - 066/816-130;
• иНформациоНеН офис 
   - 066/816-113;
• иНформациоНеН офис 
 иНКасо - 066816117.

„Вик” ооД - габрово, бул. „Трети март” № 6
www.vik-gabrovo.com

 ВоДораВно: Куманово. Оливинит. Рилов (Аркадий). Педаго-
гика. Панел. Талаз. Макар. Рен. Леке. Анани. Дериват. Наран. Тим. 
Атомизатор. Тара. Бал. Лава. „Ивета”. Парафин. Верона.  Вилани. 
Ирак. Роман. Тар. Нара. Анимато. Канаваро (Фабио). Крем. Нан. 
„МИПА”. Оверат (Волфганг). Маса. Митеран (Франсоа). Долина. 
Натал. Йети. Арова (Соня). Цол. Дилема. Акинак. Гибон. Лозана. 
Ваза. Араб. Лал (Бадахур Шастри). Том. Араби. „Адидас”. Сахара. 
„Атари”. Анис. Маша. ГРАМИ. Опека. Зар. Малака. Атаров (Ни-ко-
лай). Типикон. Ракитово. Чин. Сагина. Еталон.
 оТВЕсно: Кураре. Авитаминоза. Амати. Минерал. Ланитал. 
Захарин. Галенит. Парапет. Гараш. Нол (Дитер). Волан. Варади 
(Янош). Арамис. Зов. Ламарина. Али Баба. Ака. Тетива. Арон. 
Лори. Глог. Гопак. Зафиров (Иван). Йена. Арани (Янош). Елена. 
Ира. Едем. Батак. Мода. Атина. Кротал. Дамара. Лазаров (Иван). 
Карали. О`Лири (Джон). „МиГ”. Нарев. Нети. Азади (Довлетмамед). 
Аке (Йохан). Воман (Габриеле). Терим (Фатих). Накала. Отит. Ри-
ган. ТАРОМ. Марин. Сапата (Емилиано). „Никита”. „Омана”. Онат. 
Нерол. Пика. Ирина Тасева. Осиково. Тарама. Анона. Аким. Савон 
(Владимир).

отговори на сканди от бр. 18, вторник

община ГаброВо
 

запоВЕД № 100/27.01.2020 г. 
на кМЕТа на оБЩина гаБроВо за пуБлиЧЕн ТЪрг 

с ТаЙно наДДаВанЕ за оТДаВанЕ поД наЕМ 
за срок оТ 10 гоДини на:   

 Сграда (метална конструкция),	с	идентификатор	
14218.509.618.2	по	КККР	на	гр.	Габрово,	находяща	се	
на	ул.	„Орлово	гняздо“	№17	А,	с	полезна	площ	120,00	
кв.	м	и	НТЦ	319.20	лв.	без	ДДС.
 дата и час на провеждане на търга: 11.02.2020	г.	
от	14,00	ч.
 Закупуване на тръжна документация:	 от	
29.01.2020	г.	до	10.02.2020	г.
 дата и час на повторно провеждане на търга: 
14.02.2020	г.,	14,00	ч.
 Закупуване на тръжна документация:	 до	
13.02.2020	г.

запоВЕД № 101/27.01.2020 г. 
на кМЕТа на оБЩина гаБроВо за пуБлиЧЕн ТЪрг 

с ТаЙно наДДаВанЕ за оТДаВанЕ поД наЕМ 
за срок оТ 10 гоДини на:   

 Сграда (метална конструкция),	с	идентификатор	
14218.501.568.1	по	КККР	на	 гр.	Габрово,	находящ	се	
на	ул.	„Прохлада“	№	1,	с	полезна	площ	151,00	кв.	м	и	
НТЦ	538,00	лв.	без	ДДС.
 дата и час на провеждане на търга:	11.02.2020	г.	
от	13,30	ч.
 Закупуване на тръжна документация:	 от	
29.01.2020	г.	до	10.02.2020	г.
 дата и час на повторно провеждане на търга: 
14.02.2020	г.,	13,30	ч.
 Закупуване на тръжна документация:	 до	
13.02.2020	г.

 тръжната документация	се	получава	в	„Център	
за	информация	и	услуги	на	гражданите”	при	Община	
Габрово	 срещу	 представена	 квитанция	 за	 закупени	
документи.	
 За допълнителна информация: община Габро-
во, телефон: 066/ 818 441.

продължава от стр. 1
Предвижда	 се	 разширя-
ване	 на	 този	 тип	 събира-
не	 на	 отпадъците,	 като	 в	
инвестиционната	програма	
за	2020	година	е	заложено	
изграждането	им	на	още	3	
места.	
	 Започна	да	функциони-
ра	 програмен	 продукт	 за	
управление	на	дейностите,	
свързани	 със	 сметосъби-
рането	 и	 сметоизвозване-
то.	 Той	 представлява	 ця-
лостна	нова	концепция	за	
извършване	 на	 услугите	
и	 тяхното	 администрира-
не,	 в	 която	 са	 включени	
GPS	 и	 други	 устройства,	
подаващи	 различни	 данни	
към	 програмния	 продукт.	
През	2020	година	предстои	
формиране	на	база	данни	
и	техния	анализ	с	цел	по-
добряване	работата	на	ОП	
„Благоустрояване“.	
	 Важно	 звено	 от	 сис-
темата	 за	 управление	 на	
отпадъците	 е	 обработва-
нето	и	обезвреждането	на	
отпадъците.	 Продиктувано	
от	 наличието	 на	 голямо	
количество	 обемни	 едро-
габаритни	 отпадъци,	 по-
стъпващи	на	регионалното	
депо,	 които	 трудно	 могат	
да	 бъдат	 уплътнени	 с	 ве-
рижна	 техника,	 през	 2019	
година	 се	 закупи	 шредер	
за	 предварителното	 им	
третиране.	 Намаляването	
на	 обема	 ще	 доведе	 до	

по-бавното	 и	 ефективно	
запълване	 на	 клетката	 за	
депониране	 и	 до	 разде-
лянето	 на	 отпадъците	 на	
компоненти	 и	 възможност	
за	 оползотворяването	 им.	
Основно	 те	 се	 състоят	 от	
дърво,	 текстилни	материа-
ли	и	метални	елементи,	но	
тяхното	 разкомплектоване	
е	 бавен	 и	 трудоемък	 про-
цес.	Шредерът	е	снабден	с	
магнитен	сепаратор,	който	
улавя	 металните	 компо-
ненти,	 а	 смленият	 дървен	
материал,	 който	 не	 е	 го-
ден	 за	 компостиране,	 е	
предаван	 за	 рециклиране	
на	 база	 споразумение	 за	
сътрудничество	 за	 произ-
водството	на	ПДЧ	плоско-
сти.
							Съхраняването	на	от-
падъка	 от	 третирането	 на	
едрогабаритни	 отпадъци	
се	 извършва	 в	 мултилифт	
контейнер,	 който	 осигу-
рява	 максимална	 чистота	
на	площадката	и	удобство	
при	 съхраняване	 и	 транс-
портиране.
	 Търсят	 се	 начини	 за	
финансиране	 за	 при-
добиване	 на	 биореак-
тор.	
	 В	 план-сметката	 за	
2020	 година	 е	 предвиде-
но	 увеличение	 на	 персо-
нала	 на	 Регионално	 депо	
за	неопасни	отпадъци	с	4	
щатни	 бройки	 за	 звеното	
от	инспектори,	които	имат	

контролни	 функции	 по	 от-
ношение	 на	 управлението	
на	отпадъците.
	 През	 2019	 година	 за-
работи	 мобилен	 пункт	 за	
предаване	 на	 разделно	
събрани	 отпадъци	 от	 до-
макинствата.	 Мобилният	
пункт	 е	 снабден	 с	 раз-
лични	 по	 вид	 и	 предназ-
начение	 съдове,	 като	 на	
него	 могат	 да	 бъдат	 пре-
дадени	 освен	 рециклиру-
емите	 отпадъци	 (хартия,	
картон,	 пластмаса,	 стъкло	
и	метал),	 също	 и	 текстил-
ни	 отпадъци,	 фритюрна	
мазнина,	 батерии,	 малки	
електроуреди,	 флакони	 и	
опаковки,	 замърсени	 с	
опасни	 вещества.	 Всички	
тези	 различни	 видове	 от-
падъци,	 след	 като	 бъдат	
събрани	 от	 домакинства-
та,	 се	 предават	 на	 лица,	
притежаващи	 съответните	
разрешителни	 за	 тяхното	
рециклиране.	
	 През	 топлите	 месеци	
той	 обслужваше	 населе-
нието	 по	 предварително	
разработен	 и	 утвърден	 от	
кмета	 график,	 а	 сега	 об-
служването	 се	 извършва	
на	 база	 постъпили	 заявки	
от	населението.	Дейността	
му	показа,	че	се	възприе-
ма	от	населението	и	зато-
ва	 ще	 продължи	 неговата	
дейност	постоянно	и	цело-
годишно.
       

13 акòа за îòпадъци на 
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	 Пет	 мача	 остават	 до	
края	 на	 първата	 фаза	 от	
28-я	 традиционен	 турнир	
по	 футбол	 на	 малки	 вра-
ти	 за	 Купата	 на	 Община	
Габрово.
	 В	група	I	вече	са	ясни	
тимовете,	 които	 ще	 про-
дължат	 напред.	 От	 над-
преварата	 отпада	 симпа-
тичният	 отбор	 на	 „Торпе-
до“.	
(В	 последния	 си	 мач	 от	
групата	 младите	 момче-
та	 търсиха	 с	 всички	 сили	
победата	 срещу	 „Класи-
ците“,	но	в	крайна	сметка	
стигнаха	 само	 до	 равен-
ство,	 а	 то	 не	 им	 беше	
достатъчно.	Нелеп	автогол	
на	 Йордан	 Иванов	 в	 21-
та	 минута	 даде	 аванс	 на	
„Класиците“.	 Георги	 Нико-
лов	 изравни	 в	 32-та,	 но	
в	 оставащите	 осем	 тимът	
му	 не	 успя	 да	 реализи-
ра	 победно	 попадение	 и	
напусна	 борбата.	 Крайно-
то	 подреждане	 в	 групата	
стана	 ясно	 по-късно	 вче-
ра	 след	 последния	 мач	 в	
нея	между	„ФК	Орлите“	и	
„Виктория“.
	 В	група	IV	тимът,	който	

отпада,	 също	 е	 известен,	
и	 това	 е	 „Веспа“.	 Всъщ-
ност	още	след	третото	за-
въртане	 в	 групата	 беше	
ясно,	 че	 селекцията	 на	
Павел	Арнаудов	и	Веселин	
Николов	 е	 аут	 от	 надпре-

варата.	 В	 спортсменски	
стил	 обаче	 съставът	 на	
„Веспа“	 не	 избяга	 от	 по-
следния	си	мач	срещу	ли-
дера	 в	 групата	 „М.Ф.К.	
Борово“.	 Двата	 отбора	
направиха	 открит	 двубой,	

който	завърши	при	резул-
тат	6:2	в	полза	на	„М.Ф.К.	
Борово“.	 Петър	 Недялков	
откри	 в	 6-та	 минута,	 но	
Атанас	 Георгиев	 изравни	
в	 8-та.	 През	 втората	 Ни-
колай	 Стоянов	 реализира	

два	 бързи	 гола	 за	 3:1,	 а	
Владислав	 Симеонов	 на-
мали	 на	 3:2.	 Иван	 Сте-
фанов,	 Теодор	 Станчев	 и	
Петър	Недялков	оформиха	
крайното	6:2.		
	 Втора	 победа	 в	 гру-
пата	 постигна	 отборът	
на	 „ММ	 Севлиево“.	 Тимът	
от	 съседния	 град	 нади-
гра	 с	 лекота	 състава	 на	
„Рио“.	 Георги	 Стойчев	 от-
кри	 резултата	 във	 втора-
та	минута,	а	впоследствие	
реализира	 и	 още	 едно	
попадение.	 По	 един	 път	
мрежата	на	„Рио“	опънаха	
Велислав	 Денчев,	 Павлин	
Иванов,	Добрин	Петров	и	
Николай	 Николаев.	 Вед-
нъж	 и	 Николай	 Дончев	
порази	 собствената	 си	
врата.	Здравко	Христов	и	
Деян	Пенев	отбелязаха	го-
ловете	за	габровския	тим.
	 При	последното	завър-
тане,	в	четвъртък,	„ММ	Се-
влиево“	ще	спори	с	„ВиК“	
за	второто	място	в	група-
та,	 което	 осигурява	 мяс-
то	 сред	 поставените	 при	
жребия	 за	 елиминации-
те.		Сигурен	 първенец	 е	
„М.Ф.К.	 Борово“,	 който	 в	
последния	кръг	ще	играе	с	
„Рио“.

Светозар Гатев

	 Девойките	 на	 ДЮФК	
„Янтра	 2013“	 за	 втора	 по-
редна	година	са	поканени	
да	 вземат	 участие	 в	 тур-
нир	в	Северна	Македония.		
Надпреварата	 ще	 се	 про-
веде	 в	 град	 Струмица	 от	
21	до	23		февруари	с	учас-
тието	на	едни	от	водещите	
македонски	 и	 български	
отбори.	
	 Габровският	 тим	 вече	
се	 подготвя	 усилено	 за	
добро	 представяне	 в	 за-
падната	 ни	 съседка.	 „Тази	
година	 започнахме	 под-
готовка	 рано,	 още	 на	 6		
януари,	за	да	може	да	се	
подготвим	 пълноценно	 и	
качествено	за	този	турнир.	
Тук	е	моментът	да	благода-
ря	 на	 директора	 на	 Про-
фесионална	 гимназия	 по	
туризъм	„Пенчо	Семов“	г-н	
Стоянов	 за	 предоставена-
та	от	него	база	на	 учили-
щето	в	студените	месеци.	
	 Към	 момента	 подго-
товката	 ни	 върви	 много	
добре.	 Момичетата	 трени-
рат	 с	 голямо	 желание	 и	

нещата	 на	 този	 етап	 се	
получават.	
	 Предстоят	 ни	 и	 някол-
ко	 контролни	 срещи	 до	
средата	 на	 месец	 февру-
ари“,	 сподели	 треньорът	
на	 габровските	 момичета	
Радомир	Николов.
	 ДЮФК	„Янтра	2013“	ще	
се	 представи	 в	 Струмица	
с	 две	 формации	 -	 родени	
2003-2005	 година	и	родени	
2006-2008	 година,	 общо	 18	
състезателки.	 При	 по-го-
лемите	 габровският	 отбор	
ще	премери	 сили	 с	 дома-
кините	 от	 ФК	 „Тиверия“,	
ФК	 НСА	 (София),	 шампи-
она	 на	 Северна	 Македо-
ния	за	тази	възраст	ЖФК	
„Драгон	 2014“	 (Скопие),	
ЖФК	 „Деспина“	 (Прилеп),	
ФК	 „Люботен“	 (Тетово),	
ФК	„Енко“	(Пловдив)	и	ФК	
„Севлиево	 лейдис“.	 При	
родените	 2006-2008	 година	
участниците	 са	 ФК	 „Тиве-
рия“	 (Струмица),	 ФК	 „Се-
влиево	лейдис“,	ФК	„Баро-
ко	спорт“	(София),	ФК	„Топ	
гол“	 (Битоля),	 ФК	 „Кул“	
(Скопие)	 и	 ДЮФК	 „Янтра	
2013“.	

