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ЖЕНИНА ДЕНЧЕВА

	 Той	бе	във	фирма	Мак, 
която	 ще	 произвежда	 за-
щитни	 облекла	 за	 меди-
цинския	 персонал	 в	 стра-
ната.	
	 Придружаваха	го	вице-
премиерът	 Томислав	 Дон-

чев,	 здравният	 министър	
кирил	ананиев	и	начални-
кът	 на	 Националния	 опе-
ративен	 щаб	 срещу	 коро-
навируса	 ген.	 Венцислав	
Мутафчийски.
	 Премиерът	 се	подчини	
на	строгия	ред	във	фирма-
та	 и	 сложи	 защитна	 мас-

ка.
	 „Целта	на	всичко	това,	
което	 правим,	 е	 да	 видят	
българите,	 че	 нашата	 ин-
дустрия	може	да	се	реор-
ганизира	само	за	няколко	
дни	 и	 отговорните	 пред-
приятия	могат	да	произве-
дат	това,	което	е	нужно.	

	 Всички	 държави-член-
ки	имат	дългосрочни	дого-
вори	за	предпазни	костю-
ми.	В	един	момент	достав-
ките	спряха.	В	спешен	по-
рядък	 събрахме	български	
фирми.	 Вече	 има	 40	 хил.	
метра	 произведен	 плат,	 и	
то	 произведен	 в	 спешен	

порядък.	Имаме	вече	2000	
облекла.	 Надали	 има	 тол-
кова	бързо	направена	ре-
организация.	Готвим	се	по-
дълго	за	такава	ситуация“,	
обясни	премиерът.
	 „ако	 нещо	 ме	 прави	
оптимист	 и	 толкова	 уве-
рен,	е	това,	че	народът	не	

се	 поддава	 на	 паника	 и	
че	децата	не	са	 уязвими“,	
каза	още	премиерът.
	 Премиерът	Борисов	се	
запозна	 с	 целия	 произ-
водствен	 процес,	 беше	 в	
тъкачния,	в	багрилния	цех,	
видя	ламинирането,	изпит-
вателната	лаборатория.

	 „40	 000	 м	 плат	 вече	
е	 готов.	 Ще	 произведем	
между	12	000	и	14	000	за-
щитни	 гащеризона“,	 обяс-
ни	 председателят	 на	 Съ-
вета	 на	 директорите	 на	
завода	Георги	Бижев	пред	
министър-председателя.

продължава на стр. 8

Бîрèñîв в МАК зараäè защèтíèте îáлекла
Фирмата спря всички свои договори, за да шие защитни облекла за медицинския персонал в страната

	 „Голям	 поклон,	 голяма	 благодар-
ност	 на	 габровските	 лекари,	 сестри,	
санитари	 и	 на	 всички,	 които	 първи	
усетиха	какво	е	това	коронавирус.	Не	
само	че	се	справиха,	 справиха	се	с	
достойнство!“,	 каза	 министър-предсе-
дателят	 Бойко	 Борисов	 при	 посеще-
нието	си	в	Габрово	вчера.

Премèерът áлаãîäарè 
íа лекарè, ñеñтрè 
è ñаíèтарè, кîèтî 
първè ñе ñрещíаха 
ñ COVID-19 в Гаáрîвî

ЖЕНИНА ДЕНЧЕВА

 - Какви са впечатле-
нията Ви от дейността на 
Областния оперативен 
щаб в Габрово?
	 -	В	Габрово	е	създаде-
на	 много	 добра	 организа-
ция	 за	 борба	 със	 зараза-
та.	Има	няколко	добри	но-
вини	от	тази	гледна	точка.	
Едната	 е	 спокойствието,	
с	 което	 работят	 колеги-
те	 от	 здравната	 система,	
в	 болницата,	 няма	 страх,	
нито	отказ	за	помощ.	Бол-
ницата	много	 бързо	реор-
ганизира	дейността	си,	за	
да	 не	 остава	 пациент	 без	
медицинска	 помощ,	 което	
е	 ключово	 важно.	 С	 ко-
ронавирус	 или	 без,	 много	
хора	 са	 със	 заболявания,	
много	хора	се	нуждаят	от	
спешна	 помощ	 и	 трябва	
да	 ги	 лекуваме.	 По	 такъв	
начин	действаме	и	 в	 „Пи-
рогов“,	 нужна	 ни	 бе	 една	
нощ	да	се	организираме.
	 Всички	 ангажирани	
служби	 -	 Областна	 упра-

ва,	Община,	МВР,	образо-
ванието,	 действат	 макси-
мално	 синхронно.	 Всичко,	
което	трябва,	е	направено.	
Но	ми	се	иска	да	кажа,	че	
оттук	 нататък	 не	 толкова	
мерките	на	държавата,	при	
вас	Общината,	не	толкова	
на	 медицинските	 служби	
ще	 са	 толкова	 важни,	 от-
колкото	 социалните.	 При	
неминуемото	навлизане	на	
вируса	в	страната	нещата	
ще	 зависят	 от	 поведение-
то	на	отделния	човек,	дали	
ще	 се	 намали	 риска	 или	
не.	
	 ако	 той	 ограничи	 кон-
тактите	си,	ако	съумее	да	
промени	начина	си	на	жи-
вот,	 да	 поддържа	 лична	
хигиена,	 да	 не	 участва	 в	
масови	 събирания,	 ще	 се	
получи.	 В	 момента	 неща-
та	 са	 разделени	 на	 две	
-	 едните	 са	 в	 зоната	 на	
паниката,	 обикалят	 и	 из-
купуват	ориз	и	боб,	което	
е	 напълно	 излишно	 и	 глу-
паво,	а	другите	са	някакви	
непукисти,	 които	 казват,	

че	си	пият	ракията	вкъщи	
и	нищо	няма	да	 ги	хване.	
Това	 е	 още	 по-лошо,	 за-
щото	 създават	 опасност	
не	само	за	себе	си,	а	и	за	
другите.	
	 Това,	 което	 трябва	 да	
правим,	 е	 максимално	 да	
изпълняваме	 разпоредби-
те	 на	 здравните	 органи.	
Нещата	 са	 ясни.	 Да,	 ние	
ще	 срещаме	 вируса.	Това	
не	 е	 толкова	 страшно	 за	
голяма	 част	 от	 хората,	
част	от	тях	ще	го	прекарат	
абсолютно	 безсимптомно,	
други	 -	 с	 леки	 симптоми,	
като	 слабо	 представен	
грип.	Най-опасен	е	той	за	
възрастните	 хора.	 Трябва	
да	предпазим	нашите	май-
ки	и	бащи,	дядовци,	баби,	
защото	те	ще	са	тези,	кои-
то	ще	понесат	 най-тежкия	
удар.

продължава на стр. 8

Дîц. Аíãел Куíчев: "Кîрîíавèруñът íаñтъпва áързî è 
îт пîвеäеíèетî íа хîрата завèñè äа íамалее рèñка"

	 Доц.	Ангел	Кунчев	-	главен	държавен	здравен	ин-
спектор,	инспектира	предприетите	мерки	за	огра-
ничаване	на	заразата	в	Габрово,	коментира	ситуа-
цията	с	изолирането	на	коронавирус	в	града,	начи-
ните	за	предпазване	от	заразата,	адекватността	
на	предприетите	мерки	от	Областния	оперативен	
щаб.

Прîф. Еäелев: 
Заразяваíетî 
ñтава пîñреäñтвîм 
äîкîñваíетî íа трè 
тîчкè - îчèте, íîñа 
è уñтата            8
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Работим за вас!

ЯРЪМОВ АЦ • ООД

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

КОЛИЧЕСТВА - В НАЛИЧНОСТ

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

808-854, 808-545

РАДИАТОРИ ПАНЕЛНИ 
АЛУМИНИЕВИ MAKET СТРОИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ

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

БОРСА
ЯРЪМОВ АЦ • ООД

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

�    

ВъзпОменание

1 ГОДина
от смъртта на 

иВан ДенчеВ
маринОВ

на 83 години

Времето лети, но сълзите и 
мъката, че теб те няма, не 

стихват.
Не се забравя човек, разда-
вал само добрини, топлина 

и обич.
Прекланяме пред теб глави!

 Възпоменанието ще се извърши на 14 март 2020 г. 
от 11.00 часа на гробището в Габрово.

От семейството

ДВаДеСеТ ГОДини
без обичния и непрежалим

иВелин
иВанОВ

маринОВ
летец

1064 - 2000

Той беше прекрасен Човек!
Живя честно и достойно!
Да си спомним за него с 

любов!

Панихидата ще се състои 
на 14 март 2020 г. от 

11.00 часа на Габровските 
гробища.