	 Плувните	 басейни	 в	
Трявна	и	Плачковци,	които	
са	 частна	 общинска	 соб-
ственост,	ще	бъдат	дадени	
под	наем.	
	 Това	 решиха	 тревнен-
ските	 общински	 съветни-
ци	 на	 своето	 първо	 за	
тази	 година	 заседаниe,	
проведено	 през	 измина-
лата	 вече	 седмица.	 Двата	
басейна,	 които	 през	 2019	
година	са	стопанисвани	от	
тревненската	 Община,	 ще	
бъдат	 отдадени	 под	 наем	
чрез	 провеждане	 на	 от-

делни	 публични	 търгове	 с	
явно	 наддаване	 за	 тях	 за	
срок	от	5	години.
	 Плувният	 комплекс	 в	
Плачковци	е	с	обща	площ	
от	 2	 311	 кв.	 метра.	 Върху	
нея	са	разположени	голям	
басейн	от	980	кв.	метра	и	
малък	басейн	от	170	кв.	м;	
масивната	 сграда	 на	 съ-
блекалните	е	с	площ	от	62	
кв.	 метра,	 тоалетните	 са	
от	6,5	кв.	метра,	гишето	за	
билети	 е	 изградено	 върху	
18,5	кв.	метра,	а	прилежа-
щият	 към	 тях	 терен	 е	 от	

1074	кв.	метра.	
	 Плувният	 комплекс	 в	
Трявна	е	разположен	вър-
ху	 обща	 площ	 от	 2042	 кв.	
метра.	 Големият	 басейн	 е	
от	 495	 кв.	 метра,	 а	 дет-
ският	–	от	1550	кв.	метра.	
Съблекалнята	 на	 плувната	
площадка	 е	 103,90	 кв.	 ме-
тра.	 Басейнът	 разполага	
и	 с	 полуподземна	 сграда,	
чиято	площ	е	16,18	кв.	ме-
тра,	 както	 и	 с	 бар,	 пред-
ставляващ	навес	 с	 дърве-
на	конструкция	и	площ	от	
216	кв.	метра.

продължава от стр. 1
Но	 със	 сигурност	 ще	

научат	много	нови	неща	от	
останалите	участници.

Gabrovo	Game	Jam	ще	
започне	 с	 кратка	 презен-
тация	 на	 тема	 „Сериозни	
игри“	 (serious	 games),	 с	
която	ще	бъде	представен	
потенциалът	 на	 игрите	 да	
се	използват	 като	инстру-
мент	 за	 адресиране	 към	
сложни	 и	 често	 травма-
тични	ситуации.	Днес	този	
тип	 игри	 се	 разработват	
най-вече	за	целите	на	об-
разованието,	 маркетинга	
и	 рекламата,	 бизнеса	 и	
управлението,	 здравео-
пазването,	 екологията,	
отбраната	 и	 сигурността,	
културата	 и	 изкуството,	
хуманитарните	 дейности,	
политиката	и	науката.
	 Участниците	 ще	 бъдат	
провокирани	 и	 от	 излож-
бите	в	музея	–	както	от	по-
стоянните,	 така	 и	 от	 „Но-
нумент“,	 „Обезглавявания“	
на	 Николай	 Панайотов	 и	
Карикатурен	салон	2019.

Темата,	 обявена	 от	
GlobalGameJam,	 ще	 стане	
известна	в	петък,	31	януа-
ри,	точно	в	17:00	часа.	

Партньори	на	събитие-
то	са	катедра	„Компютърни	

системи	и	технологии“	към 
Технически	 университет	
-	 Габрово	 (kst.tugab.bg/),	 
Photoplace.Club.

---
Какво	 представлява	

GGJ?	 За	 48	 часа	Gabrovo	
Game	 Jam	 ще	 събере	 в	
Музея	 любители	 на	 ком-
пютърни	 и	 настолни	 игри,	
програмисти,	 писатели,	
аниматори	 и	 художни-
ци.	 Обединени	 в	 отбори,	
те	 ще	 направят	 игри	 по	
обща	 тема,	 която	 между-
народните	 организатори	
GlobalGameJam	 ще	 обя-
вят	 в	 деня	 на	 старта.	 В	
годините	 назад	 е	 имало	
теми	като:	„Ритуал“,	„Какво	
ще	 правим	 сега“,	 „Звукът	
от	сърцебиенето“,	 „Ние	не	
виждаме	 нещата	 такива,	
каквито	 са,	 ние	 ги	 виж-
даме	 такива,	 каквито	 сме	
ние“,	 „Вълни”,	 „Зараза”,	
„Какво	 означава	 домът	
за	 теб?“.	 Практика	 в	 този	
формат	 е	 участниците	 да	
имат	 готова	 основна	 идея	
за	игра.	В	деня	на	откри-
ването	идеите	се	споделят	
и	 намират	 своите	 екипи.	
В	рамките	на	две	деноно-
щия	игрите	се	разработват	
до	 ниво	 прототип,	 който	
може	да	се	играе.

IV-òî изданиå на Gabrovo 
Game Jam запîчва в пåòък

Пîñлåдна ñåдмица îò ãрупîваòа 
фаза на òурнира пî минифуòáîл

ДЮФК „Янòра 2013” îòнîвî щå 
учаñòва в òурнир за дåвîйки в 
Сåвåрна Макåдîния

Плувниòå áаñåйни в Трявна 
и Плачкîвци - пîд наåм
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вела лазарова

 - д-р лазаров, наскоро 
Ви е развълнувал празникът 
на националната априловска 
гимназия? 
	 -	 Наистина	 ме	 развълнува	
началото	 на	 изявите	 по	 повод	
185-годишнината	на	първото	но-
вобългарско	 светско	 училище,	
чийто	 първоприемник	 е	 НАГ,	
подкрепени	 от	 областния	 уп-
равител	 Невена	 Петкова.	 Като	
член	на	обществения	съвет	при	
Областния	управител	имах	же-
лание	 да	 предложа	 в	 годиш-
ната	програма	по	отбелязване	
на	събитието	да	се	включат	и	
проблеми	 на	 здравното	 обра-
зование	и	възпитание	на	мла-
дежите,	 но	 се	 оказа,	 че	 съм	
закъснял.	
	 Тъй	 като	 приключвам	 ак-
тивната	 си	 обществена	 дей-
ност,	 бях	 поканен	 от	 г-жа	Не-
вена	 Петкова	 и	 в	 бъдеще	 да	
се	отзовавам	на	покани	по	въ-
проси	на	социалната	медицина	
и	здравен	мениджмънт.
 - оттук и ролята на здрав-
ната просвета. 
	 -	 През	 целия	 си	 живот	 и	
досега	 не	 съм	 престанал	 да	
работя	 за	 нея,	 откогато	 запо-
чнах	 да	 практикувам	 втората	
си	специалност	-	Социална	ме-
дицина	и	здравен	мениджмънт,	
първата	е	Вътрешни	болести.
	 Всичко	започна	в	един	ху-
бав	слънчев	ден	на	месец	ок-
томври	 през	 далечната	 1981	
година.	 На	 домашния	 ми	 те-
лефон	 се	 обади	 д-р	 Андрей	
Андреев	за	разговор	с	покана	
да	заема	длъжността	началник	
отдел	 „Здравна	 просвета”	 в	
поверената	 му	 Хигиенно-епи-
демиологична	 инспекция	 в	
Габрово.	Приех	 поканата	 и	 че	
трябва	да	работя	много	актив-
но.	 Започваше	 третият	 етап	
от	 дейността	 на	 габровското	
здравеопазване	 със	 Светов-
ната	здравна	организация.	Той	
добави,	че	действията	са	апос-
толски	 и	 ако	 покажа	 необхо-
димите	качества,	скоро	ще	ме	
представи	 на	 ръководството	
на	Министерство	на	народното	
здраве	и	това	на	Института	за	
здравна	просвета	към	него.	Те	
от	 своя	 страна	 ми	 обясниха,	
че	ще	ме	подпомагат	морално	
и	 материално	 за	 изпълнение	
на	нелесните	цели	и	задачи,	с	
които	 ще	 се	 сблъскам	 в	 хода	
на	 работата.	 Последва	 спе-
циализация	в	чужбина	и	много	
сериозна	квалификация.	
	 Специализирах	 в	 Будапе-
ща	 в	 Института	 за	 здравна	
просвета	 (1986	 г.),	 ръководен	
от	 д-р	Адам	Бота.	 Разбрах,	 че	
съм	 на	 прав	 път	 като	 се	 на-
сочих	 към	 превантивната	 ме-
дицина.	 В	 Дрезден	 и	 Гьорлиц,	
Германия,	имах	възможност	да	
натрупам	 още	 опит	 при	 проф.	

Ханс	Хорих.
	 В	 Габрово	 за	 кратко	 вре-
ме	 успях	 да	 превърна	 отдела	
в	 организационно-методичен	
център	 за	 здравеопазването	 в	
окръга,	работещ	по	проблемите	
на	здравната	култура	на	насе-
лението	 -	 работници,	 ученици,	
подрастващи,	 интелигенция,	
служители	 в	 администрация-
та,	 студенти	 и	 преподаватели,	
спортисти	и	военнослужещи.
 - Къде беше устроен отде-
лът „Здравна просвета”? 

-	Естествено,	беше	към	ХЕИ	
(Хигиенно-епидеологична	 ин-
спекция)	-	Габрово.	В	началото	
на	 90-те	 години	 бе	 Дирекция	
за	 опазване	 на	 общественото	
здраве,	 където	 се	 и	 пенси-
онирах	 като	 директор,	 когато	
ХЕИ	 бе	 РИОКОЗ	 (Регионална	
инспекция	 за	 опазване	 и	 кон-
трол	на	общественото	здраве).	
Най-дълго	 работих	 като	 лекар-
профилактик	 в	 ХЕИ	 (РИОКОЗ,	
РЗИ).	

Като	 окръжен	 специалист	
съдействах	 за	 разкриване	 на	
кабинет	 по	 здравна	 просвета	
във	 всяка	 болница	 и	 поликли-
ника	на	окръг	Габрово.

Не	 мога	 да	 не	 отразя	 до-
брите	 резултати	 на	 кабинета	
в	 Севлиево.	 В	 него	 работе-
ше	 фелдшер	 Милчо	 Младенов	
и	 с	 натрупания	 организацио-
нен	 опит	 по-късно	 бе	 кмет	 на	
село	Шумата	 цели	 три	 манда-
та.	 Официално	 е	 признато,	 че	
такива	кабинети	не	е	имало	в	

други	населени	места	в	страна-
та.	Бях	методичен	ръководител	
на	тези	кабинети.
	 Специална	 изложба	 бе	 от-
крита	в	ХЕИ	с	рекламни	мате-
риали	за	посетителите.

	Открих	първия	
безплатен	кабинет	
за	Отказване	От	
тютюнОпушенетО

в	РИОКОЗ	-	Габрово.	Провеж-
даха	се	мащабни	акции	в	учи-
лищата	в	града	и	региона.
 - Какъв беше подходът Ви 
в тази дейност?

	 -	 Имах	 удоволствието	 да	
внедрявам	 програмния	 подход	
в	 здравно-образователната	 и	
здравно-възпитателните	 дей-
ности.	
	 Същият	 подход	 се	 прила-
га	 и	 при	 социално	 значимите	
заболявания,	 т.	 е.	 хроничните	
незаразни	 болести.	 На	 вни-
манието	 ми	 бе	 и	 борбата	 с	
демографската	 катастрофа.	
Натрупания	опит	събрах	и	пуб-
ликувах	 в	 двете	 издания	 на	
книгата	„Дейности	по	опазване	
на	 общественото	 здраве”.	 Тя	
се	превърна	в	ръководство	на	
служителите	 в	 системата	 на	

общественото	 здравеопазване	
както	 в	 област	 Габрово,	 така	
и	 в	 страната.	 Получих	 добра	
академична	 оценка	 за	 изда-
нието	 и	 други	 публикации	 по	
профилактиката	 на	 болести,	
повишаване	здравната	култура	
на	 населението	 от	 Габровска	
област.	 Бях	 избран	 за	 член	
на	 БАНИ	 (Българска	 акаде-
мия	 на	 науките	 и	 изкуствата).	
И	 като	 пенсионер	 работих	 в	
двата	 обществени	 съвета	 на	
Габрово	 към	 Областния	 упра-
вител	и	РОКС	-	НПО.	Основно	
дейността	 в	 тези	 обществени	
съвети	 беше	 решително	 насо-
чена	към	катастрофите	в	здра-
веопазването	 и	 демографията.	
Налице	е	недоволството	на	на-
селението,	 на	 здравните	 спе-
циалисти…	 Навремето,	 когато	
работех,	 бюджетът	 на	 здраве-
опазването	 беше	 1	 милиард.	
Сега	е	5	милиарда,	които	про-
дължават	да	не	стигат	и	да	се	
запълват	непрекъснато	дупки	в	
здравеопазването.
 - Като специалист какво 
бихте казали за все още не-
осъществената здравна ре-
форма?
	 -	Деликатен	 въпрос.	 В	мо-
мента	профилактиката	и	здра-
вословният	 начин	 на	 живот,	
включени	 във	 всички	 норма-
тивни	 документи,	 както	 и	 в	
Закона	 за	 здравето,	 са	 уж	
водещи.	За	съжаление,	профи-
лактиката	в	България	се	негли-
жира,	

за	прОмОция	на	здраве	
пОчти	не	се	гОвОри

и	 здравословният	 начин	 на	
живот	 като	 понятие	 се	 кли-
шира.	 Резултатите	 са	 публич-
на	 тайна	 -	 ниска	 раждаемост,	
тежка	 демографска	 катастро-
фа,	висока	смъртност	от	соци-
ално	 значимите	 заболявания:	
сърдечносъдови,	 онкологични	
и	 психични.	Причината	 -	 няма	

ефективна	 борба	 с	 рисковите	
фактори,	 предизвикващи	 тези		
заболявания.
	 Станалата	 прословута	
здравна	реформа	е	абсолютно	
необходима,	тъй	като	публична	
тайна	е	вече,	че	здравето	по-
вече	 не	 може	 да	 бъде	 стока,	
че	 повече	 лечебните	 заведе-
ния	 не	 може	 да	 са	 търговски	
дружества,	 а	 лекарите	 -	 ед-
нолични	 търговци.	 Клинични-
те	 пътеки	 отдавна	 са	 компро-
метирани,	 тъй	 като	 човек	 се	
разглежда	 в	 неговото	 холис-
тично	(цялостно,	профилактика	
и	 лечение)	 начало	 и	 бъдеще.	
Крайно	време	е	да	се	въведат	
т.	 нар.	 диагностично	 свързани	
групи.
 - Как виждате натрупаните 
проблеми през Вашия профе-
сионален опит?
	 -	 Пенсионер	 съм	 от	 десет	
години.	Бих	споделил	опита	си,	
когато	 работих	 в	 клиничната	
медицина.	 Когато	 бях	 коор-
динатор	 във	 вътрешно	 отде-
ление	 на	 Окръжна	 болница	
„Д-р	 Тота	 Венкова”	 (МБАЛ)	 и	
след	 това	 в	 сектора	 по	 хемо-
диализа	 (изкуствен	 бъбрек),	
всеки	ден	визитирахме	нашите	
болни	 по	 стаите.	 Два	 пъти	 в	
седмицата	 се	 минаваше	 визи-
тация	 с	 началник	 отделението	
и	 никога	 не	 е	 имало	 проблем	
колко	 дълъг	 да	 бъде	 престоят	
на	 болния	 в	 болницата.	 По	
социални	 индикации	 се	 е	 на-
лагало	и	с	месеци	да	остават	
в	болницата.	За	да	бъдат	пра-
вилно	лекувани,	пациентите	се	
разглеждаха	 в	 цялостното	 им	
здравословно	състояние	с	кон-
султации	 от	 различни	 специа-
листи.	
	 Тогава	 обслужвахме	 граж-
даните	 на	 пет	 окръга	 -	 Габро-
во,	 Ловеч,	 Велико	 Търново,	
Русе,	Стара	Загора.	
	 В	 това	 отделение	 имах	
възможност	 да	 разговарям	 с	
болните	и	да	разбера,	че	хро-
ничните	незаразни	болести	са	
следствие	на	нездравословно-
то	 поведение	 на	 пациентите	 -	
злоупотребата	на	алкохол,	ци-
гари,	наркотици,	нерационално	
хранене,	незадоволителен	дви-
гателен	 и	 на	 труд	 и	 почивка	
режим,	 различен	 травматизъм	
и	 най-вече	 липса	 на	 активна	
здравна	 позиция	 в	 общество-
то.
	 Необходимо	 е	 изгражда-
не	 на	 хемодиализни	 центрове	
във	 всяка	 област	 на	 страната	
и	 подобряване	 на	 диализно-
то	 лечение	 на	 болните,	 което	
днес	е	много	добре	развито.	В	
Севлиево	 има	 частна	 диализа	
с	 активно	 лечение	 и	 болните	
чакат	ред	за	трансплантация.
 - Въпреки че нефрология-
та Ви допада, поемате по дру-
га професионална пътека?
	 -	 Поех	 по	 друга	 пътека,	
защото	 бях	 убеден,	 че	 трябва	
да	се	работи	за	здравословния	
начин	 на	 живот,	 за	 рисковите	
фактори,	 предизвикващи	 хро-
нични	 незаразни	 болести,	 и	
най-вече	 отправената	 ми	 по-
кана	 от	 д-р	 Андреев.	 Той	 ме	
изведе	от	клиниката	с	възмож-
ност	да	работя	със	Световната	
здравна	организация.

И	 тук	 Габрово	 отново	 е	
пионер.	

първи	запОчнахме	
прОфилактичните	
кампании:
борбата	 със	 СПИН,	 тютю-

нопушене,	 затлъстяване,	 осте-
опороза,	 туберкулоза.	 Бяхме	
отново	 моторите	 на	 България	
с	личен	пример	за	образцово	
здравеопазване	 в	 Габровски	
окръг.

- още от студентската ска-
мейка сте искали да бъдете 
лекар – общественик, да се 
посветите на общественото 
здраве.

-	 Наистина	 реализирах	
това	си	желание.	Превърнах	го	
в	професионален	и	обществен	
дълг.	Получих	признание.

Откакто	съществува	лекар-
ската	 професия,	 независимо	
от	 квалификация,	 медицински	
труд,	теоретични	познания,	ле-

карите	 се	 делят	 на	 лекарят	
общественик	 и	 лекарят	 „бака-
лин”.	 В	 отношението	 към	 ле-
каря	все	по-често	се	стига	до	
крайности,	 до	 нелицеприятни	
изпълнения.	 Колко	 лекари	 са	
бити…

Има	недоволство	и	се	сти-
га	до	ръкопашни	схватки.	Явно	
има	 нещо	 сбъркано	 в	 систе-
мата.

Още	 от	 детска	 възраст	 е	
важно	 възпитанието.	 Особено	
личният	пример	на	възрастни-
те,	 родители,	 учители,	 лекари,	
политици	 за	 адекватно	 обра-
зование	и	здравно	възпитание.	
Да	 не	 забравяме	 християн-
ските	норми.	Тялото	трябва	да	
бъде	храм	на	святия	дух.

- Как се пази мястото на 
лекаря на пиедестал?

-	 Всеки	 лекар	 в	 първите	
десет	 години	 от	 лекарската	
си	 практика	 работи	 за	 своя	
авторитет.	 Следващите	 години	
авторитетът	работи	за	него.

Основно	 си	 остава	 Хипо-
кратовата	 клетва	 -	 за	 етично	
упражняване	 на	 медицината.	
Умението	 да	 се	 лекува	 е	 из-
куство,	не	е	занаят.	В	днешно	
време	 се	 говори	 за	 изкуство	
на	грънчаря,	бижутера.	

лекарската	прОфесия	е	
Отнесена	към	сферата	на	
услугите,

затова	и	медицината	е	слязла	
до	това	ниво.
 - през годините кой коле-
га е бил много близо до Вас, 
който Ви е напътствал?

-	Такъв	 мой	 приятел,	 с	 ко-
гото	прекарвахме	много	време	
заедно,	 беше	 д-р	 Илия	 Илиев	
(Детския).	Той	ми	казваше:	„Три	
работи	 не	 трябва	 да	 правиш	
през	 живота	 си:	 Никога	 не	
се	 занимавай	 професионално	
с	 политика.	 Не	 се	 напивай,	
когато	 се	 черпиш	 с	 приятели.	
Не	се	развеждай,	докато	си	в	
провинцията”.	 Тези	 постулати	
на	доктора,	особено	за	лекаря	
в	 провинцията,	 са	 важни.	Той	
е	 наблюдаван	 от	 обществото.	
Всяко	 едно	 негово	 незачитане	
на	тези	три	неща	се	забелязва	
от	 гражданите	 и	 се	 стига	 до	
дeвиации,	 отклонение	 от	 нор-
мата…

пОстарах	се	негласнО	
да	спазвам	заръките	на	
мОя	приятел	д-р	илиев	
детския.
Изкуших	 се	 и	 за	 кратко	

влязох	в	политиката	в	начало-
то	на	демокрацията.	Всичко	за-
почна	със	зеленото,	с	борбата	
в	 Русе	 със	 замърсяването	 на	
въздуха	 и	 последвалите	 про-
тести.	 Габрово	 в	 екологично	
отношение	 никога	 не	 е	 било	
критикувано.	 Бях	 поканен	 от	
Зелената	 партия	 на	 Каракача-
нов.	Даже	бях	лидер	на	Зеле-
ната	партия	в	Габрово	в	нача-
лото	на	90-те	години.	

бързО	видях,	че	в	
пОлитиката	влизат	хОра	
с	други	пОмисли,	

нечисти	ръце	и	веднага	напра-
вих	крачка	назад…
 - продължавате ли да тър-
сите отворена врата за Вашата 
кауза - общественото здраве?

-	Никога	не	съм	преставал	
да	 бия	 камбаната	и	 никога	 не	
съм	 преставал	 при	 предоста-
вена	 възможност	 да	 общувам	
с	хора,	които	могат	да	правят	
държавна	 политика	 за	 възста-
новяване	 на	 профилактичното	
направление	 на	 българската	
медицина,	за	утвърждаване	на	
здравословния	начин	на	живот	
и	промоция	на	здраве.

Здравната	 култура	не	бива	
и	 не	 може	 да	 се	 отделя	 от	
общата	 култура	 (cultura,	 лат.	
обработвам).	 Често	 си	 зада-
вам	 въпроса	 дали	 успях	 да	
обработвам	 достатъчно	 добре	
себе	 си.	 С	 годините	 проумях,	
че	най-трудно	за	всеки	един	от	
нас	е	да	опознаем	себе	си.	

За	 изминалите	 години	 не	
съм	отстъпвал	ни	на	йота,	нито	
крачка	назад	от	принципите	си	
като	лекар,	строг	и	справедлив	
в	изпълнение	на	дълга	си.	

Д-р Бîãîмил Лазарîв: „Никîãа нå ñъм прåñòавал да áия камáанаòа 
за уòвърждаванå на прîфилакòика и здравîñлîвåн начин на живîò”

 Д-р Богомил лазаров - специалист по социална медицина, е роден в Севлиево (1947 г.). 
 Завършил е Медицинската академия, специалност „Социална хигиена и организация на 
здравеопазването”. От 1975 г. работи в Трето вътрешно отделение на МБАЛ „Д-р Тота Вен-
кова”, когато с д-р Анастасов разкриват сектора по хемодиализа. 
 Най-дълго, от 1981 г. е лекар-профилактик в ХЕИ (РИОКОЗ и РЗИ) - Габрово -  завеждащ 
отдел „Здравна просвета”. Работи по въвеждане на комплексно-целеви програми, свързани 
със здравната превенция. 
 Включен е в екипите на професорите Радка Аргирова, Петър Георгиев и Николай Цанков в 
борбата с ликвидиране на HIV (СПИН) епидемия в Габрово. 
 Внедрява програмния подход в здравно-просветната, здравно-възпитателната и здрав-
но-образователната дейности, а също и в борбата със социално значими заболявания, по-
късно определяни като хронични незаразни болести. 
 Бил е член на двата големи обществени съвета - към Областния управител и РОКС-НПО, 
и експертни групи, които работят по ангажименти на Габровска област със Световната 
здравна организация. Специализирал е в Унгария. Работил е в Дрезден, Гьорлиц - Германия. 
 Автор е на различни здравно-просветни материали в местния и централен печат и на книги-
те: „Дейности по опазване на общественото здраве” (2008 г.) - две издания,  първа по рода си в 
България, „Изход ли е здравословният начин на живот” (2016 г.) и „Сборник от избрани статии, 
съобщения и документи” (2017 г.).

    Април 2010 г., София. Д-р Богомил Лазаров участва в протест пред Народното събрание 
срещу либерализацията на Закона за здравето. Д-р Лазаров винаги е бил за пълна забрана на 
пушенето на обществени места
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В книãаòа “Сòарî Гаáрîвî и пъòищаòа îкîлî нåãî” Кирил 
Кîйчåв - ñ нîва хипîòåза за възникванåòî на Гаáрîвî

 
Продължава от брой 17

 Когато	 описва	 „шеметните”	 ско-
рости	 по	 отличната	 отсечка	 София	
–	Лом,	Иречек	добавя	следното:	
 „По-голямата част от селското 
население край шосето се залови за 
коларство и кираджилък и по този 
начин изкарва добри пари”. 
	 Жените	 от	 крайпътните	 селища	
също	имат	своите	традиционни	заня-
тия.	С	благопристойност,	 свойствена	
за	 ХІХ	 столетие,	 Иречек	 засяга	 и	
тази	деликатна	тема:	
 „В България лошите езици разпра-

вят какво ли не за голямото уж гос-
топриемство на вакарелките, което 
обаче не е нещо ново, тъй като за 
него се подмята вече в пътеписната 
литература от ХVІІ век”.
	 Докато	 Иречек	 е	 бил	 по-делика-
тен,	то	Ами	Буе,	минавайки	през	1837	
година	през	Габрово,	направо	пише:
 „За разлика от други градчета 
на Турция, Габрова имаше и няколко 
леки момичета, но бяха преценили, 
че трябва да ги прогонят от града 
поради султана, докато в Европа 
пристигането на коронованите глави 
се отпразнува, като се събират ар-
тисти, балерини и леки жени”.
	 Един	 английски	 пътешественик	
–	Макмихаел,	20	години	по-рано	съв-
сем	откровено	си	казва	за	Габрово:	
 „Този град е прочут по чистота-
та си и по една особеност, която 
не ласкае особено целомъдрието на 
обитателите му от женски пол”.
	 Д-р	 Цончев	 в	 желанието	 си	 да	
оневини	 поведението	 на	 някои	 по-

палави	 габровки,	 горните	факти	 так-
тично	 ги	 обяснява	 с	 „по-голямата 
нравствена чистота между габровки-
те, нещо, което пътникът, особено 
чужденецът, за няколко часа прес-
тояване само не е могъл да обясни, 
освен да ги отбележи... С тези жени 
габровци са си служили като гръмо-
отвод, тъй да се каже, срещу злите 
турски чиновници, затова са ги по-
кровителствали. Чрез тези жени са 
успявали да въздействат върху таки-
ва малки и големи чиновници – турци, 
дори за смекчаване на наказанията 
над провинени българи, да отклонят 
или намалят размера на реквизиции, 
ангарии и произволни данъци”.
	 Габровци	 като	 пресметливи	 хора	
са	търпели	въпросните	дами,	съобра-
зявайки	 се	 с	 горните	 съображения.	
Градските	 първенци,	 вместо	 да	 ги	
натирят,	 тихомълком	 ги	 отпращали	
отвъд	„Конашкия	мост”,	къде	конака.	
А	 в	 конака	 пътниците	 винаги	 имали	
повод	да	се	отбият	за	различни	услу-