От	семейството

електроразпределение север аД, 
разпределителен обслужващ център 

габрово и г. оряховица 

уВеДОмяВа СВОиТе КлиенТи, че:

 В периода 16.03.2020 - 20.03.2020 г. от 08:30 до 
17:00 ч.	поради	извършване	на	неотложни	ремонтни	
дейности	на	съоръженията	за	доставка	на	електрое-
нергия	са	възможни	смущения	на	електрозахранване-
то	в	района	на	община	Габрово,	с.	Яворец,	с.	Драга-
новци,	с.	Новаковци	и	с.	Драгиевци.
 Електроразпределение Север АД, Разпределителен 
обслужващ център - Габрово и Горна Оряховица се 
извинява на своите клиенти за възникналото неудоб-
ство и се надява на разбиране. 
 Допълнителна информация можете да получите на 
тел. 0700 1 61 61.

 - Г-н Григоров, защо 
считате, че покупката на 
трети електромобил от 
страна на Община Габро-
во е неуместна?
	 -	 Започвам	 с	 факта,	
че	 по	 време	 на	 послед-
ната	 сесия	 беше	 вкарано	
предложение	от	кметската	
администрация	 с	 искане	
да	се	направи	извънреден	
разход,	 невключен	 в	 бю-
джета	на	Община	Габрово	
за	 2020	 г.,	 в	 размер	 на	
50	 хиляди	 лева.	 И	 тези	
средства	да	се	използват	
за	 закупуване	 на	 елек-
тромобил,	 чиято	 стойност	
е	70	хил.	лева,	20	хил.	от	
които	 дава	 Национални-
ят	 доверителен	 екофонд.	
Тук	 има	 няколко	 въпроса	
–	 защо	 това	 предложе-
ние	се	внася	в	последния	
момент,	 без	 да	 е	 минало	

през	бюджетната	комисия.	
Все	 пак	 става	 въпрос	 за	
немалко	 пари	 –	 50	 хил.	
лева,	 и	 е	 редно	 бюджет-
ната	 комисия	 да	 изрази	
своето	 мнение.	 Да	 не	 го-
ворим,	 че	 предложението	
се	 внася	 един	 час	 след	
започването	на	сесията	с	
обяснението,	че	било	пус-
нато	 по	 мейли	 до	 всички	
общински	 съветници,	 кое-
то	абсолютно	не	е	вярно.	
По	този	начин	грубо	беше	
нарушен	 Правилникът	 за	
работа	 на	 Общинския	 съ-
вет.	
	 След	 това	 възникна	
въпросът	откъде	ще	бъдат	
взети	 тези	 50	 хил.	 лева,	
тъй	 като	 в	 бюджета	 ги	
няма.	 Отговорът	 на	 този	
въпрос	 беше,	 че	 те	 ще	
бъдат	от	фонд	„Резервен“.	
При	 това	 положение	 въз-

никват	 нови	 въпроси,	 тъй	
като	 фонд	 „Резервен“	 за	
тази	 година	 е	 едва	 100	
хил.	лева.	което	в	сравне-
ние	с	минали	години,	кога-
то	той	е	бил	много	повече,	
тези	 пари	 са	 нищо.	 Зато-
ва	 питам:	 Сега	 ли	 беше	
моментът	 да	 вземем	 по-
ловината	 от	фонд	 „Резер-
вен“,	 за	 да	 купим	 нещо,	
от	 което	 абсолютно	 няма	
належаща	 нужда	 –	 този	
електромобил.
 - Кой ще използва но-
вия електромобил?
	 - 	 Убеден 	 съм ,	
че	 все	 ще	 се	 наме-
ри	 кой	 да	 го	 използва.	 
Но	 по	 време	 на	 заседа-
нието	 на	 ОбС	 се	 даде	
миловидното	 обяснение,	
че	 това	 е	 екологичен	 ав-

томобил,	 който	 спомага	
за	 запазване	 на	 околна-
та	среда.	Вторият	момент,	
свързан	с	електромобила,	
е	 бива	 ли	 в	 началото	 на	
годината	 половината	 ре-
зерв	 да	 го	 изразходваме	
за	 нещо,	 което	 не	 е	 на-
лежащо,	 което	 просто	 не	
ти	трябва.	а	и	не	се	знае	
до	края	на	годината	каква	
ще	 бъде	 ситуацията	 в	 об-
щината.	
 - Според Вас, каква е 
причината точно в този 
момент да се гласува за 
покупката на третия елек-
тромобил?
	 -	 Според	 мен	 това	 е	
някаква	 демонстрация	 за	
това,	 че	 всяка	 прищявка	
на	 кмета,	 дори	 най-нера-
зумната,	 може	 да	 бъде	
гласувана	от	ОбС	без	ни-
какво	обяснение.	По	 този	
начин	 общинските	 съвет-
ници	 от	 управляващата	
партия	ГЕРБ	наистина	удо-
влетвориха	една	прищявка	
на	кмета,	от	която	нямаме	
нужда.	 Считам,	 че	 обяс-
нението	 за	 закупуването	
на	 електромобила	 да	 се	
свързва	 с	 опазването	 на	
околната	 среда	 на	 фона	
на	 това,	 което	 става	 в	
България,	 на	 фона	 на	 то-
новете	боклук,	който	беше	
стоварен	 в	Яворец,	 звучи	
смехотворно.	 Преди	 две-
три	 години	 имаше	 про-

блем	с	ТЕЦ-а,	свързан	със	
замърсяването	 на	 окол-
ната	 среда.	 Разбира	 се,	
има	и	други	икономически	
субекти,	които	горят	много	
боклуци,	 които	 също	 за-
мърсяват	 въздуха,	 но	 те	
трябва	да	бъдат	посочени	
от	 Инспектората,	 а	 не	 от	
мен.	
 - но сега говорим за 
третия електромобил, 
нали?
	 -	Да,	 но	 въпреки	 това	
отново	 ще	 припомня	 за	
купените	от	София	автобу-
си-трошляци,	 които	 също	
замърсяват	 въздуха	 нао-
коло.	 И	 какво	 се	 оказва	
–	 че	 ние	 само	 говорим	
за	 екология,	 а	 в	 същото	
време	с	действията	си	ра-
ботим	 за	 замърсяването	
на	 природата.	 а	 що	 се	
отнася	до	софийските	тро-
шляци,	 	 съм	 убеден,	 че	 в	
Софийски	 автотранспорт	
са	 дали	 банкет	 за	 това,	
че	 някой	 е	 взел	 техните	
боклуци,	че	се	е	намерил	
някой	 глупак,	 който	 да	 ги	
купи,	 дори	 за	 минимални	
средства.	Та	 това	 е	 абсо-
лютна	глупост.	
	 Изключително	 дразне-
що	 е	 също,	 че	 с	 подкре-
пата	 на	 общинските	 съ-
ветници	 от	 ГЕРБ	 кметът	
демонстира	 еднолична	
власт.	Ето	защо	заявявам,	
че	 общинските	 съветни-

ци	 от	 левицата	 и	 персо-
нално	аз	сме	категорично	
против	 подобно	 вкарване	
на	 предложения	 за	реше-
ния	 в	 последния	 момент,	
буквално	 преди	 гласува-
не,	 свързани	 с	 един	 аб-
солютно	 ненужен	 разход.	
И	 по	 този	 начин	 да	 се	
източва	с	лека	ръка	фонд	
„Резервен“,	 тъй	 като	 не	 е	
ясно	 какво	 ще	 се	 случи	
до	 края	 на	 годината.	 Ето	
защо	 считам,	 че	 всичко	
това	 трябва	 да	 се	 знае	
от	 габровската	 обществе-
ност.	
 - но все пак бъдещето 
е на електромобилите?
	 -	 Да,	 всички	 сме	 на-
ясно,	 че	 бъдещето	 е	 на	
електромобилите,	 но	 към	
днешна	 дата	 Община	
Габрово	 не	 е	 достатъчно	
богата,	 за	 да	 си	 позво-
ли	 такива	 разходи	 още	
в	 началото	 на	 годината.	
Защото	 и	 автомобилите	
от	 клас	 Евро	 6	 са	 доста-
тъчно	 екологични.	 Да	 не	
говорим,	че	преди	няколко	
години	се	положиха	неве-
роятни	 усилия,	 за	 да	 се	
унищожи	най-екологичният	
транспорт	 –	 тролейбусни-
ят.	 Така	 че	 декларациите	
за	 защита	 на	 природната	
среда	за	мен	са	кухи	фра-
зи.
 - защо считате така?
	 -	 Защото	 само	 пре-

ди	 няколко	 години	 същи-
те	 тези	 хора	 ликвидираха	
най-екологичния	 транс-
порт	 в	 Габрово	 –	 тролей-
бусния,	който	имаше	наши-
ят	град.	Така	че	лично	аз,	
а	и	групата	на	левицата	по	
никакъв	 начин	 не	 вярва-
ме	на	заявените	от	 кмета	
намерения,	че	се	бори	за	
екологична	 околна	 среда.	
Считам,	 че	 закупуването	
на	 електромобила	 е	 удов-
летворяване	на	лична	при-
щявка,	на	каприз	на	кмета	
и	 не	 мога	 да	 си	 обясня	
защо	 колегите	 от	 ГЕРБ	
се	 правят,	 че	 не	 виждат	
всички	 тези	 неща.	 Затова	
пак	 питам	 –	 защо,	 след	
като	 сме	 такива	 радетели	
за	 чиста	 природна	 среда,	
ликвидирахме	с	лека	ръка	
габровския	 тролейбусен	
транспорт.	
 - Това не е ли чиста 
демонстрация на власт и 
на силов подход, според 
Вас?
	 -	 Освен	 всичко	 друго,	
това	е	класически	пример	
за	нецелесъобразно	реше-
ние	 в	 ущърб	 на	 гражда-
ните,	 за	 нецелесъобразно	
изразходване	на	средства.	
Да,	решението	на	ОбС	за	
покупката	 на	 електромо-
била	е	законно,	 защото	е	
гласувано	 в	 местния	 пар-
ламент,	но	то	е	абсолютно	
нецелесъобразно.