ги,	включително	и	за	някои	по-специ-
ални.	Тези	услуги	се	разчули	толкова,	
че	дори	сериозен	човек	като	Найден	
Геров	–	бъдещ	писател	и	губернатор	
на	 Свищов	 през	 Освободителната	
война,	не	устоял	пред	изкушението	и	
на	 връщане	 от	 Русия	 лично	 изпроб-
вал	 възможностите	 на	 габровки.	 От	
срещата	 му	 с	 тези	 занаятчийки	 се	
родила	следната	стихотворна	допис-
ка:
 „Ох та да станем от Търново 
  та да идем у Габрово. 
 Гиди, гиди габровченки, 
 харни жени, добри жени, 
 керханджийски, хатърджийски. 
 Сякому хатър правят, 
 никому хатър не развалят. 
 Ищем ги, мари, ищем ги!”
	 Така	 или	 иначе	 ханджийството	
е	 повдигало	 имуществено	 селища-
та,	 където	 е	 било	 практикувана.	А	 с	
това	са	се	развивали	занаятите	и	то	
тези,	 които	 са	 обслужвали	 пътници-
те.	 На	 преминаващите	 другоселци	 е	

трябвало	да	се	подкове	 коня,	 да	 се	
ремонтира	колата,	да	му	се	закърпят	
обувките,	да	му	се	продаде	я	нож,	я	
пушка	или	пищов.	На	тези,	които	им	
предстоял	 по-дълъг	 път,	 е	 трябвало	
да	 се	 снабдят	 с	 храна,	 тютюн	 или	
някакъв	 армаган.	 Някои	 от	 пътници-
те,	които	са	били	по-имущни,	или	са	
отървали	кожата,	преминавайки	през	
разни	опасни	места,	им	се	дощявало	
да	се	поразпуснат,	в	някоя	от	гостил-
ниците	да	похапнат,	да	посръбнат,	да	
се	повеселят.	А	покрай	възможности-
те,	които	предоставяло	ханджийство-
то,	 габровци	развивали	коларството,	
ковачеството	 кираджийството,	 ко-
жарството,	ножарството,	пушкарство-
то	 обущарството,	 златарството,	ман-
драджийството,	пастърмаджийството,	
хлебарството,	 тъкачеството,	 гайтан-
джийството,	шивачеството,	 гостилни-
чарството,	лечителството,	охранител-
ството	 и	 още	 куп	 дейности	 в	 услуга	
на	 тези,	 които	 тръгват	 по	 пътищата,	
тръгващи	от	града	на	Янтра.		край
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Елена Богданова

из книгата „брат ми поетът. Живот и 
творчество на радко радков“ от еле-
на богданова с малки съкращения

	 ...	 в	 късната	 есен	 на	 1978	 г.	 бате	
се	 премести	 със	 семейството	 си	 в	
София.	 Той	 напусна	 Велико	 Търново	
с	 голяма	мъка,	 защото	се	разделяше	
с	 родния	 си	 град	 и	 с	 хора,	 които	 го	
обичаха	 и	му	 помагаха	 в	житейските	
и	 творческите	 дела.	 В	 столицата	 се	
наложи	почти	цяла	 година	да	живеят	
при	 бащата	 на	 втората	 му	 съпруга	 -	
Лора,	 в	 двустаен	 апартамент	 на	 ул.	
„Бабуна	 планина“	 1	 в	 квартал	 Лозе-
нец,	 без	 да	 има	 подходящи	 условия	
за	 творчество.	 Затова	 много	 често	
беше	започнал	да	гостува	на	приятеля	
си	 Стоян	 Бакърджиев	 в	 Пазарджик,	
където	се	е	разтоварвал	от	нервното	
напрежение	и	зареждал	с	нова	духов-
на	енергия.
	 В	 първите	 месеци	 след	 премест-
ването	 си	 в	 София	 бате	 не	 получи	
работа,	 но	 беше	 сред	 най-близките	
съветници	 и	 сътрудници	 на	 Людмила	
Живкова	в	осъществяването	на	начер-
таната	 от	 нея	 мащабна	 програма	 за	
естетическо	 възпитание.	 Набелязани	
бяха	важни	инициативи,	предвиждащи	
провеждането	 на	 декади,	 посветени	
на	 ярки	 личности	 като	 Леонардо	 да	
Винчи,	Николай	Рьорих,	Махатма	Ган-
ди,	Лев	Толстой,	Йоан	Кукузел,	Учите-
ля	Дънов	и	др.	Обсъждайки	плановете	
си	с	бате,	Людмила	Живкова	бе	под-
крепила	 идеята	 му	 за	 създаване	 на	
нова	театрална	формация,	която	чрез	
оригинални	форми	 да	 пресъздава	 от-
делни	моменти	от	живота	и	творчест-
вото	на	тези	велики	личности.
	 Така	 се	 бе	 зародил	 и	 замисълът	
за	 създаването	 на	 Старинния	 теа-
тър,	 който	 в	 навечерието	 на	 1300-го-
дишнината	 на	 България	 трябваше	 да	
„възкреси	 полузабравените	 традиции	
на	 древни	 ритуали	 и	 средновеков-
ни	 действа“,	 като	 по	 този	 начин	 да	
покаже	 „на	 българския	 народ	 и	 на	

света	 неумиращите	 наши	 светини	 и	
тези	 на	 човечеството,	 а	 чрез	 слово,	
действие,	символен	жест,	иконография	
и	 автентична	 старобългарска	 музика	
ще	 разкрие	 на	 младото	 поколение	
светлината	на	нашето	минало	и	чрез	
очищението	на	драмата,	завърнала	се	
в	стихията	си	на	тайнство,	ще	го	пре-
чисти	с	българщината“.
	 За	целта	в	началото	на	1979	г.	бате	
бе	 написал	 документалната	 драма-
ритуал	 „Похвално	 слово	 за	 словото“,	
посветена	 на	 великото	 дело	 на	 сла-
вянските	 просветители	 светите	 братя	
Кирил	и	Методий,	като	през	пролетта,	
под	патронажа	на	Людмила	Живкова,	
заедно	 с	 режисьора	Александър	 По-
пов	 положи	 началото	 на	 Старинния	
театър.	Тъй	като	беше	заявил,	че	няма	
амбиции	 за	 началнически	 постове,	
той	 бе	 предпочел	 да	 бъде	 драматург	
на	 новата	 театрална	 формация,	 а	 за	
директор	бе	назначен	Александър	По-
пов.							
	 Заедно	 с	 написването	 на	 доку-
менталната	 драма-ритуал	 „Похвално	
слово	 за	 словото“	 бе	 завършил	 и	
ръкописа	на	телевизионния	спектакъл	
„Слово	за	Търновград“,	чието	заглавие	
бе	 взел	 от	 първата	 си,	 неиздадена	
още	 стихосбирка,	 а	 темата	 бе	 свър-
зана	 с	 книгата	 на	 Людмила	 Живко-
ва	 за	 Лондонското	 четвероевангелие	
на	 цар	 Иван	 Александър.	 Сценарият	
обхващаше	малък	отрязък	от	време	 -	
последните	години	и	дни	до	падането	
на	Търновското	 царство	 под	 ударите	
на	 османския	 нашественик.	 Цялата	
творба	бе	пронизана	от	тревогата	за	
съдбата	 на	 цивилизацията,	 като	 над	
нея	 се	 издига	 идеята,	 че	 натрупа-
ните	 човешки	 знания,	 книжовност	 и	
култура	са	непреходни	и	не	могат	да	
бъдат	 поробени	 и	 унищожени.	 Спек-
такълът	бе	излъчен	по	БНТ	от	студио	
„Време“	 в	 навечерието	 на	 24	 май	 и	
непосредствено	след	това	във	вестник	
„Народна	култура“,	брой	21	от	24	май	
1979	година,	излезе	отзив		от	Михаил	
Г.	Райчев.	В	него	се	отбелязваше,	че	
„телевизионният	 експеримент	 „Слово	

за	Търновград“	е	един	от	пътищата,	по	
които	 трябва	 да	 вървим,	 когато	 осъ-
ществяваме	грандиозната	художестве-
на	програма	за	отпразнуване	1300-го-
дишнината	на	българската	държава“.
	 Татко	 слушаше,	 радваше	 се,	 но	
накрая	 казваше,	 че	 едва	 ли	 биха	 се	
писали	 такива	 добри	 думи	 за	 спек-
такъла,	 ако	 бате	 не	 беше	 привлечен	
в	кръга	на	сътрудниците	на	Людмила	
Живкова.	 Той	 говореше	 всичко	 това	
с	известна	тъга,	защото	беше	съвсем	
наясно,	че	подобно	обвързване	е	като	
„нож	 с	 две	 остриета“.	 Обаче	 бате	
беше	поел	своя	път	и	връщане	назад	
нямаше.	 Знаеше,	 че	 ще	 го	 хулят	 и	
осъждат,	че	ще	му	се	усмихват	лице-
мерно,	а	зад	гърба	му	ще	сплетничат,	
ще	го	наричат	„придворен	поет“,	„шут“	
и	„протеже	на	принцесата“,	„нагаждач	
и	 приспособенец“.	 Но	 същевременно	
знаеше	 и	 разбираше	 какъв	 шанс	 му	
дава	съдбата	да	се	доближи	до	такава	
личност	като	Людмила	Живкова.	Зато-
ва	считаше	за	свой	дълг	да	й	помага	
в	нейната	мисия	и	не	можеше	да	се	
отдръпне,	 да	 се	 откаже	 от	 поетата	
отговорност.
	 Не	 ламтеше	 за	 постове	 в	 култур-
ната	 йерархия,	 не	 беше	 жаден	 за	
власт	и	искаше	да	се	чувства	свобо-
ден	като	пойна	птичка.	Затова	не	бе	
приел	да	бъде	директор	на	Старинния	
театър,	 а	 предпочете	 да	 бъде	 само	
негов	драматург.
	 Така	 след	 ползотворната	 изява	
новият	театър	беше	вече	факт	и	пред-
стоеше	 неговото	 официално	 откри-
ване	 в	 края	 на	 театралния	 сезон	
1978/1979	 година.	 Имах	 невероятния	

шанс	 да	 присъствам	 на	 последните	
репетиции	 на	 документалната	 драма-
ритуал	„Похвално	слово	за	словото“	в	
една	от	залите	на	Археологическия	му-
зей.	В	късния	следобед	през	юни	1979	
г.	 посетих	 една	 от	 репетициите.	 На-
право	бях	поразена	от	спектакъла	на	
театъра,	 извличащ	 от	 историческата	
глъбина	един	от	най-светлите	подвизи	
на	човешкия	ум	чрез	непомръкващото	
дело	на	нашите	първоучители	-	свети-
те	братя	Кирил	и	Методий.	В	основата	
на	 действието	 бе	 заложено	 тяхното	
житие,	оживяващо	чрез	гласа	на	лето-
писеца,	 чиято	 роля	 изпълняваше	 н.а.	
Кирил	 Янев.	 По-късно	 той	 се	 явява-
ше	 и	 като	 по-големия	 брат	 Методий.	
Сила	и	светлина	лъхаше	от	образа	на	
младия	Константин,	поел	по	избрания		
път	 -	 да	 се	 самоусъвършенства	 и	 да	
служи	на	народа	си.
	 Върнах	се	в	Габрово	много	радост-
на	 и	 обнадеждена.	 Разказвах	 пред	
близките	 ми	 за	 новия	 театър,	 за	 бъ-
дещите	 творчески	 планове	 на	 бате	
и	 всички	 с	 нетърпение	 очаквахме	
новата	премиера.	А	тя	се	състоя	съв-
сем	 наскоро	 -	 в	 края	 на	юни,	 преди	
закриването	на	театралния	сезон.	По	
традиция	 голяма	 част	 от	 габровския	
ни	 род	 тръгнахме	 с	 коли	 за	 София,	
за	да	бъдем	сред	първите	зрители	на	
представлението	в	криптата	на	храма	
„Свети	Александър	Невски“.	С	 голямо	
вълнение	заехме	местата	си	в	импро-
визирания	салон,	сред	блясъка	на	бе-
лите	мраморни	стени,	където	живееха	
своя	мистичен	живот	древните	икони	
от	прочутите	ни	зографски	школи.	На	
първия	 ред	 с	 аристократичната	 си	
осанка,	 заобиколена	 от	 почитатели,	
седеше		Елисавета	Багряна,	с	която	в	
студентските	ни	години	се	бе	срещал	
бате,	но	не	бе	получил	одобрение	на	
стиховете	си.
	 По-добро	 представяне	 на	 театъра	
не	 можеше	 да	 се	 очаква	 -	 той	 тръг-
ваше	 с	 небивал	 блясък,	 приемайки	
възторжените	овации	и	оценки	на	пуб-
ликата.	 След	 премиерата	 бате,	 Лора,	
аз,	съпругът	ми	Христо,	Веселин	Гатев	
и	съпругата	му	Ана	отидохме	в	апар-
тамента	 на	Анатолий	 Хубанчев	 -	 съу-
ченик	на	бате	от	семинарията,	а	сега	
преподавател	 в	 Духовната	 академия.	
Всички	бяхме	в	приповдигнато	настро-