Нèкîлай Грèãîрîв: „Решеíèетî íа ОáС - Гаáрîвî за пîкупка 
íа третè електрîмîáèл е аáñîлютíî íецелеñъîáразíî”

	 До	 31	 март	 2020	 г.	
физическите	 лица,	 които	
имат	 данък	 за	 довнасяне,	
могат	 да	 се	 възползват	
от	 5%	 отстъпка,	 ако	 са	
подали	 декларацията	 си	
по	 Интернет	 с	 Е-подпис	
или	ПИк	и	са	платили	це-
лия	 размер	 на	 данъка	 за	
довнасяне,	 съобщиха	 от	
офиса	 на	 НаП	 -	 Габро-
во.	 Отстъпката	 е	 до	 1000	
лв.	 Допълнително	 условие	
е	 лицата	 да	 нямат	 под-
лежащи	 на	 принудително	
изпълнение	 публични	 за-

дължения	към	момента	на	
подаване	на	декларацията.	
Плащането	 на	 данъци	 и	
осигуровки	 се	 извършва	
само	по	банков	път.	
	 	 	 крайният	 срок	 за	 обя-
вяване	 на	 доходите	 е	 30	
април,	 а	 еднократна	 въз-
можност	 за	 корекция	 на	
декларациите	 е	 отново	
30	 септември.	 От	 10	 март	
предварително	 попълнени-
те	декларации	за	облагане	
на	доходите	на	физически	
лица	са	достъпни	в	порта-
ла	за	е-услуги	на	НаП.	

	 	 	 Всеки	 ползвател	 на	
персонален	 идентифи-
кационен	 код	 (ПИк)	 или	
квалифициран	 електронен	
подпис	 ще	 получи	 достъп	
до	вече	въведените	данни	
за	доходи	от	трудови	пра-
воотношения,	 граждански	
договори	 и	 хонорари,	 до-
ходи	от	наем	за	имоти,	от-
дадени	 под	 наем	 на	юри-
дически	лица,	и	субсидии,	
изплатени	 на	 земеделски	
производители.	
	 	 От	 март	 физическите	
лица	 могат	 да	 правят	

справка	 от	 сайта	 на	 НаП	
за	 електронни	 услуги,	 за	
изплатените	им	доходи	(по	
трудови	 и	 извънтрудови	
правоотношения)	 от	 пред-
приятия	 и	 самоосигурява-
щи	се	лица.	
	 Справката	 е	 достъпна	
отново	с	ПИк	или	електро-
нен	подпис.	
	 	 От	 тази	 година	 отпа-
да	 задължението	 към	 го-
дишната	 декларация	 за	
доходите	 да	 се	 прилагат:	
служебни	 бележки	 по	 чл.	
45	 от	 ЗДДФЛ,	 документи	

за	направените	вноски	за	
осигурителен	стаж	за	пен-
сиониране	 и	 копия	 от	 ва-
лидно	 решение	 на	 ТЕЛк/
НЕЛк,	както	и	декларация-
та	за	ползване	на	данъчно	
облекчение	 за	 деца	 с	 ув-
реждане.		
	 Допълнителна	 инфор-
мация	за	данъчните	и	оси-
гурителните	 изисквания	
може	да	се	получи	на	те-
лефона	 на	 Информацион-
ния	 център	 на	 НаП	 0700/	
18-700	 или	 на	 сайта	 на	
агенцията	на:	www.nap.bg.

СТЕФКА БУРМОВА

	 По	 време	 на	 последното	 заседание	 на	 габров-
ския	ОбС	беше	гласувано	решение	за	закупуването	
на	още	един,	трети	поред	електромобил	за	Община	
Габрово.	 През	 лятото	 на	 миналата	 година	 габро-
вци	 имаха	 възможност	 да	 се	 повозят	 по	 улиците	
на	 града	 с	 първите	 два	 електромобила,	 които	 се	
ползват	от	Община	Габрово	и	РЕМО	„Етър“.	Според	
Николай	 Григоров,	 областен	 председател	 на	 леви-
цата	 и	 общински	 съветник	 в	 Габрово,	 решението	
на	 местния	 парламент	 за	 покупката	 на	 трети	 за	
Община	 Габрово	 електромобил	 е	 нецелесъобразно.	
Какви	 са	 мотивите	 на	 Николай	 Григоров	 за	 тази	
негова	позиция,	е	разговорът	с	него.

НАП - îфèñ Гаáрîвî: „Дî 1000 лева îтñтъпка 
прè платеí äаíък за äîвíаñяíе äî 31 март”

	 Петнадесет	сигнала	са	
постъпили	на	„зеления	те-
лефон“,	 на	 електронната	
поща	и	по	пощата	в	РИО-
СВ	-	В.	Търново	за	първите	
два	 месеца	 на	 годината.	
Извършени	 са	 незабавни	
проверки	 по	 12	 от	 тях,	
като	 подателите	 са	 уве-
домени	 за	 резултатите	 и	
предприетите	 действия	 от	
инспекцията.	 Три	 сигнала	
за	 замърсяване	 с	 отпа-
дъци	 са	 препратени	 на	
общините	 Г.	 Оряховица	 и	

Севлиево,	 тъй	 като	 кме-
товете	 имат	 задължения	
да	 контролират	 дейности-
те,	свързани	с	образуване,	
събиране,	 транспортиране	
и	третиране	на	битовите	и	
строителни	 отпадъци,	 об-
разувани	 на	 територията	
на	 общината.	 Най-голям	
брой	 сигнали	 (6)	 касаят	
замърсяване	на	въздуха	с	
прах	и	неприятни	миризми	
от	 битови	 и	 промишлени	
източници.	 Проверени	 са	
три	 адреса	 във	 Велико	

Търново	 и	 Дряново,	 къде-
то	 е	 установено,	 че	 соб-
ствениците	 използват	 за	
отопление	котли	на	твърдо	
гориво	 (дърва	 и	 въглища).	
Тъй	 като	 термичната	 им	
мощност	е	под	500	kW,	те	
не	подлежат	на	контролни	
измервания	 на	 емисиите,	
изпускани	 в	 атмосферния	
въздух.	Проверени	са	две-
те	 топлофикационни	 дру-
жества	в	 Габрово	и	Вели-
ко	Търново	 по	 сигнали	 за	
миризми	 на	 пластмаса	 и	

тъмен	 пушек.	 Инсталации-
те	 работят	 с	 разрешените	
им	 горива	 и	 се	 експло-
атират	 при	 нормална	 ра-
бота	 на	 пречиствателните	
съоръжения	 към	 тях.	 Не	
са	 настъпвали	 аварийни	
ситуации.	Не	е	установено	
наличие	 или	 изгаряне	 на	
отпадъци	на	площадките.
	 Три	 сигнала	 за	 замър-
сяване	 на	 реките	 Янтра,	
Еленска	 и	 Видима	 са	 по-
стъпили	 в	 РИОСВ.	 При	
извършената	 проверка	 на	

птицекланицата	 в	 мест-
ността	 Чакала,	 гр.	 Севли-
ево	са	установени	наруше-
ния,	за	което	дружеството	
ще	бъде	санкционирано.
	 Проверен	 е	 сигнал	 за	
незаконен	 добив	 на	 под-
земни	 богатства	 в	 земли-
щето	на	село	Добромирка,	
Севлиево.	За	направените	
констатации	са	уведомени	
-	Министерство	на	енерге-
тиката,	 Община	 Севлиево	
и	 Районна	 прокуратура	 –	
Севлиево.

РИОСВ - В. Търíîвî ще ñаíкцèîíèра птèцеклаíèцата в м. Чакала, 
прîвереí е íезакîíеí äîáèв íа пîäземíè áîãатñтва в Дîáрîмèрка

	 На	 11	март	на	 терито-
рията,	обслужвана	от	РУ	–	
Дряново,	 се	 проведе	 спе-
циализирана	 полицейска	
операция	 по	 безопасност	
на	 пътното	 движение.	 В	
хода	на	акцията	по	метода	
за	 „широкообхватен	 кон-
трол“	са	проверени	23	мо-
торни	 превозни	 средства	
и	 28	 души.	 В	 резултат	 на	
полицейските	 действия	 са	
констатирани	5	нарушения,	
за	 които	 са	 съставени	 2	
акта	 за	 установяване	 на	
административно	 наруше-
ние	и	са	наложени	3	глоби	
с	фиш.

“Шèрîкîîáхватеí 
кîíтрîл” в Дряíîвî

	 В	 сряда	 при	 специа-
лизирана	 полицейска	 опе-
рация	 за	 противодействие	
на	 престъпления,	 свърза-
ни	 с	 употреба	 и	 разпрос-
транение	 на	 наркотици	
в	 Габрово,	 в	 района	 на	
ул.	 „Младост“,	 полицейски	
служители	 са	 задържали	
за	срок	до	24	часа	крими-
нално	 проявен	 жител	 на	
града,	за	когото	е	устано-
вено,	че	е	придобил	и	дър-
жи	 в	 себе	 си	 наркотични	
вещества.	 При	 извършени	
процесуално-следствени	
действия	 служителите	 са	
намерили	 и	 иззели	 поли-
етиленова	„свивка“,	съдър-
жаща	бяло	на	цвят	прахо-
образно	 вещество,	 което	
при	 направен	 на	 място	
наркотест	 е	 реагирало	 на		
метамфетамин,	 и	 полиети-

ленов	плик,	 съдържащ	зе-
лена	 суха	 листна	 маса,	
която	 е	 реагирала	 на	 ма-
рихуана.	 При	 последвало	
претърсване	 в	 обитавано-
то	 от	 мъжа	 жилище	 са	
намерени	 и	 иззети	 допъл-
нителни	количества		мари-
хуана	и	метамфетамин.	По	
случая	е	образувано	досъ-
дебно	производство,	което	
се	 провежда	 под	 надзора	
на	Районна	прокуратура	–	
Габрово.
	 Същия	 ден	 е	 задър-
жана	 24-годишна	 жена	 от	
Сливен,	 у	 която	 намерили	
полиетиленова	 „свивка“,	
съдържаща	 бяло	 на	 цвят	
прахообразно	 вещество,	
което	 при	 направен	 поле-
ви	 наркотест	 е	 реагирало	
на	наркотичното	вещество	
метамфетамин.

24-ãîäèшíа îт Слèвеí è мъж 
îт Гаáрîвî заäържаíè за 
прèтежаíèе íа íаркîтèцè
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ВЕлА лАзАРОВА

 - Г-н мандев, как се про-
мени амплоато Ви през тези 
години?
	 -	 	 Мисля,	 че	 това,	 кое-
то	 съм	 правил	 и	 което	 съм	
постигнал,	 е	 било	 за	 добро.	
Продължавам	 да	 поддържам	
разностранните	 си	 интереси.	
Може	 би	 това,	 че	 съм	 бил	
ангажиран	 професионално	 с	
творческа	 и	 обществена	 дей-
ност,	 ме	 държи	 в	 добра	 фор-
ма.	Това	 ми	 дава	 стимул,	 оп-
тимизъм,	 желание	 да	 работя	
сред	хората	и	за	хората.
 - един от псевдонимите 
в литературните Ви изяви е 
Хижар. израз на какво е този 
избор?
	 -	 Той	 е	 свързан	 с	 хобито	
ми,	 което	 е	 почти	 професия	 -	
Хижар.	Още	от	 детството	 съм	
запален	 по	 планинарството.	
Обичам	 	 много	 природата	 и	
по-специално	-	планината.	
 - Туризмът винаги ли е бил 
в сърцето Ви?
	 -	 Майстор	 на	 спорта	 съм	
по	туризъм.
	 Родното	ми	село	Златевци	
е	в	подножието	на	едно	възви-
шение	-	Стражата,	в	Предбал-
кана,	 разположено	 в	 посока	
от	Габрово	към	Севлиево.	Ска-
листият	рид	на	север	от	моето	
родно	село	е	с	отвесни	южни	
склонове.	 а	 на	 юг	 се	 вижда	
величественият	Ботев	връх,	на	
югоизток	 пък	 е	 масивът	 Три-
глав	 (Мазалатите).	Те	 ме	 при-
вличаха	 още	от	 детството	ми.	
Чувал	 съм,	 че	 който	 веднъж	
отиде	на	Мазалатите,	завинаги	
става	 любител	 на	 планината.	
Така	 беше	 и	 при	 мене.	 Неза-
висимо	с	каква	работа	съм	се	
занимавал	 професионално,	 в	
почивните	дни	и	през	отпуски-
те	съм	бил	винаги	с	раницата	
на	гръб.
	 Винаги	 съм	 обичал	 пъте-
шествията	 -	 екскурзиите,	 ски	
туризма,	 пешеходния	 туризъм,	
коло	туризма,	водния	туризъм.	
	 Имам	 различни	 туристиче-
ски	 отличия	 от	 БТС	 -	 Отлич-
ник,		медал	„алеко”,	медал	„За	
особени	заслуги”	(2018	г.).	
	 Участвал	 съм	 в	 залесява-
ния	 на	 нови	 площи	 и	 след	
горски	пожари.
	 От	жестокото	 изсичане	 на	
горите	 из	 планината	 пътеки	 и	
горски	пътища	бяха	превърна-
ти	в	огромни	трасета,	по	кои-
то	 могат	 да	 се	 разминат	 два	
товарни	 камиона	 (с	 дървесен	
материал),	все	под	формата	на	
„санитарна	сеч”...	Нещо,	което	
много	ме	възмущава.	
	 Бил	 съм	 планински	 водач	
и	 като	 такъв	повече	от	 30	 го-
дини	 съм	 водил	 екскурзионни	
летувания	 в	 Родопите,	 Рила,	
Пирин,	 Стара	 планина.	 Няма	
планина	 в	 България,	 която	 да	
не	съм	посетил.	Бил	съм	поч-
ти	 на	 всички	 хижи.	 Може	 би	
ми	 остават	 десетина,	 които	 с	
удоволствие	бих	прибавил	към	
посетените.		
 - Казват, че един човешки 

живот не стига да се посе-
тят красотите на България. за 
Вас кои са най-значимите от 
тях?
	 -	Любимата	ми	планина	не	
е	една.	Вече	споменах	четири-
те.	 Но	 много	 харесвам	 също	
и	 Странджа,	 Осогово,	 Бела-
сица…	Не	мога	да	кажа	коя	е	
най-красивата	от	всичките!		
	 Проблеми	с	колянна	става	
и	 чупене	 на	 крак	 ме	 откъс-
наха	 от	 туризма	 в	 планината	
повече	от	две	години…	Но	пак	
продължих	да	ходя	до	Узана	с	
поляната	 Вътро	 поле	 и	 изди-
гащия	 се	 над	 нея	 връх	 Испо-
лин.	Отидох	 пеша	 и	 до	Маза-
лат.	Този	планински	район	е	с	
много	 добре	 поддържана	 ин-
фраструктура,	 хижи	 и	 хотели.	
Стана	 известна	 туристическа	
дестинация,	 привлекателна	 с	
три	 лифта,	 три	 писти.	 когато	
зимата	е	снежна,	 тук	е	пълно	
със	скиори.	
 - Тази любов към планина-
та успяхте да предадете и на 
децата чрез Скаутската орга-
низация.
	 -	 Бях	 учител	 в	Текстилния	
техникум	 в	 Габрово,	 когато	
възникна	у	мен	мисълта	да	по-
веда	организирано	децата	към	
планината.	 По	 същото	 време	
се	 заговори,	 че	 предстои	 да	
се	изпратят	в	чужбина	за	обу-
чение	 като	 скаутски	 водачи	
младежи	 и	 девойки	 от	 Бълга-
рия.	
	 През	1992	година	създадох	
Скаутския	 туристически	 клуб	
в	Габрово	-	първата	по	своето	
съдържание	 скаутска	 органи-
зация	в	България.	
	 като	 представител	 на	 на-
шия	клуб	бях	участник	за	съз-
даване	 в	 нашата	 страна	 на	
секция	на	международната	ор-
ганизация	по	околната	среда	в	
Будапеща,	 Унгария,	 отнасяща	
се	 към	 Басейновата	 дирекция	
на	река	Дунав.
	 Учредителите	 на	 клуба	 в	
Габрово	 бяха	 малко	 на	 брой.	
Но	 постепенно	 членовете	 на-
раснаха	на	повече	от	500	души,	
които	основно	бяха	ученици	от	
средните	 и	 основни	 училища	
в	града.	Главната	цел	на	орга-
низацията	 беше	 възпитанието	
на	 младите	 хора	 -	 физиче-
ско,	 обществено,	 нравствено	
и	 екологично.	 като	 един	 от	
най-важните	 принципи	 беше:	
„Скаутът	 е	 приятел	 и	 брат	 на	
всеки	 скаут”.	 Също	 като	 при	
туристите	 -	 истинският	 турист	
не	би	изоставил	в	беда	човек	
в	планината.	
	 В	 клуба	 бяха	 привлечени	
и	деца	от	тогавашните	домове	
за	 деца	 и	юноши	 от	 Габрово,	
Севлиево	и	Велико	Търново.	С	
50	техни	възпитаници	направи-
хме	 един	 десетдневен	 преход	
през	 трите	 планини	 -	 Рила,	
Пирин	 и	 Беласица.	 Походът	
беше	 осъществен	 по	 проект,	
финансиран	 от	 съществуващи-
те	 по	 онова	 време	 фондации.	
Пак	 по	 проекти	 към	 българ-
ски	и	чуждестранни	фондации	
закупихме	 оборудване	 -	 ком-