ение	и	до	късно	през	нощта	говорих-
ме	 за	 премиерата,	 за	 бъдещето	 на	
театъра	и	новите	творчески	стъпки	на	
бате.
	 Сега,	 след	 като	 новият	 театър	
беше	 официално	 открит,	 всички	 оч-
аквахме	да	разберем	какви	ще	бъдат	
отзивите	 за	 него.	 Първа	 възторжена	
статия	 за	 събитието	 написа	 Майя	
Басмаджиева.	 Под	 заглавие	 „Нова	
театрална	 форма“	 тя	 бе	 поместена	 в	
брой	 27	 от	 6	 юли	 1979	 г.	 на	 вестник	
„Народна	култура“.	Авторката	пишеше:	
„Преоткритите	 паметници	 на	 средно-
вековната	книжнина	Радков	насища	с	
художествения	нерв	на	съвременната	
чувствителност.	Научните	му	познания	
в	 тази	 област,	 дълбокото	 му	 граж-
данско	 преклонение	 и	 искреният	 му	
пиетет	 към	 старинните	 ценности	 са	
причина	 за	 убедителната	 стройност	
на	 композицията,	 за	монолитната	из-
лятост	 на	 литературната	 форма.	 От-
тук	 произтича	 логичното	 градиране	
на	 действието,	 умното	 насочване	 на	
конфликта,	 неговото	 последователно	
и	аргументирано	движение	към	кулми-
нацията	 и	 същевременно	 бляскавата	
езикова	 и	 стилова	 защита	 на	 основ-
ната	тема	-	че	всеки	народ	има	право	
да	чете	и	пише	на	свой	собствен	език,	
че	има	право	на	самостоятелна	култу-
ра“.
	 В	брой	15	на	вестник	„Пулс“	от	17	
юли	 1979	 година	 пък	 се	 появи	 стати-
ята	 „Похвално	 слово	 за	 словото“	 на	
Миглена	 Манова.	 „Облегнат	 на	 до-
кументите	 на	 нашата	 средновековна	
книжнина,	 Радко	 Радков	 не	 само	 ги	
е	композирал	в	органично	цялостен	и	
завладяващ	 спектакъл,	 но	 и	 умело	 е	
примесил	авторското	си	слово	в	сис-
темата	на	същата	извисена	поетика	и	
философска	вглъбеност“	-	пишеше	тя.
	 Не	 закъсня	 с	 оценката	 си	 за	 но-
вата	 премиера	 и	 театралният	 критик	
Димитър	Канушев,	който	в	обстойната	
рецензия	 „Един	 спектакъл,	 един	 теа-
тър...“,	поместена	в	брой	30	на	„Лите-
ратурен	фронт“	от	26	юли	1979	година,	
отбеляза:		„За	първи	път	в	тази	поста-
новка	 българският	 театър	 се	 насочва	
така	 последователно	 към	 образци	
и	 идеи	 от	 златния	 век	 на	 нашата	
древна	 история,	 дълбоко	 национални	
и	 общочовешки	 по	 съдържанието	 и	
формата	 си,	 образци	 възвишени	 и	
великолепни,	 известни	 и	 неизвестни,	
познати	и	недостатъчно	привличани	в	
кръга	на	зрението	ни	при	разрешава-
нето	 на	 съвременните	 ни	 и	 модерни	
театрални,	 естетически	 и	 културно-
исторически	проблеми“.	„Една	велико-
лепна	идея	и	едно	талантливо	начало.	
„Старинният	 театър“	 има	 да	 решава	
много	 въпроси	 от	 общ	 и	 специфичен	
театрален	 характер.	 Най-важният	 от	
тях,	хвърлянето	на	мост	между	съвре-
менността	 и	 миналото,	 търсенето	 на	
естетическо	 единство	 и	 приемстве-
ност	 на	 великите	 ни	 демократични	
художествени	 традиции,	 той	 трябва	
да	реши,	без	да	се	ограничава,	воден	
от	съзнанието	за	ролята	и	мястото	на	
българската	култура	в	световния	худо-
жествен	процес	от	първите	й	изяви	до	
днес.	Наистина,	каква	грандиозна	цел,	
благородна	и	 трудна!“	 -	 заключаваше	
Д.	Канушев.

Браò ми пîåòъò

Елена Богданова (радкова) 
заедно със своя брат 
- поета радко радков

Факсимиле от театралния афиш на първата постановка на Старинния театър на 
пиесата „Похвално слово за словото“ от радко радков. Снимки: личен архив
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НАШИ КЛИЕНТИ ТЪРСЯТ: ПАРЦЕЛИ - БОРОВО, СИРМАНИ, ВЕЛЧЕВЦИ, ЧЕХЛЕВЦИ, ВОЙНОВО, ГА-
ЧЕВЦИ, ВРАБЦИ, БОЙНОВЦИ, КЪЩИ В ДОБРО СЪСТОЯНИЕ В ПЛАНИНАТА асф. път, ток и вода до 15000 
лв; КЪЩИ в града до 30000 лв; ЦЕНТЪР: 3-ст. -до 45000 лв; 2-ст.- до 30000 лв; 1-ст. - до 20000 лв
ЗА КЪЩИ НА WWW.GABROVO.HOUSE

ПРОДАВА АПАРТАМЕНТИ 
2-ст., център, 61м2, ет. 5/5, за ремонт 39 800 лв
2-ст., Бичкиня, 65 м2, етаж 3/8, ЕПК 40 000 лв
2-ст., Колелото, 61 м2, 5/6, тухла, ТЕЦ 44 200 лв
2-ст., Градище, 66 м2, ет. 3/5, ново строителство, 
обзаведен 62 000 лв
2-ст., Колелото, 64 м2, етаж 3/5, ремонтиран, 
PVC, ТЕЦ 62 000 лв
2-ст., Шиваров мост, 88 м2, 1/3, южен 73 000 лв
2-ст., Център, ет. 5/11, ч. ремонт, PVC 65 000 лв
2-ст., Дядо Дянко, 60 м2, ет. 5/5, за частичен 
ремонт 30 000 лв
3-ст., Борово, 80 м2, ет. 5/6, ч. обз. 39 200 лв
3-ст., Ш. мост, 86 м2, ет. 1/4, обз. 55 000 лв
3-ст., Градище, 95 м2, ет. 4/4, обз. 100 000 лв
3-ст., ул. „Акация“, 75 м2, 4/8 65 000 лв
3-ст., център, ново строителство, 111 м2, ет. 5, 

ТЕЦ, гараж за 2 коли 120 000 eu
3 ст., Тлъчници, НС, 98 м2, ет. 5/5 57 000 eu
3 ст., Тлъчници, 89 м2, етаж 3/5, обзаведен, 
газово отопление 75 000 eu
3 ст., Шести участък, 2/4 ет., 100 м2, за основен 
ремонт, гараж 99 000 лв
3-ст., Ш. мост, 105 м2, етаж от къща, след ре-
монт, газ + гараж + 1-стаен 39 м2 157 000 лв
3-ст., Колелото, ет. 5,76м2, панел, PVC 49 500 лв
3-ст., Сирмани, 94 м2, ет. 3, таванска стая, гараж 
и маза 70 600 лв
3-ст., Център, 83м2, ремонтирана баня, възмож-
ност за газ 61 900 лв
ПРОДАВА КЪЩИ 

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

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

 31 900 лв
Местност Качорите, 144м2 РЗП, двор 2934м2, 
автентична                              17 101 еu 
Баевци, 70 м2 ЗП, двор 883 м2 27 900 лв.
Велковци, 140 м2 РЗП, гараж, два навеса, плевня, 
4 спални, двор 1400 м2 41 500 eu
Лесичарка, 182 м2 РЗП, реновирана, 1393 м2 двор 
 62 995 eu
Иванковци, 132 м2 РЗП, двор 4540 м2 44 900 лв
Яворец, 176 м2 РЗП, двор 760 м2 20 000 лв
Иглика, 68 м2 ЗП, двор 691 м2 13 600 eu
Жълтеш, 60 м2 ЗП, гараж, двор 850 м2 59 900 лв
Нова махала, 136 м2 РЗП, двор1499 м2 42 500 лв
Драгановци, 157 м2 РЗП, гр. строеж, гараж, двор 
1040 м2 31 500 eu
Кметовци, 74 м2  ЗП,  двор 1112 м2 39 500 лв
Читаковци, 176 м2 РЗП, за довършителен ремонт, 
двор 2200 м2 43 700 лв
Малини, 2-ет., за ремонт, двор 1140 м2 8 000 лв
Гледаци, 1/2 част от къща, двор 907м2 20 000 лв
Беломъжи, 51 м2, ремонтирана, плочи, двор 3771 
м2 31 500 eu
Ид. център,137 м2 ЗП, отст. пр. строеж, за осно-

вен ремонт и реконструкция 51 800 eu
Етъра, 73 м2 ЗП, двор 286 м2 11 800 eu
Колелото, 2-ет., 306 м2 РЗП, 413 м2 двор, гараж, 
стопанска постройка 156 600 лв
Иванили, с плочи, стоп. постр., 956 м2 5 600 eu
Шенини, груб строеж, 229 м2 РЗП, два гаража 
570 м2   73 000 лв
Борово, 3-ет., РЗП 180 м2, с дюкян, лятна кухня, 
на 2 улици, двор 309 м2 26 500 лв
Орловци, 120-годишна къща,отлична реставрация, 
необзаведена,лок. парно двор 1599 м2  55 900 eu
Къща на 3 км от Центъра, 240 м2 РЗП, 3 спални, 
НС 2011, 2 гаража, двор 1788 м2 280 000 лв
Къща на 12 км от Габрово, 226 м2 РЗП, 3 спални, 
НС 2009, двор 1854 м2 91 500 eu
Стойковци, лок. парно, 102м2 РЗП, юг 49 960 eu
ПРОДАВА ЕТАЖИ

Плачковци, 88 м2, 1/2 етаж + гараж 45 600 лв
Велчевци, 80 м2, 2/2 етаж 30 900 лв
Баждар, 97 м2, 1-ви/3 етаж, PVC 64 000 лв
КЪЩА ЗА ГОСТИ

Сейковци, 372 м2 РЗП, 2 къщи, стопански по-
стройки, двор 9180 м2 147 000 лв
ПРОДАВА ПАРЦЕЛИ

Поповци, 507 м2 5 600 лв
Велчевци, 298 м2 8 900 лв
Сирмани, 488 м2, за общ. обслужване 14 400 лв
Мичковци, 800 м2 16 000 лв
Чавеи, 540 м2, с бунгало 7 600 лв
Бойката, 1188 м2, с проект 15 900 лв
УПИ до НТС, 293 м2 69 000 лв

Сирмани, три УПИ общо 1777 м2 62 200 лв
Шенини, УПИ, 2200 м2, бунгало, гараж 25 200 лв
Войново, УПИ, 949 м2, изглед -язовира 16 900 лв
Борово, УПИ, 503 м2 16 900 лв
Русевци, 1829 м2, на 2 улици, юг 55 500 лв
Борики, 5580 м2 34 340 eu
Войново, до язовира, 4 УПИ, 4886 м2  56 000 лв
Русевци, 853 м2, на 2 улици, юг 17 600 eu
Индустриална зона, УПИ, производствена и скла-
дова дейност - 5923 м2 150 000 лв
Велчевци, 2504 м2  18 800 eu 
Младежки дом, 828 м2, до 10 м 9  900 eu
Русевци - 1118 м2, до 10 м, Кинт 1.2 22 600 eu
Стефановци, 1554 м2, склад и произв. 16 eu/м2

Сирмани - 925 м2 до 15 м, Кинт 2.0, плътност 
70% за общежитие или блок обезщетение
БИЗНЕС ИМОТИ

Обходен път за Шипка, 20 дка, 106 м лице, до 
пътен възел Поповци, променено предназначение 
с изтекъл срок, за подновяване       210 000 лв
Производствена сграда 105 м2, отстъпено право 
на строеж, в центъра 51 800 лв
Дърводелска фабрика, Млечево 119 000 лв
Производствена база сгради 4229 м2, 18725 
терен, до гара Пордим 345 000 eu
Сграда в груб строеж - 1056 м2 РЗП, УПИ 4455 
м2, за хотел и басейн 399 000 лв
СИЗ, фабрика за кожи РЗП 800 м2, 2880 терен, 
канал, до трафопост 215 000 eu
Бивше общежитие, Колелото, 4 ет. + магазин, 
1500 м2 РЗП 193 800 eu
ГАБРОВО, СГРАДА С МАГАЗИН, КАФЕ И ОФИСИ В 

ГРУБ СТРОЕЖ 100 000 eu
Офис, 164 м2, ет. 4/4 52 600 eu
ДАВА ПОД НАЕМ

Мол Габрово, тристаен, обзаведен 588 лв
Терамол, 1-ст., 3 ет., част. обзавеждане 180 лв
ИЦ, тристаен, обзаведен, след ремонт 1200 лв
Младост, 1-ст., 3 ет., част. обзавеждане 145 лв
Административен център, офис - 106 м2 600 лв
Митница, офис - 160 м2 550 лв
ТЪРСИ ПОД НАЕМ

Център, 1-стаен, лукс. обзаведен до 250 лв
Център, 2-стаен, обзаведен до 350 лв
Център, 3-стаен, лукс. обзаведен до 450 лв
Къща, с лукс. обзавеждане и двор до 800 лв
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EДНОСТАЙНИ:
БОКСОНИЕРА В ЦЕНТЪРА ЗАМЕНЯ ЗА ГАРСОНИЕРА
Дядо Дянко, 28м2, монолит, отлична 15 500 лв
Трендафил-1, ет. 5, панел 20 000 лв
Голо бърдо, тухла, 77м2 35 000 лв
Севлиево, 55м2, ет. 1,подходящ за офис 35 000 лв
Ид. център, 47 м2, ново строителство  40 000 лв

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

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

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

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

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

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

Дядо Дянко, УПИ, 9810м2 23 лв/м2

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

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

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

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

GSM 0878/227 225, www.gabrovski-imoti.com
АГЕНЦИЯ ЗА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ

Габрово, ул. “Първи май” №1, вх. В, етаж 1 
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СПЕШНО КУПУВА - ПЛАЩА ВЕДНАГА:
Панелен апартамент - двустаен, тристаен
Гарсониера - Младост, център
Двустаен, тристаен в идеален център 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

тел.: 066/80 85 74,  0885 118 119

Рåклами и îáяви в “100 вåñòи”

иМоТи проДаВа
ДВуЕТажна кЪЩа с 
дворно място в район Лъ-
ката се продава. Телефон 
за връзка: 0889/415-447, 
след 18 часа. [4, 4]
граДски парцЕл - 850 
кв. м, в кв. Радиче-
вец се продава на тел. 
0889/933-998. [5, 4]
апарТаМЕнТ на бул. 
„Васил Априлов“, чети-
ристаен, се продава на 
тел. 0889/933-998. [5, 4]
гараж - 32 кв. м, на 
ул. „Климент Охридски“ 
№ 41 се продава на тел. 
0898/583-772. [11, 9]
ноВо оБзаВЕДЕно 
жилище - 73 кв. м, 4 
етаж, гр. Габрово, цен-
тър, се продава на тел. 
0887/163-234. [11, 9]

кЪЩа - ново строител-
ство, на три етажа, РЗП 
165 кв. метра, цена: 77 
777 лв., се продава на 
тел. 0888/450-180. [11, 
8]
поМЕЩЕниЕ, 90 кв. 
м, кота 0, в района на 
„Кауфланд“, ново стро-
ителство, подходящо за 
магазин, офис, зъболе-
карски, лекарски кабинет, 
от частно лице, без по-
средник се продава на 
тел. 0888/254-577. [5, 5]
апарТаМЕнТи и други 
- ново строителство, в 
идеален център се прода-
ват на тел. 0888/447-096. 
[22, 10]
апарТаМЕнТ, оБза-
ВЕДЕн, в идеален цен-
тър се продава на тел. 
0887/803-414 [14, 5]
Фурна „БаЙ Христо“, на 
ул. „Никола Войновски“ 
- срещу бившия „Добри 
Карталов“, се продава на 
тел. 0888/729-196. [30, 
8]
парцЕл - 2 дка, в регула-
ция, незастроен (овощна 
градина), в село Арме-
ните се продава на тел. 
0888/515-797. [5, 4]
сТара кЪЩа на 10 км от 
Габрово - ток, вода, 2 дка 
двор, се продава на тел. 
0895/791-359. [3, 1]

ДВусТаЕн апарТаМЕнТ 
- 64 кв. м, кв. Тлъчни-
ците, ул. „Осми март“ 
24Б, ет. 3, за 21 000 
евро се продава на тел. 
0899/811-618 - Елена. [2, 
2]
ЕДносТаЕн, слЕД осно-
вен ремонт, ТЕЦ, в Мла-
дост се продава на тел. 
0899/126-904. [4, 2]

ДаВа поД наЕМ

сБа оТДаВа поМЕ-
ЩЕния поД наЕМ 
- тел. 0895/55-76-10. 
[20, 7]

Магазин В центъра се 
дава под наем на тел. 
0878/515-080 [19, 17]
апарТаМЕнТ срЕЩу Те-
атъра се дава под наем за 
офис. Телефон за връзка: 
0879/572-880. [11, 10]
поМЕЩЕниЕ за офис 
или кабинет на Коопера-
тивен пазар се дава под 
наем на тел. 0878/539-
715. [11, 9]
поМЕЩЕниЕ за офис 
- магазин срещу съда в 
град  Севлиево, газифи-
цирано и с климатик, се 
дава под наем на тел. 
0887/64-44-45. [10, 8]
иц, ДВа магазина/офи-
си, договаряне - тел. 
0888/378-193. [11, 4]

апарТаМЕнТ - 65 кв. м, 
на Колелото се дава под 
наем на тел. 0877/222-
095. [12, 12]
оБзаВЕДЕна БоксониЕ-
ра под наем или продаж-
ба - 0888/830-305. [6, 3]
апарТаМЕнТ сЕ дава под 
наем на тел. 0896/349-
417, 066/85-41-85. [6, 5]
гараж поД наем на Еса 
- 0889/807-928. [5, 5]
саМосТояТЕлЕн ЕТаж 
от къща в центъра се 
дава под наем на тел. 
0885/373-413. [5, 3]
кВарТира за задочници 
се дава на тел. 0878/204-
299. [5, 3]
апарТаМЕнТ - 50 кв. 
м, на ул. „Скобелевска“ 
(срещу Театъра) се отдава 
под наем. Обособени три 
отделни стаи. Подходящ 
за семейство, офис или 
кантора. Тел. 0899/172-
413. [4, 2]
кВарТира сЕ дава на 
тел. 0889/363-365. [4, 1]

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, 4]

иМоТи купуВа
ЕВТина кЪЩа, може 
и полусъборена, се ку-
пува - справки на тел. 
0895/752-838.
сТара кЪЩа в Габровски 
регион, здрава или полу-
съборена, се купува на 
тел. 0877/343-426. [23, 
19]
кЪЩа В града се купува 
на тел. 0885/20-00-58. 
[3, 1]
ТрисТаЕн ТухлЕн апар-
тамент се купува на тел. 
0885/641-759. [3, 1]

зЕМи
зЕМЕДЕлски зЕМи и 
гори се купуват на тел. 
0894/23-24-25. [11, 7]
купуВаМ ниВи около 
Габрово - тел. 0894/47-
44-70. [11, 4]

ноЩуВки
ноЩуВки -  тел . 
0879/272-528, 0888/254-
625.
кЪЩа за гости - Габро-
во, справки на тел.  
0878/532-714, 0888/532-
714.
ноЩуВ ки ,  ц Е н -
ТЪр - справки на тел. 
0878/515-080 [19, 17]
ноЩуВки В топ цен-
тър - справки на тел. 
0876/731-419. [22, 16]

тел. 0675/32 824,
моб. 0885/666 636

уроци, курсоВЕ
спорТЕн клуБ „Алфа-Метал“ провежда кур-
сове за безопасно боравене с огнестрелно 
оръжие. Тел. 066/80-69-62.

ЦенТъРзапРоФеСионаЛнооБУЧение-ГаБРоВо
ор Га ни Зи ра ли цен Зи ра ни Кур Со Ве За: 

 ши ВаЧ
 рЕ МонТ на шЕВ ни Ма ши ни 
 ЕлЕк Т ро и Мо То ка рис Ти
 ог ня ри
 кра нис Ти
 Бар Ман-сЕр ВиТьор

из Да Ва ДЪр жа ВЕн До ку МЕнТ за пра Вос по соБ носТ

 гоТ ВаЧ, сЕр ВиТьор
 коз МЕ Тик
 Фризьо ри
 лЕ ЧЕ БЕн Ма саж
 Маникюр, пЕДикюр,  
 нокТопласТика

066/808-592, 0887/361-876

 Ма ши нисТ на пЪТ но-сТро и ТЕл ни Ма ши ни

ДаВа заЕМ
прЕДлагаМ крЕДиТи и обеди-
няване на задължения - справки 
на тел.  0888/909-384. [12, 9]
сВЕжи пари за свежи идеи сега 
и с томбола и различни награди 
- справки на тел. 0893/03-73-16, 
0894/79-59-69, 0877/87-08-47. 
[10, 9]
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раБоТа прЕДлага
„БулЧикЪн“ аД - Севли-
ево (Чакала) търси портиер. 
Справки на тел. 0893/688-
353. [13, 12]
„БулЧикЪн“ аД - Севли-
ево (Чакала) търси механик. 
Справки на тел. 0899/876-
595. [13, 12]
заВЕДЕниЕ ТЪрси сер-
витьорки. Справки на тел. 
0876/46-36-27. [17, 12]
ТЪрся ДЕТЕглЕДаЧка за 
САЩ с документи. Добро въз-
награждение. Справки на тел. 
0896/400-761. [11, 11]
гоТВаЧи, пицар и миячка 
се търсят на тел. 0893/975-
878. [22, 17]

рЕсТоранТ ТЪрси сер-
витьорка. Справки на тел. 
0899/889-897. [11, 10]
ЕксТруДЕрисТ за производ-
ство на ПВЦ изделия, може и 
пенсионер, се търси на тел. 
0887/39-63-71. [11, 9]
ФирМа ТЪрси шофьор за 
разнос на минерална вода. 
Моля, подайте автобиография 
на vianeon@abv.bg. Справки 
на тел. 0887/875-652. [11, 8]
оБЩ раБоТник се търси на 
тел. 0896/644-577. [11, 10]
„БулЧикЪн“ аД - Севлиево 
търси началник склад с ком-
пютърна грамотност и опит. 
Молби на място: Чакала 5 
(старият път за Душево), или 
e-mail: hspasova@bulchicken.
com. [13, 6]
„БулЧикЪн“ аД - Севли-
ево търси шофьор категория 
„С“ с опит. Молби на място: 
Чакала 5 (старият път за Ду-
шево), или e-mail: hspasova@
bulchicken.com. [14, 6]

Винарна „раЧо Ковача“ 
търси готвач за обедно меню. 
Задължително професиона-
лист (експерт в областта). 
Отлични условия на труд. 
Справки на тел. 0876/68-37-
68. [12, 9]
прЕДлагаМ раБоТа - тел. 
0896/481-410. [8, 4]
МаникюрисТка сЕ търси на 
тел. 0894/782-267. [11, 6]
пицария „глаДници“ тър-
си сервитьори. Справки на 
тел. 0899/319-114. [12, 9]
грил-паВилион прЕД ма-
газин „Кауфланд“ търси да 
назначи продавач-консул-
тант-касиер. Справки на тел. 
0887/90-70-32. [11, 7]

жЕна До 65 години за гледа-
не на стари хора се търси на 
тел. 066/99-22-44. [6, 5]
БисТро „карТал“ търси 
да назначи сЕрВиТьор/ка. 
Постоянна работа, вечерни 
смени. Повече информация 
на тел. 0889/319-654. [6, 
6]
ФирМа ТЪрси охранители. 
Справки на тел. 066/810-326. 
[5, 5]
кВалиФициран сТругар се 
търси на тел. 0888/88-22-73. 
[11, 3]
упраВиТЕл за храниТЕлЕн 
Магазин се търси на тел. 
0888/147-173. [3, 2]
пЕкарна ТЪрси работник 
за закуски. Справки на тел. 
0877/164-004. [11, 2]
пицария „ТЕМпо“ търси 
готвач/ка. Справки на тел.  
0879/988-010. [11, 1]

работа предлага, търси; превози, билети; отопление

Бинго зала 
„гаБроВо“ 

ТЪрси 
крупиЕТа

0896 604 999 

МожЕ и сТуДЕнТи 
заДоЧници

Оòîплåниå на пåлåòи ñ цåна и качåñòвî áåз алòåрнаòива
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 ди-
ректно от завода. представител-
ствата осигуряват гаранционния 
и извънгаранционен сервиз. В 
цената на базисните модели не 
влиза транспортът - цените са по-
сочени по-долу. пелетните камини 
са без помпа и разширителен съд. 
монтажът може да се извърши от 
собственика при спазване изис-
кванията на „Голдън файър“..предлагаме проектиране и 
изграждане на цялостна система 
за отопление на пелети..транспорт - 60-80 лв. .монтаж - 220 лв..първоначален пуск - 80 лв.

Самî клиåнòиòå, закупили прîдукò 
на “Гîлдън файър” îò ИК „Кîлîнåл”,  
пîлучаваò ДИРЕКТНА ГАРАНÖИОННА 
ПОДДРЪжКА. Оñòаналиòå при нужда îò 
ãаранциîнåн ñåрвиз òряáва да направяò 
заявка на òåлåфîниòå на дîñòавчика. 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		+	пода-
ващ	шнек	+	бункер	за	210	кг	пелети	 -	
цена: 2640 лева..пакет „35 киловата“ - 2660 лева.
Включва: Пелетна	горелка	Gf	45	+	Водогреен	ко-
тел	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 GOLDEN 
FIRE 450 V/A. За	 всички	 клиенти,	 закупили	 наш	 продукт,	 промо-

ционална	цена	от	385	лева. С две години 
пълна гаранция!

+ 390 лева за горелки от серията VIP - самопочистващи се

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

27/01

ЕКСКУРЗИИ ОТ ГАБРОВО
ОДРИН - 29.02/28.03./25.04., 45 лв.
ОДРИН-ЧОРЛУ - 21.03.,1 нощ., 135 лв.
БУКУРЕЩ - 29.02./23.05., 42 лв.
БУКУРЕЩ THERME - 22.02./22.03., 45 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.  
ВЕЛИКДЕН В ИСТАНБУЛ - 16.04.,3 нощ., 205 лв.
ВЕЛИКДЕН В РУМЪНИЯ - 18.04., 2 нощувки, 
143 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., 3нощ., зак., 395 лв.    
ДЕЛТАТА НА Р.ДУНАВ - 30.04.,2нощ.,зак.,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.,3нощ.,341 лв.    
ВЕЛИКДЕН СОЛУН-МЕТЕОРА - 17.04., 2 но-
щувки, 208 лв.
ПОЧИВКИ ОСТРОВ КОРФУ - 7 нощувки, закуски 
и вечери, от 480 лв.                                                                                                                                   
ВЕЛИКДЕН С АВТОБУС ОТ СОФИЯ
ОХРИД - 229 лв., СТРУМИЦА - 248 лв., БЕЛ-
ГРАД - 205 лв., ТАСОС - 179 лв., АТИНА - 375 
лв., ХАЛКИДИКИ - 365 лв., ЛЕФКАДА - 315 лв., 
ВИЕНА - 365 лв., ПРАГА - 489 лв.                                                  
АВТОБУСНИ И САМОЛЕТНИ БИЛЕТИ НА WIZZ AIR И RYANAIR  

sviat@mail.bg

 
         

оТоплЕниЕ
ДЪрВа за огрев се продават 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., нарязани - 85 лв., 
чували - 5 лв. - тел. 0988/816-628.
„пЕхлиВаноВ“ - пресяти въглища 
донбас, брикети, 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 чували, с без-
платен транспорт, се продават на тел. 
0877/108-825.
ДЪрВа за огрев в чували и разпалки - 
5 лв. Доставка на място. Тел. 0876/437-
140.