пютър	 и	 аксесоари	 за	 него,	
туристически	екипи	 -	 облекло,	
палатки,	ски	и	др.	
 - Вие сте възпитаник на 
Текстилния техникум, липс-
ва ли това учебно заведение 
днес?
	 -	 Да.	Тогава	 Габрово	 беше	
водещ	 текстилен	 център	 в	
страната	и	за	него	бяха	необ-
ходими	 кадри	 и	 специалисти.	
Затова	 в	 него	 имаше	 много	
ученици.	Много	ученици	имаше	
и	 по-късно,	 когато	 завърших	
в	 него	 трудовата	 си	 дейност	
като	 преподавател	 по	 моята	
специалност.	
	 За	съжаление,	днес	от	Въл-
ненотекстилния	 комбинат	 „Ге-
орги	 Генев”	 -	 наследник	 на	
Първата	 княжеска	 придворна	
фабрика	 „Иван	 колчев	 кал-
пазанов”	 (1882	 г.),	 с	прочутите	
сукна,	 габардини	 и	 други	 въл-
нени	 платове,	 които	 се	 изна-
сяха	дори	за	англия	-	родината	
на	 вълнения	 текстил,	 не	 оста-
на	„тухла	върху	тухла”.	казвам	
го	с	болка,	защото	като	мина	
покрай	руините	на	някой	от	12-
те	цеха	на	 комбината,	 душата	
ми	плаче.	
	 Впоследствие	 беше	 закрит	
и	 любимият	ми	Текстилен	 тех-
никум.	
 - Били сте председател и 
на Дружеството на писатели-
те - Габрово?
	 -	Поех	го	през	2013	година,	
когато	почти	беше	пред	закри-
ване,	 а	 е	 първото	 в	 страната	
писателско	сдружение,	учреде-
но	извън	столицата.	През	2018	
година	 отбелязахме	 неговата	
45-годишнина.	
	 Дружеството	 е	 инициатор	
и	с	водеща	роля	в	ежегодния	
литературен	 конкурс	 „априло-
вска	 награда”.	 В	 последните	
години	 този	 конкурс	 е	 под	
егидата	на	Община	Габрово,	с	
участието	 на	 Регионална	 биб-
лиотека	„априлов	-	Палаузов”.	
Миналата	 година,	 след	 про-
дължително	 прекъсване,	 изле-
зе	 алманахът	 за	 литература,	
изкуство	 и	 култура	 „Зорница”.	
Надяваме	се	да	бъде	издаден	
и	 тази	 година	 по	 случай	 160	
години	Габрово	-	град.
 - неуморното Ви плодот-
ворно перо, както и всичко 
друго, до което се докосвате, 
прави ли Ви щастлив човек?
	 -	 Радвам	 се,	 че	 миналата	
година	излязоха	три	нови	мои	
книги.	 Двете	 от	 тях	 са	 сбор-
ници	от	разкази	и	пътеписи	в	
два	тома	под	общото	заглавие	
„Вдъхновения”.	
	 Третата	 е	 с	 приключенски	
разкази	за	деца	със	заглавие	
„Приключенията	на	Немипука”.	
За	 децата	 винаги	 пиша	 под	
псевдонима	Дядо	Трак.
 - Кога и защо хванахте пе-
рото да пишете?
	 -	 Реших	 да	 споделя	 нещо	
с	читателите,	когато	през	2003	
година	за	първи	път	отидохме	
със	 съпругата	 ми	 Маргарита	
на	гости	на	семейството	на	дъ-
щеря	ми	Галя	в	град	Медисън,	
щата	Уисконсин	в	СаЩ.	Тогава	

цялото	 ни	 семейство,	 включи-
телно	 с	 малката	 Десислава,	
ходихме	за	един	ден	в	Чикаго,	
щата	Илинойс.	Двата	щата	са	
съседни.	 Градът	 е	 с	 най-мно-
го	 българи	 в	 Щатите.	 Не	 ми	
харесаха	 многото	 небостърга-
чи.	 Попаднал	 в	 такава	 улица,	
за	 човека	 тя	 е	 мрачна,	 не-
приятна.	 Наоколо	 нищо	 не	 се	
вижда.	 На	 96-я	 етаж	 на	 един	
небостъргач	 имаше	 ресторант.	
Не	знам			колко	етажа	имаше	
още	нагоре.	С	поглед	от	 него	

надолу	 към	 земята	 колите	 се	
виждаха	като	мравки,	а	хората	
изобщо	не	се	забелязваха.		
	 Та	това	мое	посещение	на	
Чикаго	 беше	 повод	 да	 опиша	
видяното.	Да	споделя	с	читате-
лите	 богатите	 си	 впечатления	
от	този	мегаполис.	
 - Тези първи впечатления  
ли станаха Вашите първи ли-
тературни опити? 
	 -	 Може	 да	 се	 каже.	 Пре-
литането	 над	 океана	 беше	
неописуемо.	 Самолетът	 лети	
над		облаците.	а	под	нас,	под	
облаците,	 само	 можех	 да	 си	
представя,	че	е	океанът…
	 Интересът	 ми	 към	 видяно-
то	 се	 засили	 при	 следващи-
те	 ни	 екскурзии	 из	 страната.	
Всички	 тези	 „приключения”	 ги	
записвах.	 като	 човек,	 дошъл	
от	Предбалкана,	ме	поразява-
ха	мащабите,	широките	улици,	
булеварди,	огромните	паркове.	
Тези	 мои	 „пътеписи”	 бяха	 от-
печатани	в	първата	ми	книга	-	
„Чикаго	ме	плени”.	И	тя	сложи	
началото	на	публикуваните	ми	
литературните	опити.	Разпола-
гах	 с	 много	 свободно	 време	
и	 започнах	 да	 пиша	 детски	

стихчета	и	приказки.	Внучката	
Деси	 беше	 само	 на	 годинка	
-	 другите	 две	 внучета	 бяха	 в	
София.	 След	 време	 внучетата	
ми	 станаха	 четири.	 „анито	 и	
Ичко,	 Деси	 и	 Мартин,	 много	
ги	обичам	всички	до	един”,	се	
изразих	 в	 първата	ми	 книжка	
със	стихотворения	за	деца.
 - и после ново пътуване, с 
нови стихове и пътеписи?
	 -	Така	се	случи.	Следваща-
та	 година	 пак	 летим	 за	СаЩ.	
Трябваше	 да	 помагаме	 в	 от-
глеждането	на	Деси.	Дъщерята	
Галя	 и	 мъжът	 й	 работеха	 по	
на	 две	 места.	Така	 е	 там,	 за	
да	 може	 семейството	 да	 се	
издържа.	 След	 няколко	 годи-
ни	 се	 роди	 Мартин	 и	 отново	
бяхме	 при	 тях	 за	 половин	 го-
дина.	Тогава	се	родиха	новите	
пътеписи	от	книгата		„кароли-
на	-	една	нова	америка”.	Вло-
жих	много	старание	да	предам	
на	 българския	 читател	 какво	
най-много	ме	бе	заинтригувало	
при	третото	ни	пребиваване	в	
америка.	Това	бе	образование-
то,	религията.		 	 към	
всяка	 от	 многобройните	 църк-
ви	 имаше	 забавачница,	 учи-