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

сухи ДЪрВа в чували и разпалки - 5 
лв. Незабавна 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 - нацепени, 80 лв., 
с безплатен транспорт, се продават на 
тел. 0877/471-466.
нацЕпЕни, нарязани дърва - 80 лева, 
незабавна 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 брикети - 
0897/922-481.
сухи и суроВи нацЕпЕни дърва - 80 
лева, се продават на тел. 0895/752-
838.
ФирМа „плаМакс 2020“ продава еко-
брикети - 7.50 лв. за чувал (20 кг). 
Справки на тел. 0897/876-477. [22, 17]
ДЪрВа за огрев, салкъм - 60 лв./куб. м 
на метър, 75 лв./куб. м нарязан и наце-
пен. Тел. 0896/741-763. [24, 7]
ДЪрВа за огрев, метрови - 75 лв./куб. 
м, нацепени и нарязани - 85 лв./куб. м. 
Тел. 0896/741-763. [24, 7]

ФирМа „сТил-Мс“ ооД - граД 
ТряВна проДаВа иглолисТни пЕ-
лЕТи. Тел. 0899/961-233. [11, 6]

ДЪрВа за огрев - нарязани и нацепе-
ни - 80 лв./куб. м. Тел. 0897/765-901. 
[24, 7]
лицЕнзирана ФирМа продава дърва 
за огрев. Тел. 0877/168-330. [22, 11]
„ФлинТ-гаЙДароВи“ („пЕТя Гайда-
рова“) - донбаски въглища; брикети, 
разпалки. Осигурен транспорт. Справки 
на тел. 0898/690-606, 066/80-80-53. 
[25, 9]
сухи ДЪрВа, нарязани и нацЕпЕ-
ни дърва в чували, метрови дърва за 
огрев - справки на тел. 0896/80-76-88. 
[16, 6]
сухи разпалки в големи чували - 5 
лева, сухи дърва в чували - 5 лева - тел. 
0876/29-43-43. [11, 6]
ДЪрВа - сухи, 70 лв./кубик, до адрес, 
се продават на тел. 0890/57-33-93. [12, 
3]
ДЪрВа - метрови, габър, се продават на 
тел. 0897/976-585. [5, 1]
проДаВа ЕкоБрикЕТи от чиста слън-
чогледова шлюпка - 7.50 лв./20 кг.  
Адрес: бул. „Трети март“ 93 (непосред-
ствено преди КАТ), тел. 0897/876-477. 
[24, 1]
ДЪБоВи изрЕзки - 40 лв./куб. м - тел. 
0899/137-896. [19, 1]

прЕВози
услуги сЪс самосвал - 25 
лв., и багер - 50 лв./час - 
0893/511-154.
ТранспорТни услуги - тел. 
0882/407-493. [16, 10]
ТранспорТ сЪс самосвал 
до 3.5 тона и работници - 
0894/602-701. [14, 7]
ТранспорТ с бус до 1.5 тона 
- справки на тел. 0879/019-
191. [7, 1]

БилЕТи, пЪТуВания
аВТоБусни, саМолЕТни БИ-
ЛЕТИ се предлагат на тел. 
066/80-49-48, 0887/83-61-73.

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
                              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, ДЪрВоДЕлци 
- коФражисТи, оБЩи раБоТници В произВоД-
сТВоТо, шоФьори на ТЕжкоТоВарни каМиони 

каТЕгория "сЕ" и "с1Е" 
срещу добро заплащане, писмен трудов договор, социални 
осигуровки, платен отпуск, квартира и транспорт до работ-

ното 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
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сТроиТЕлсТВо
кЪрТи и пробива - 0897/832-363
ФирМа сЪБаря, почиства за сметка 
на материалите - тел. 0896/183-637.
кЪрТи, рЕжЕ, зида, ВиК, ел. фаянс  - 
0878/943-895
рЕМонТ на стари покриви и направа 
на нови, топлоизолация, дренаж - тел. 
0882/279-749. [22, 15]
гипсокарТон, шпаклоВка, боя, 
хидро- и топлоизолации, тенеке-
джийство, покриви - тел. 0888/863-
001. [22, 15]
покриВи - ремонт и направа, въ-
трешни ремонти, дренаж, бетони - 
тел. 0897/390-194. [22, 15]
сТроиТЕлни услуги - гипсокар-
тон, шпакловка, боядисване - тел. 
0876/533-200. [11, 9]
ФирМа изВЪршВа всякакви външни 
и вътрешни ремонти, покриви, бесед-
ки, изолации, събаряне и почистване, 
извозване на отпадъци - 0877/72-92-
57. [5, 4]

сТроиТЕлни рЕМонТи и довърши-
телни работи - 0898/993-663. [11, 4]
БригаДа изВЪршВа ремонт на по-
криви, хидро- и топлоизолации, дре-
наж и всички видове вътрешни ре-
монтни дейности - 0899/63-88-75. 
[17, 6]
сТроиТЕлни ДЕЙносТи - тел. 
0897/76-51-10. [12, 4]
рЕМонТ на стари покриви и подмя-
на на улуци и варови мазилки. Тел. 
0876/416-716. [24, 3]
шпаклоВки, Боя, мазилки, изо-
лации, зидарии и др. Довършителни 
работи. Тел. 0898/672-883. [11, 2]

ВЪТрЕшЕн рЕМонТ
паркЕТ, ДюшЕМЕ - редене, БЕЗПРА-
ХОВО циклене, фино шлайфане, лаки-
ране - монтаж на ламиниран паркет 
- 066/86-61-43, 0889/286-025.
БЕзпрашно циклЕнЕ - 0887/040-
471.
гипсокарТон, шпаклоВка, боя, въ-
трешни ремонти - тел. 0899/874-974. 
[11, 10]
МонТаж на гипсокартон, шпакловка 
и боя. Тел. 0895/72-86-68. [13, 10]
Вик, Фаянс, теракота - тел. 
0884/228-253. [22, 10]
шпаклоВка, Боя, гипсокартон и 
други услуги - тел. 0886/76-24-34. 
[22, 15]
ВЪТрЕшни рЕМонТи, шпакловки, 
боядисване - тел. 0898/569-486. [22, 
1]

полаганЕ на фаянс и теракота - тел. 
0896/828-147. [22, 1]

изолации
алпинисТи - справки на тел. 
0898/907-400.
алпинисТи - тел. 0899/321-190
изолации, скЕлЕ - 0878/943-895

израБоТВа

ограДна МрЕжа произВЕжДа, 
гВозДЕи и ТЕлоВЕ на заВоД-
ски цЕни се предлагат на тел. 
0886/650-175.

израБоТка на метални конструкции, 
гаражни и други врати, огради, пара-
пети - 0885/943-808, 066/870-546.

Ел. инсТалации,
рЕМонТи
ДрЕБни ЕлЕкТроуслуги по домове-
те - тел. 0899/145-802. [19, 19]
рЕМонТ на всички марки перални - 
0888/294-214. [20, 19]
коМини
проФЕсионално поЧисТВанЕ на 
комини - отгоре и отдолу. ПО ВСЯКО 
ВРЕМЕ. Справки на тел. 0897/704-
502.

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

поЧисТВанЕ на комини. Тел. 
0876/416-716. [24, 3]

Вик
изТоЧВанЕ на септични ями - тел. 
0889/177-737.
Вик МонТаж и поддръжка - 
0887/680-034.
Вик рЕМонТи - справки на тел.  
0894/220-509.
Машинно оТпушВанЕ на канали от 
Ф 50 до Ф 110 за Габрово и региона - 
тел. 0896/684-793. [11, 1]
поЧисТВанЕ и отпушване  на кана-
лизация, мивки, тоалетни, сифони и 
тръби - справки на тел. 877/528-585. 
[11, 2]

ДограМа
ФирМа „ДТ пласт“ предлага AL и PVC 
дограма - тел. 0878/67-61-61

рЕМонТ на ЕлЕкТроурЕДи 
и ЕлЕкТроника
рЕМонТ на хладилници и фризери 
по домовете - тел. 0897/425-313. 
[30, 13]
Ел. урЕДи се поправят на тел. 
0894/220-509. [26, 14]
рЕМонТ на телевизори по домове-
те - справки на тел. 0888/279-846. 
[22, 10]
рЕМонТ на перални, съдомиялни, 
печки, бойлери - тел. 0988/815-645, 
0884/155-075. [3, 2]

косЕнЕ
косЕнЕ, касТрЕнЕ, почистване - 
0894/602-701. [15, 7]

поЧисТВанЕ и косЕнЕ на дворове - 
справки на тел. 0877/441-110. [11, 2]

хиДроизолации
хиДроизолация на покриви, сани-
ране, дренаж и др. - тел. 0888/020-
187. [22, 15]

услуги
рязанЕ, касТрЕнЕ на опасни дърве-
та (АЛПИНИСТ) - www.arborist-bg.com, 
тел. 0884/942-942.
кЪрТи, ЧисТи, извозва - 0889/177-
737.
Вик и ел. услуги - тел. 0894/220-509. 
[15, 12]
заВарЪЧни услуги - тел. 0885/724-
671. [12, 12]
рязанЕ, касТрЕнЕ на опасни дърве-
та - справки на тел. 0894/602-701. 
[13, 7]

услуги с коМБиниран БагЕр 
- справки на тел. 0897/430-228. 
[22, 8]

Щори

EТ „касТЕло“ - Щори - външни 
и вътрешни, ВраТи - блиндира-
ни, входни, автоматични, гаражни, 
ролЕТки - охранителни, Догра-
Ма - алуминиева, PVC, БариЕри 
- автоматични - 066/87-04-89, 
0888/255-318.

лЕкари
психиаТЪр и НЕВРОЛОГ. Д-р Трифонов, Габро-
во, ул. „Емануил Манолов“ № 12-А, 066/804-549, 
0885/251-655. ИЗДАВА ПСИХИАТРИЧНИ УДОСТО-
ВЕРЕНИЯ.
Д-р Марина Санкева, специалист кожни и венери-
чески болести, естетична дерматология, гр. Габро-
во, ул. „Брянска“ 11, понеделник, вторник, сряда 
и петък от 10.00 до 17.00 часа. Записване на тел. 
066/800-140

 

Mc
Уп ра ви тел и главен ре дак тор: Иван Гос по ди нов - 066/810-410, 0887/611-753. 

Дежурен редактор: Димка Господинова - 066/810-416, 0889/227-805; 
Технически редактор: Бояна Пенчева - 066/810-416, 0888/261-847. 
ре пор те ри:  Стефка Бурмова - 088/666-7532. Женина Денчева - 0886/210-426. 
Коректор: Стеф ка Бе ше ва - 066/810-418, 0889/517-920.  
Сче то вод с т во: Светослав Константинов - 066/810-413. 
Юри д. съ вет ник: Ев ге ни По пов - 0888/339-070. 
Wеb ди зайн: Димитър Иванов Гос по ди нов. Печат: ПК По лИП рЕС - 066/810-920.

5300 габ ро во, ул. “отец Паисий” № 2,
www.stovesti.info; email 100vesti@stovesti.info

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

Всекидневник за общините Габрово, Севлиево, Трявна, Дряново

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

аВТоМоБили проДаВа
VW GOlf 3, 1.6, с ГАЗ, всичко плате-
но, изряден автомобил, цена: 999 лв., 
се продава на тел. 0888/982-294. 
[8, 6]
ФолксВагЕн голФ 3 за 1000 лв. 
се продава на тел. 0988/812-300. 
[11, 5]
голФ 3, 1.8, газ, с 4 врати, много 
запазен, за 1400 лв. се продава на 
тел. 0896/26-26-60. [6, 2]

Ваз, МоскВиЧ
МоскВиЧ 412 - много добро състоя-
ние, 130 000 км, АГУ, се продава на 
тел. 0888/820-418. [11, 9]

МикроБуси, каМиони
Бус „спринТЕр“ - 1.5 тона, се про-
дава на тел. 0888/147-173. [3, 2]

ДжипоВЕ
Джип SSaNG Yong Korando TDI се 
продава на тел. 0888/820-418. [11, 
9]

аВТоЧасТи/Магазини
ноВи аВсТриЙски вериги, меча 
стъпка за TIR, размери 316-70-22.5, 
се продават на тел. 0888/58-78-16. 
[3, 3]

аВТоуслуги
аВТосЕрВиз - тел. 0882/407-493. 
кЪрпЕж на автомобили - тел. 
0882/407-493. [15, 10]

скрап, сТари аВТоМоБили
коли за скрап от място се изкупу-
ват на тел. 0899/092-510. [22, 18]
купуВаМ коли за скрап изгодно - 
0899/810-766. [15, 10]

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

проДаВа разни
оТоплиТЕлна пЕЧка „Прити“ се 
продава на тел. 0889/619-337. [5, 
3]

жиВоТни проДаВа
Малки ТЕлЕТа се продават на тел. 
06717/26-05. [6, 1]

храна за жиВоТни
сЕно на бали по 2.50 лв. се про-
дава - справки на тел. 0899/960-
591. [11, 1]

сЕлскосТопански
гоВЕжДа Тор в чували - 3.00 лв./
бр., с транспорт - справки на тел. 
0878/650-456. [11, 1]

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

купуВа МаТЕриали
пункТ за вторични купува вся-
какви железа - справки на тел. 
0896/183-637.

ЕроТика
МоМиЧЕ прЕДлага сек-
суслуги - 0893/293-526. 
МоМиЧЕ прЕДлага сек-
суслуги - тел. 0876/249-
511. [10, 4]
ЕроТиЧЕн Масаж - тел. 
0894/277-849. [12, 4]

обяви - строителство, ремонти, изолации, услуги; лекари

проФЕсионалЕн ДоМоупраВиТЕл
упраВлЕниЕ на ЕТажна соБсТВЕ-
носТ - пЪлно оБслужВанЕ за 
гражДани и ФирМи. Тел. 0894/94-
07-35. [23, 7]

сЧЕТоВоДсТВо
сЧЕТоВоДна канТора „КОНТО-ЕКС-
ПЕРТ“ - счетоводни услуги, годишно 
приключване, данъчни декларации - 
066/804-06
сЧЕТоВоДсТВо на фирми - тел. 
0886/82-62-47. [11, 10]
ЕДнокраТно и абонаментно сче-
товодно обслужване на фирми - 
0885/63-22-48. [11, 10]
сЧЕТоВоДно оБслужВанЕ на ТРЗ и 
ЛС - тел. 0896/858-955. [4, 4]

ясноВиДсТВо
иБраМ хоДжа предлага 
събиране, проблеми, без-
плодие и помага за лю-
бов - тел. 0888/518-578. 
[10, 4]

запознансТВа
36-гоДишЕн МЪж търси 
жена за сериозна връз-
ка - entrosmile@gmail.com. 
[3, 2]

граДини, БасЕЙни

ланДшаФТЕн ДизаЙн, оформ-
ление и изпълнение на дворни 
места, озеленяване, водопадни 
и езерни форми, скални кътове, 
барбекюта. Тел.  0888/942-335.

ЗаяВКа За малКа обяВа 

Подадена от:        ПОДПИС:

(дата)

В рубриКа:___________________________________________________

теКСт на обяВата:___________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

БРОЙ ДУМИ:________,               ПЪТИ _________, СУМА ________

КОГА: 1. ПЪТИ ________ 2. РЕД: всеки брой     , през брой        , 

 2. В ДНИ: понеделник     вторник      сряда      четвъртък      петък       

 3. НА ДАТИ:

или

или

0,15 

0.30 

0.40

цена 
за 
дума

тел.

за ваше улеснение може да изрежете 
тази бланка и да я попълните, преди 
да я подадете на входа на редакцията 
на вестник „100 вести“ - габрово, ул. 
„отец Паисий“ 2

ВАшАТА ОБяВА ще бъде 
отпечатана още на следващия 
ден, ако бъде подадена в редак-
цията на „100 вести“ до 16.30 
ч. Цените на обявите са на 
дума за едно отпечатване, без 
да се броят предлози и съюзи, 
телефонът се чете за дума. В 
зависимост от оформлението 
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 от-
стъпки за годишни обяви. 

#

066 (810-410, 0887611753

всеки ден в ново издание
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иван ПоСтомПиров 
– Гл. уреДник в рим – 

Габрово

След	 национализация-
та	(23	декeмври	1947	годи-
на)	 в	 Габрово	 се	 създава	
завод	 за	 металорежещи	
инструменти,	 като	 отговор	
на	 форсираната	 индустри-
ализация	на	страната.	

Първоначално	 са	 из-
ползвани	 ресурсите	 на	
две	малки	частни	предпри-
ятия	-	„Георги	Митев	и	сие“	
и	 „Никола	 Митев“	 в	 село	
Бичкиня.	 Те	 са	 специали-
зирани	 за	 производство	
на	 пили	 и	 някои	 селско-
стопански	инструменти.	От	
тях	 е	 образуван	 Държа-
вен	инструментален	завод	
(ДИЗ)	за	производство	на	
пили,	 измервателни	 ин-
струменти,	земеделски	ма-
шини	и	метални	отливки.	

В	 стила	 на	 налагания	
по	 това	 време	 „съветски	
модел	на	социализма“	 за-
водът	се	сдобива	с	името	
„Болшевик“,	 което	 носи	 в	
продължение	на	40	години.	

Началото	 е	 свързано	
с	 трудности	 и	 несполуки	
-	 липса	 на	 машини,	 елек-
троенергия,	 материали,	
организация	 и	 квалифици-
рани	 кадри.	 Поради	 не-
сполучливо	 избран	 терен,	
той	е	залят	от	реката	и	са	
нанесени	много	щети.

За	начало	на	реалното	
създаване	 и	 развитие	 на	
ДИЗ	„Болшевик“	–	Габрово	
може	 да	 се	 счита	 1950	
година,	 когато	 заводът	 е	

преместен	на	днешната	си	
площадка	 -	района	на	би-
вшата	 кожарска	 фабрика	
„Стоян	Нанев	и	синове“	в	
село	Бичкиня.

Първоначално	 се	 про-
извеждат	 главно	 пили,	
бургии,	 райбери,	 метчици,	
шублери,	пистолети	за	за-
нитване,	отливки	и	др.	За-
водът	 е	 единствен	 произ-
водител	 на	 части	 за	 вър-
шачки,	 от	 които	 зависят	
всички	машинно-тракторни	
станции	 в	 страната.	 Пър-
вият	 инструмент,	 произве-
ден	в	завода,	е	обущарска	
фреза.	 Още	 през	 първата	
година	започва	износът	на	
пили	в	чужбина.

От	 няколко	 десетки	 в	
началото,	 по-късно	 заво-
дът	 достига	 производство	
на	 около	 12	 000	 типове	
и	 размери	 инструменти	 и	
специализирани	 инстру-
ментални	машини.	

Първите	 инструменти,	
които	 се	 произвеждат,	 са	
с	незадоволително	качест-
во	–	отстъпват	на	вносни-
те,	 износват	 се	 бързо	 и	
клиентите	 гледат	 на	 тях	 с	
недоверие.	 Няма	 качест-
вени	стомани	и	специали-
зирани	машини,	използват	

се	 само	 универсални,	 с	
които	 се	 произвежда	 го-
лямо	 количество	 инстру-
менти	 с	 ниско	 качество.	

Липсата	на	опитни	специа-
листи	 също	 сериозно	 за-
труднява	 производството.	
Дълго	време	в	завода	ра-
боти	 само	 един	 инженер,	
който	 е	 едновременно	 и	
технолог,	 конструктор,	 ме-
ханик,	 организатор	 и	 из-

пълнител.
При	 създаването	 на	

предприятието	 общият	
брой	на	работниците	е	55,	
който	 с	 годините	постоян-
но	 нараства.	 През	 1958	 г.	
в	завода	вече	работят	650	
души,	а	през	1962	г.	–	1200,	
но	само	540	са	заети	пря-
ко	с	производство.	Посте-
пенно	броят	им	се	оптими-
зира,	 почти	 се	 премахва	
тежкият	ръчен	труд,	много	
от	 производствените	 про-
цеси	се	автоматизират.

До	 1965	 година	 ИЗ	
„Болшевик“	 -	 Габрово	 е	
единствен	 производител	
на	 металорежещи	 инстру-
менти	 в	 България,	 след	
което	 се	 специализира	 в	
производството	 на	 сгло-
бяеми	 твърдосплавни	
пластини,	монолитни	твър-
досплавни	 инструменти,	
някои	 видове	 фрези,	 шуб-
лери,	 а	 създаденият	 към	
него	 Институт	 за	 инстру-
ментална	 екипировка	 –	 в	
производството	на	специа-
лизирани	 металорежещи	
машини.	

В	 рамките	 на	 Съвета	
за	 икономическа	 взаимо-
помощ	 (СИВ)	 е	 единствен	
производител	 на	 автома-

ти	 и	 полуавтомати	 за	 об-
работка	 на	 инструменти.	
Тук	 са	 създадени:	 първи-
те	 български	 микрометри,	

първата	 българска	 елек-
троискрова	 уредба,	 през	
1959	г.	–	първият	български	
електронен	 генератор	 с	
промишлено	приложение.	

За	 пръв	 път	 в	 стра-
ната	 е	 въведена	 техноло-
гична	 линия	 за	 цялостна	
механична	 обработка	 на	
твърдосплавни	 пластини.	
ИЗ	 „Болшевик“	 -	 Габрово	
произвежда	 за	 нуждите	
на	 специалното	 производ-
ство	 редица	 инструменти	
–	протяжки,	метчици	и	др.,	
с	 които	 снабдява	 най-го-
лемите	 военни	 заводи	 в	
България.	

През	 целия	 социалис-
тически	период	той	е	най-
големият	 производител	 на	
металорежещи,	 дървооб-
работващи	 и	 измерителни	
инструменти	 в	 България,	
които	 се	 изнасят	 практи-
чески	 в	 целия	 свят.	 Про-
дукцията	 се	 представя	 на	
участия	в	редица	панаири	
и	изложения	по	света.

Цялостен	вид	ИЗ	„Бол-
шевик“	 -	 Габрово	 придо-
бива	 през	 1966	 г.,	 когато	
е	 тържествено	 открит	 на	
15	януари.	До	1969	 г.	про-
дължава	 изграждането	 на	
основния	 корпус,	 отделни	
цехове,	 склад	 за	 стомани	
и	 др.	 Едва	 тогава	 се	 по-
стига	 технологична	 после-
дователност	 на	 цеховете.	
Трудно	 е	 да	 се	 изброят	
всички	 производства	 на	
завода,	 обособени	 по	 це-
хове:	 „Пилозъбен“,	 „Фре-
зи“	 (обединяващ	 „Опашко-
ви	 инструменти“	 и	 „Дор-
никови	 фрези“),	 „Фрези	 и	

свредла“,	 „Твърдосплавни	
пластини“	и	цех	 „16“,	 „Ме-
тчици“,	 „Плашки“,	 „Фрези	
и	протяжки“,	„Фрези	и	но-

жове“,	 „Фрезови	 опашки“,	
„Резбонарезни	 инструмен-
ти“,	 „Сборни	 инструменти“	
и	 „Инструментодържачи“,	
„Специални	 инструменти“,	
„Измервателен“	(производ-
ство	 на	шублери),	 „Терми-
чен“,	 участък	 „Прецизно	
леене“,	„Специални	инстру-
ментални	 машини“	 (СИМ),	
„Подготвителен“	и	„Коваш-
ко-пресов“,	 „Нестандартно	
оборудване“,	 „Ремонтен“,	
„Учебен",	 „Ширпотреба“	 и	
др.	 Цех	 „Специални	 ин-
струменти“	 изработва	 и	
ремонтира	машини	и	прис-
пособления	за	другите	це-
хове	 на	 завода.	 Създава	
се	 дори	 агроцех	 „Етър“,	
като	 стопанство	 за	 само-
задоволяване	 при	 посто-
янния	 дефицит	 на	 живо-
тински	продукти	по	време-
то	на	социализма.

През	 80-те	 години	 на	
ХХ	 век	 заводът	 е	 оборуд-
ван	 с	 модерни	 машини	
-	 автомати	 и	 полуавто-
мати,	 машини	 с	 цифро-
во-програмно	 управление	
(ЦПУ)	по	лиценз	на	фирма	
„Хертел”	–	Германия,	и	др.	
През	 1989	 г.	 е	 изграден	
цех	 с	 Гъвкава	 автомати-
зирана	 производствена	
система	(ГАПС)	за	инстру-
менти	със	сглобяеми	твър-
досплавни	пластини.	

С	 разширяване	 на	 за-
водското	 производство	 от	
него	 се	 отделят	 самосто-
ятелни	 предприятия.	 Це-
хът	 за	 производство	 на	
промишлени	 електронни	
съоръжения	от	1	юли	1961	
г.	 се	 обособява	 като	 са-

мостоятелно	 предприятие	
„Промишлена	 електрони-
ка”.	От	1	януари	1963	г.	це-
хът	 за	 таксиметрови	 апа-

рати	се	отделя	като	Завод	
за	 часовникови	 прибори	
„Импулс“	 -	 Габрово	 (част	
от	 системата	 на	 специ-

алното	 машиностроене	 в	
страната).	 През	 1964	 г.	 е	
създаден	Завод	за	измер-
вателни	 уреди	 и	 инстру-
менти	-	Благоевград,	който	
поема	 производството	 на	
калибри	 и	 шублери.	 През	

1965	г.	се	обособява	втори	
специализиран	 ИЗ	 -	 Дря-
ново,	 за	 производство	 на	
кобалтови	 и	 стругарски	
ножове,	 машинни	 и	 ръч-
ни	ножовки,	няколко	вида	
режещи	 инструменти	 за	
мебелната	 и	 дървообра-
ботващата	 промишленост.	
През	 1967	 г.	 е	 създадено	
ПП	„Металик“	-	село	Гъбе-
не,	 Габровско,	 в	 който	 е	
изнесено	 производството	
на	 цеха	 за	 прецизно	 ле-
ене.	 През	 1972	 година	 в	
новопостроения	 ИЗ	 -	 Ви-
дин	е	прехвърлено	произ-
водството	на	свредели.	От	
1973	 г.	 Заводът	 за	 дърво-
обработващи	 инструменти	
–	Смолян	е	клон	на	завод	
„Болшевик“	–	Габрово.

Известно	 време	 ИЗ	
„Болшевик“	 е	 подчинен	
на	 Държавно	 стопанско	
обединение	 (ДСО)	 „Мета-
лообработващи	 и	 дърво-
обработващи	 машини	 и	
инструменти“	 –	 София.	 От	
1	 юли	 1974	 г.	 става	 част	
от	 ДСО	 „Инструментална	
промишленост“,	 базирано	
в	 Габрово,	 което	 обединя-
ва	редица	инструментални	
заводи	 в	 страната.	 През	
1976	 г.	 то	 е	 преобразува-
но	 в	 Стопански	 комбинат	
(СК)	„Инструментална	про-
мишленост“	–	Габрово	към	
ДСО	„Заводи	за	металоре-
жещи	 машини”,	 а	 от	 1987	
г.	 –	 в	Стопанско	 обедине-

ние	 (СО)	 „Инструментална	
промишленост”	 –	 Габрово.	
През	 1989	 година	 се	 ре-
гистрира	 като	 Държавна	
фирма	 (ДФ)	 „Инструмент”.	
След	 политическите	 про-
мени	в	страната	Обедине-

нието	 от	 инструментални	
заводи	 се	 разделя	 на	 от-
делни	 фирми.	 През	 1990	
година	 „Болшевик“	 е	 пре-
именуван	на	ИЗ	„Габрово”	
–	Габрово	и	същата	година	
се	 влива	 в	 ДФ	 „Инстру-
мент”.

В	преходния	период	от	
началото	 на	 90-те	 годи-
ни	 основното	 структуро-
определящо	 производство	
остава	 в	 Габрово,	 с	 пряк	
приемник	 фирма	 „Инстру-
мент”.	Тя	е	една	от	най-ста-
билните	 в	 града,	 запазва	
своя	капацитет	и	най-вече	
завоюваните	пазари.	През	
1996	година	дружеството	е	
приватизирано.

Фирмата	 приемник	 на	
бившия	 завод	 „Болшевик“	
инвестира	над	25	млн.	лв.	
в	 модернизирането	 му	 и	
продължава	 неговата	 тра-
диционна	дейност	-	произ-
водство	на	металорежещи,	
дървообработващи	 и	 спе-
циализирани	 инструменти,	
нестандартно	 оборудване	
и	др.

През	 1975	 година	 с	
помощта	 на	 специалисти	
от	 Исторически	 музей	 –	
Габрово	в	ИЗ	„Болшевик“	е	
разкрита	 музейна	 сбирка,	
в	която	е	изложен	един	от	
първите	 плугове,	 произве-
дени	 в	 предприятието	 на	
„Георги	Митев	и	сие“.	

В	 РИМ	 –	 Габрово	 се	
съхраняват	 държавните	

ордени,	 с	 които	 е	 удос-
тоен	 заводът	 -	 „Червено	
знаме	на	труда“	и	„Народ-
на	 република	 България“,	
различни	изделия,	снимки,	
каталози	 на	 инструменти	
и	др.

Прåди 70 ãîдини в Гаáрîвî å ñъздадåн най-ãîлåмияò 
завîд за инñòрумåнòи на Балканñкия пîлуîñòрîв

ордени, връчени на завода – „Народна република Бълга-
рия“ и „Червено знаме на труда”, съхранявани в реги-

онален исторически музей - габрово  

Корица от каталог с общ изглед на завода

Кожарска фабрика „Стоян Нанев и синове“ в село Бичкиня. 30-те години на ХХ век