лище.	На	територията	на	тези	
учебни	заведения	не	могат	да	
влизат	други	деца.	
	 Там	впечатляват	чистотата,	
дисциплината.	 На	 улицата	 и	
шофьори,	 и	 граждани	 спаз-
ват	 правилата	 на	 движение.	
Тревните	 площи	 са	 окосени,	
изчистени.	 В	 парковете	 има	
къщички	 с	 лопатка	 и	 кофичка	
за	нуждите	на	домашните	лю-
бимци,	 когато	 ги	 разхождат.	
Никакви	 следи	 след	 тях!	Дър-
жи	 се	 на	 опазване	 на	 чисто-
тата.	Доброволци	в	почивните	
дни	 помагат	 за	 чистотата	 на	
зелените	площи	и	алеи.	Уважа-
ват	се	редът	и	законът.
 - малките читатели как 
възприеха Вашите стихотво-
рения и разказчета?
	 -	Много	ме	радват	децата,	
които	 познават	 моите	 стихче-
та	 и	 герои.	 Особено	 мили	 са	
срещите	 в	 различни	 училища	
и	 тяхното	обръщение	към	мен	
-	„Дядо	Трак,	Дядо	Трак!”.	Емо-
ционални	бяха	и	срещите	ми	в	
Дните	на	детската	книга	в	Дет-
ския	 отдел	 на	 Регионалната	
библиотека	 „априлов	 -	 Палау-
зов”.
	 Случвало	се	е	да	участвам	
и	в	конкурси.
 - а откъде дойде Дядо 
Трак - другият Ви литературен 
псевдоним, с който пишете за 
децата?
	 -	Съвсем	случайно.	Навре-
мето	моята	баба	казваше:	„Ня-
кой	 минава	 по	 улицата.	 Това	
ще	да	е	Дядо	Трак”.	Старецът	
тикаше	 една	 количка,	 която	
тракаше…
 - Какво си пожелавате в 
тези дни?
	 -	 Пожелавам	 на	 близките	
си	 и	 на	 моите	 приятели	 да	
бъдем	 по-жизнени,	 весели	 и	
с	желание	 да	 ходим	 в	 плани-
ната,	 да	 обичаме	 туризма,	 да	
пазим	 и	 милеем	 за	 околната	
среда.	 Габрово	 и	 околността	
да	бъдат	все	по-привлекателна	
дестинация	 за	 посещение,	 от-
дих	и	туризъм.

Õрèñтî Маíäев - турèñт, ñкаут, Õèжар, Дяäî Трак
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ТРАйЧО йОРДАНОВ

 Мястото,	което	трябва	
да	 заема	 спортната	 ак-
тивност	при	децата	и	под-
растващите,	е	предмет	на	
много	 дискусии.	 Пробле-
мите,	 които	 се	 обсъждат,	
са	главно	четири:
	 1.	какво	е	значението	
на	спорта	за	децата;
	 2.	На	каква	възраст	се	
препоръчва	да	 започва	и	
към	какви	спортни	дисци-
плини	да	се	ориентира;
	 3.	 кои	 спортове	 са	
опасни	за	децата;
	 4.	 какъв	 медицински	
надзор	е	необходим.
	 Наред	 с	 ефекта	 си	
върху	 моторната	 и	 сър-
дечна	 функция,	 спортът	
подпомага	 и	 изгражда-
нето	 на	 личността.	 ко-
лективните	 спортове	 са	
в	 състояние	 да	 канали-
зират	 агресивността	 в	
децата.	 Децата	 извличат	
само	 полза	 от	 физиче-

ските	 упражнения,	 които	
развиват	 координацията	
и	 прецизността	 на	 дви-
женията	им.	Също	така	и	
волевите	движения	стават	
по-лесни,	по-сигурни	и	по-
икономични.	
	 Прогресивно	 дозира-
ните	 физически	 упражне-
ния	малко	 по	малко	 раз-
виват	 „спортно	 сърце“,	
мощно,	леко	увеличено	по	
обем,	с	добри	контракции	
и	бавен	ритъм.	То	е	по-бо-
гато	 на	 мускулни	 влакна,	
отколкото	 на	 обездвиже-
ните.	„Тренираното	сърце“	
отговаря	 на	 физическото	
усилие	 с	 по-бавно	 уско-
ряване	 на	 ритъма	 си	 не	
само	 защото	 основният	
му	ритъм	е	по-бавен,	но	и	
защото	то	може	да	увели-
чи	 дебита,	 увеличавайки	
обема	 на	 диастоличните	
вълни.	 Подобно	 се	 по-
добрява	 и	 белодробната	
функция	 (нейната	 цирку-
лация).

Какъв ñпîрт 
è íа каква възраñт? 
	 Ориентирането	към	съ-
ответен	вид	спорт	не	зави-
си	 само	 от	 възрастта,	 но	
и	от	пола,	от	физическото	
развитие	на	детето,	от	же-
ланията	и	интересите	му	и	
локалните	 условия.	 Физи-
ческата	 активност	 е	 инте-
грална	 част	 от	живота	 на	
малките	 деца:	 разходки,	
колоездене,	 игра	 с	 топки.	
До	4-годишна	възраст	раз-
ходките	на	въздух	и	игрите	
са	показни	за	всички.	Плу-
ването	 може	 да	 се	 усвои	
преди	прохождането.	
	 Преди	 8-годишна	 въз-
раст	 мускулният	 тонус	 е	
слаб	 и	 трябва	 да	 се	 из-
ключат	 всякакви	 продъл-
жителинни	физически	уси-
лия	и	почти	всички	силови	
упражнения.	
	 От	 9	до	 12	 години	мо-
торната	 функция	 чрез	 уп-
ражненията	 се	 подобрява	

с	 гъвкавост,	 изправителни	
и	 равновесни	 корекции.	
Тренирането	на	рефлекси-
те	увеличава	коректността	
на	волевите	движения.	На	
тази	възраст	децата	могат	
да	 се	 съревновават	 и	 в	
спортове,	 където	 разуча-
ват	и	съответна	техника.	
	 Наред	с	плуването,	по-
лезни	 са	 ските,	 тенисът	
и	 кънките.	 Може	 да	 се	
включат	 и	 в	 колективни-
те	 спортове	 –	 волейбол,	
мини	 баскетбол,	 хандбал.	
По	 принцип	 се	 изключват	
спортовете	футбол,	ръгби.
	 В	пубертета	между	12-
17	 години	 основна	 роля	
при	 спортуването	 играе	
медицинският	 контрол.	
анатомичните	 и	 физиоло-
гични	промени	в	тази	въз-
раст	правят	уязвими	деца-
та.	 Съобразно	 мотивация-
та	 и	 характера	 на	 детето,	
лекарят	е	този,	който	тряб-
ва	да	определя	съответния	
спорт.	

Рèñкîве прè 
ñпîртуваíетî íа äецата
	 Съществуват	 множе-
ство	 рискови	 фактори.	
костно-хрущялните	 връзки	
са	 лесно	 уязвими.	 Пред-
разположени	 са	 към	 ос-
теохондрит,	 епифизарни	
отлепвания	 и	 костно-хон-
дрални	 фрактури.	 Дис-
балансът	 между	 скелет	
и	 мускули	 по	 време	 на	
израстването	 и	 пубертета	
предразполага	към	разкъс-
вания	 и	 отлепвания,	 към	
тендимити,	 генус	 вангум	 и	
плоскостъпие.	 Погрешно	
провежданата	 тренировка	
и	неподходящата	екипиров-
ка,	 несъобразени	 с	 гор-
ните	 рискове,	 често	 водят	
до	 тези	 увреждания.	 Раз-
пространено	 е	 мнението	
за	 спиране	 на	 растежа	 и	
вирилизация	на	млади	мо-
мичета	от	някои	спортове.	
Това	 днес	 категорично	 се	
отрича.	За	целта	се	препо-

ръчва	 физическото	 усилие	
да	се	адаптира	към	живота	
за	 тренираност	 чрез	 точ-
но	 дозирано	 натоварване.	
Интензивното	 практикува-
не	 на	 даден	 спорт	 изис-
ква	по-засилен	медицински	
контрол	 като	 най	 се	 вни-
мава	 за	 сърдечно-съдова-
та	 система,	 вследствие	 на	
тренировките	 избързва	 по	
отношение	на	морфологич-
ното	и	таракално	развитие.
 противопоказания :	
Освен	 сърдечно-съдовите	
заболявания,	 като	 проти-
вопоказания	се	сочат:	ост-
рите	 нефропатии,	 хемопа-
тиите	 и	 някои	 анатомични	
дефекти.
 необходими са два теста 
за медицински контрол:
	 1.	 Тегло,	 ръст,	 раз-
пределяне	 на	 мускулната	
маса,	гръбначни	аномалии,	
назална	 проходимост,	 за-
хар	 и	 протеин	 в	 урината,	
туберкулозни	проби.
	 2.	 Проби	 сърдечно-

съдова	 система	 –	 проба	
Мартине.
	 разпространение травми 
по спортове.
	 Бокс	 –	 фрактури	 по	
Бенет,	метакарпални	фрак-
тури.
	 Борба	 –	 дисторзии	
(глезени,	 колена),	 прераз-
тегляния	 на	 четириглавия,	
триглавия	мускул,	на	гръд-
ния	мускул.
	 Гимнастика	 –	 навях-
вания,	 преразтегляния	 на	
мускулите	на	ръцете	и	кра-
ката.	
	 Лека	атлетика	–	расте-
жения,	 тендинити	 най-чес-
то	 на	 ахилеса,	 изкълчва-
ния	на	отделни	стави.
	 колоездене	–	контузии	
от	падания.
	 Вдигане	 на	 тежести	
–	 разтежения	 в	 гръбната	
мускулатура,	навяхвания	в	
колена	 и	 лакти,	 уврежда-
ния	на	кръстосаните	връз-
ки	в	колената,	инсерцион-
ит,	тендинити.

Спîртът прè äецата è пîäраñтващèте пîäпîмаãа èзãражäаíетî íа лèчíîñтта

"Оáèкîлèл ñъм вñèчкè плаíèíè в Бълãарèя, íî прîпèñах в Амерèка"
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ПРОДАВА АПАРТАМЕНТИ - ГАБРОВО
2-ст., Център, 63 м2, ет. 5/5, за ремонт 39 950 лв
2-ст., Център, ет. 5/11, ч. ремонт, PVC 65 000 лв
2-ст., Дядо Дянко, 60 м2, ет. 5/5, за частичен ремонт 30 000 лв
2-ст., Колелото, 61 м2, етаж 5/6, за ремонт, ТЕЦ 44 200 лв
2-ст., Колелото, 64 м2, етаж 3/5, ремонтиран, PVC, ТЕЦ 69 800 лв
3-ст., център, ново стр., 111 м2, ет. 5, ТЕЦ, гараж за 2 коли 120 000 eu
3 ст., Тлъчници, 89 м2, ет.3/5, обзаведен 75 000 eu
3 ст., Шести участък, 2/4 ет., 100 м2, за основен ремонт, гараж 99 000 лв
3-ст., Ш. мост, 105 м2, етаж от къща, газ+гараж+1-стаен 39м2 157 000 лв
3-ст., Сирмани, 94 м2, ет. 3, таванска стая, гараж и маза 70 600 лв
ПРОДАВА КЪЩИ, ЕТАЖИ - ГАБРОВО

Борово, 2-ет., 83 м2 ЗП, лятна кухня, двор 339 м2, на две улици 26 500 лв

Борово, 3-ет., 60 м2 ЗП, лятна кухня, двор 309 м2, на две улици 40 000 лв
Шенини, 2-ет., 229 м2 РЗП, двоен гараж, гр. стр., двор 570 м2 73 000 лв
ПРОДАВА КЪЩИ - ОБЛАСТ ГАБРОВО

Врабците, 2-етажна, 53 м2 ЗП, обзаведена, двор 850 м2  изключителни 
права 43 300 лв
Чавеи, 286 м2 РЗП, обзаведена, бивша къща за гости, 6 спални, 6 бани, 
двор 1230м2 150 500 лв
Драгомани, 174 м2 РЗП, обзаведена, двор 1329м2 36 500 лв
Шарани, 2 къщи, 211 м2 РЗП, двор 1918 м2 56 000 лв
Беломъжи, 106 м2 РЗП, обзаведена, двор 3771м2 31 500 eu
Беломъжи, 130 м2 РЗП, обзаведена, с гараж, двор 545м2 44 900 eu
Лоза, 30 м2 ЗП, двор 500 м2 16 000 лв
Иванковци, 132 м2 РЗП, двор 4540 м2           44 900 лв
Жълтеш, 60 м2 ЗП, гараж, двор 850 м2          59 900 лв
Гергини, къща, 55м2 ЗП, стара, с чардак, 700м2 двор 18 000 лв
Велковци, 150 м2 РЗП, гараж, 2 плевни, двор 1380 м2 43 000 eu
Лесичарка, 182 м2 РЗП, реновирана, 1393 м2 двор 62 995 eu
Иглика, 136 м2 РЗП, стопански постройки, двор 691 м2         27 425 лв
Нова махала, 136 м2 РЗП, двор 1499 м2           42 500 лв
Драгановци, 157 м2 РЗП, гр. строеж, гараж, двор 1040 м2 30 000 eu
Гoрнова могила, автентичен чифлик с 2 стари къщи с плочи, 451 м2 РЗП, 2 
плевни, кладенец, двор 9960 м2 34 900 eu
Гостилица, 2-ет.,180 м2 РЗП,плевня изцяло от камък, двор 750м2 39 500 лв
Дебел дял, 50 м2 ЗП, 2 ет., плевня, двор 1917 м2           12 200 лв

Лесичарка, 2 ет. 100 м2 ЗП, двор 2432 м2                           50 000 eu
Свинарски дол, стара с чардак - 104 м2, плевня, двор 12 000 лв
Сейковци, 250м2 ЗП, 2 къщи, стари, ч.реставрирани,двор 1500м2 43 000 лв
Стойчевци, монолитна с чардак, двор 2980 м2, ток, вода, бунгало 36 500 eu
Харачери, стара, с 5 стаи, 2 механи, гараж, двор 1042 м2 33 000 лв
Читаковци, 250 м2 ЗП, стара основно реставрирана, сондаж за вода, нов 
покрив и дограма, двор 2200 м2 39 800 лв
ПРОДАВА ПАРЦЕЛИ

Обходен път за Шипка, 20 дка 240 000 лв
Сирмани, 488 м2, за общ. обслужване 14 400 лв
Велковци, 1653 м2 6 000 eu
Генчевци, 2771 м2 7 000 eu
Мичковци, 800 м2 16 000 лв
Чавеи, 540 м2, с бунгало 7 600 лв
Бойката, 1188 м2, с проект 15 900 лв
УПИ до НТС, 293 м2 69 000 лв
Сирмани, три УПИ общо 1777 м2 62 200 лв
Шенини, УПИ, 2200 м2, бунгало, гараж 25 200 лв
Войново, УПИ, 949 м2, изглед -язовира 16 900 лв
Борово, УПИ, 503 м2 16 900 лв
Русевци, 1829 м2, на 2 улици, юг 55 500 лв
Борики, 5580 м2 34 340 eu
Войново, до язовира, 4 УПИ, 4886 м2  56 000 лв
Русевци, 853 м2, на 2 улици, юг 17 600 eu

Индустриална зона, УПИ, произв. и складова дейност - 5923 м2 150 000 лв
Велчевци, 2504 м2  18 800 eu 
Младежки дом, 828 м2, до 10 м 9  900 eu
Русевци - 1118 м2, до 10 м, Кинт 1.2 22 600 eu
Стефановци, 1554 м2, склад и производствена дейност 16 eu/м2

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

НАШИ КЛИЕНТИ ТЪРСЯТ: КЪЩИ В ДОБРО СЪСТОЯНИЕ В БЛИЗКИТЕ 
ДО ГАБРОВО СЕЛА до 10 км, ПАРЦЕЛИ - БОРОВО, СИРМАНИ, ВЕЛЧЕВЦИ, ЧЕ-
ХЛЕВЦИ, ВОЙНОВО, ГАЧЕВЦИ, ВРАБЦИ, БОЙНОВЦИ, КЪЩИ В ДОБРО СЪСТОЯ-
НИЕ В БОГАТОВО, КОРМЯНСКО ГОРНА РОСИЦА, КЪЩИ В ДОБРО СЪСТОЯНИЕ 
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иМоти проДава
упи, 7300 кв.	 м,	 на	 ул.	
„Перущица“	се	продава	на	
тел.	 0885/733-225.	 [22,	
11]
апартаМент в Лъката	 -	
саниран,	 среден,	 южен,	
разширен,	за	59	500	лева,	
коментар	 по	 цената,	 без	
посредник	 се	 продава	 на	
тел.	0898/263-404.	[10,	3]
къща в кв.	 Шумели	 се	
продава	 на	 тел.	 0887/60-
77-61.	[24,	10]
парцел - 6.900	кв.	м,	Се-
верна	 индустриална	 зона,	
на	 главен	 път,	 земя	 със	
сменено	 предназначение	
ПХП,	 ток,	 вода,	 газ,	 Ин-
тернет,	лице	47	м,	по	спо-
разумение	 се	 продава	 на	
тел.	0898/506-708.	[12,	6]
Двустаен тухлен апар-
тамент	 до	 Болницата,	 ет.	
3,	 асансьор,	60	кв.	м,	 се	
продава	 на	 тел.	 0897/02-
77-98.	[4,	4]
разглобяеМа къща -	
48	кв.	м,	и	масивен	навес	
-	 48	 кв.	м	 -	 0879/01-91-
91.	[5,	5]

къща близо до	Габрово,	
на	 6	 км	 от	 центъра,	 се	
продава	на	тел.	0897/569-
027.	[11,	7]
апартаМенти и други	 -	
ново	строителство,	в	иде-
ален	 център	 се	 продават	
на	 тел.	 0888/447-096.	
[24,	7]
саМостоятелен етаж 
от	къща	-	95	кв.	м,	отлич-
но	състояние,	ул.	„Стефан	
Караджа“	 49,	 за	 30	 000	
евро	 се	 продава	 на	 тел.	
0879/888-388.	[11,	6]
Дворно Място на	 ул.	
„Боровска“	№	23,	партиди	
ток	и	вода,	се	продава	на	
тел.	0888/453-909.	[3,	2]
гарсониера на Еса	 се	
продава	 на	 тел.	 0898/28-
38-71.	[5,	1]
парцел, 2 дка,	 урегули-
ран,	 незастроен,	 в	 село	
Армените	 се	 продава	 на	
тел.	0888/515-797.	[7,	1]

иМоти Дава поД наеМ
реновирани и обзаве-
дени	офиси	в	сградата	на	
ОББ	 се	 отдават	 под	 наем	
на	тел.	0888/907-666.
поМещение - 150	 кв.	
м,	втори	етаж,	подходящо	
за	 леко	 производство,	 в	
близост	до	завод	„Подем“,	
се	отдава	под	наем	на	тел.	
0897/804-081,	 0897/804-
100.	[12,	12]

търговски и офис	 по-
мещения	 срещу	 училище	
„Райчо	Каролев“	 се	 дават	
под	наем	на	тел.	0888/25-
46-25.	[16,	7]
апартаМент - 68	 кв.	
м,	 PVC,	 на	 Колелото	 под	
наем	-	0897/246-903.	[11,	
9]
гараж на бул.	 „Моги-
льов“	23	се	дава	под	наем	
на	тел.	0877/66-26-02.	[5,	
4]
поМещение в центъра	
се	 дава	 под	 наем	на	 тел.	
0888/914-554.	[12,	4]
апартаМент в кв.	 Ру-
севци	 -	 180	 лв./месец,	
се	 дава	 под	 наем	на	 тел.	
0988/333-533,	 0899/78-
68-80.	[6,	3]
автосервиз и гумаджий-
ница	се	дават	под	наем	на	
тел.	0882/381-478.	[11,	5]
тристаен апартаМент 
в	 квартал	 Русевци	 се	
дава	 под	 наем	 на	 тел.	
0898/907-667.	[2,	2]
саМостоятелна сгра-
Да -	100	кв.	м,	за	офис,	
ателие,	клуб,	до	бензинос-
танция	 OMV	 се	 дава	 под	
наем	на	 тел.	0888/97-23-
11.	[3,	3]

зеМи
купува зеМеДелска 
земя	 в	 страната.	 Плаща	
веднага.	 Справки	 на	 тел.	
0887/760-790.	[28,	13]

иМоти купува
евтина къща, може	 и	
полусъборена,	 се	 купува	
на	тел.	0895/752-838.
купува стари къщи	
и	 постройки	 по	 села-
та	 на	 ниски	 цени	 -	 тел.	
0889/991-977.
Малко жилище на	 ни-
сък	етаж	се	купува	на	тел.	
0877/566-244.	[10,	9]
Двустаен апарта-
Мент се	 купува	 на	 тел.	
0887/760-790.	[20,	7]
гарсониера или боксо-
ниера	търси	да	закупи	тел.	
0888/830-305.	[6,	4]

нощувки
къща за гости	 -	 Габро-
во,	 тел.	 0878/532-714,	
0888/532-714.
нощувки -  т ел .	
0879/272-528,	 0888/254-
625.
нощувки в топ	център	-	
0876/85-68-20.	[22,	4]
нощувки в идеален	цен-
тър	 -	 0876/731-419.	 [22,	
4]

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

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

МОНОЛИТ25
години

www.monolit-bg.com

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

тел.: 066/80 85 74,  0885 118 119

26/01

тел. 0675/32 824,
моб. 0885/666 636

превози
транспорт с камион	до	
два	 тона,	 самосвал,	 до-
керски	услуги	-	изнасяне,		
пренасяне,	 изхвърляне	
на	мебели,	пренасяне	на	
строителни	и	други	тежки	
товари,	извозване	на	не-
нужна	покъщнина,	строи-
телни	отпадъци	до	смети-
щето	-	0898/780-448
превоз със самосвал	-	
тел.	 0876/522-774-	 [23,	
17]
транспорт със самос-
вал	 до	 3.5	 тона	 и	 ра-
ботници	-	0894/602-701.	
[18,	11]
транспорт с бус		-	0.45	
лв.	 -	 тел.	0894/004-045.	
[22,	16]
транспортни услуги 
с	бус	до	1.5	 тона	 -	 тел.	
0879/01-91-91.	[7,	5]
транспортни услуги -	
тел.	 0882/407-493.	 [13,	
4]

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

отопление
Дърва за огрев	се	прода-
ват	 на	 тел.	 066/823-712,	
0887/620-535,	 0876/162-
172.
„Мг-лес“ проДава дърва	
за	огрев	-	справки	на	тел.	
0887/547-499,	 0878/513-
655.
сухи Дърва в	 чували	 и	
разпалки	-	5	лв.	Безплатна	
доставка.	 Тел.	 0876/839-
779.

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

„пехливанов“ - пресяти	
въглища	 донбас,	 брикети,	
дърва.	 Ниски	 цени,	 без-
платен	 транспорт	 -	 справ-
ки	 на	 тел.	 066/805-642,	
0897/892-903.
разпалки и дърва	 в	 чу-
вали,	 с	 безплатен	 транс-
порт,	 се	 продават	 на	 тел.	
0877/108-825.
Дърва за огрев	 в	 чу-
вали	 и	 разпалки	 -	 5	 лв.	
Доставка	 на	 място.	 Тел.	
0876/437-140.
сухи Дърва в	 чували	
и	 разпалки	 -	 5	 лв.	 Не-
забавна	 доставка.	 Тел.	
0877/191-102.

Дърва в чували	 -	 5	 лв.,	
и	 РАЗПАЛКИ,	 с	 безплатен	
транспорт,	се	продават	на	
тел.	0876/583-472.
Дъбови за огрев	-	наце-
пени,	 80	 лв.,	 с	 безплатен	
транспорт,	се	продават	на	
тел.	0877/471-466.
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	бри-
кети	 -	 справки	 на	 тел.	
0897/922-481.

сухи и сурови	 нацепени	
дърва	 -	 80	 лв.,	 се	 прода-
ват	на	тел.	0895/752-838.
лицензирана фирМа 
продава	 дърва	 за	 огрев	 -	
тел.	0877/168-330.
Дърва за огрев	 -	 мет-
рови,	 за	 печка	 и	 камина,	
гарантирано	качество	и	ко-
личество	 -	 тел.	0879/988-
131,	0879/988-047.
Метрови - 75	 лв.,	 наря-
зани	 -	 85	 лв.,	 чували	 -	 5	
лв.	-	тел.	0988/816-628.
цепя Дърва -	 тел.	
0896/926-407.	[12,	7]
сухи, готови дърва	 за	
огрев,	 нарязани	и	нацепе-
ни,	метрови	дърва	-	справ-
ки	на	 тел.	0896/80-76-88.	
[13,	11]

сухи разпалки в	големи	
чували	 -	 5	 лв./бр.	 Сухи	
дърва	в	големи	чували	-	5	
лв./бр.	 Тел.	 0876/29-43-
43.	[13,	11]
режа Дърва на	 7	 лв.	 -	
тел.	0899/050-080.	[11, 10]
режа Дърва на	7	лв./куб.	
-	тел.	0899/155-386.
салкъМ - 60	 лв.	 на	 ме-
тър,	 75	 лв.	 нарязани,	
мише	 -	 75	 лв.	 на	 метър,	
85	лв.	нарязани.	Безплатен	
транспорт.	 Тел.	 0896/735-
859.	[11,	4]
Метрови Дърва за	 ог-
рев	 се	 продават	 на	 тел.	
0888/507-563.	[5,	5]
Дърва за огрев	-	50	лв./
куб.,	 се	 продават	 на	 тел.	
0893/48-08-84.	[3,	1]

счетовоДство
счетовоДна кантора 
„КОНТО-ЕКСПЕРТ“	 -	 сче-
товодни	 услуги,	 годишно	
приключване,	 данъчни	
декларации	 -	 справки	 на	
тел.	066/804-066
счетовоДство на фир-
ми	 -	 справки	 на	 тел.		
0886/82-62-47.	[11,	4]

счетовоДна къща: 
счетоводно обслужва-
не, годишни данъчни 
декларации, годиш-
но приключване, ре-
гистрация на фир-
ми	 -	 справки	 на	 тел.	
0898/480-821

уроци, курсове
център за ПРОФЕ-
СИОНАЛНО	 ОБучЕНИЕ	
-	 ГАБРОВО,	 организира	
лицензирани	 курсове	 за:	
огняр,	 кранист,	 	 мотока-
рист,	 машинист	 на	 път-
но-строителни	 машини,	
готвач,	 барман-сервитьор,	
козметик,	 фризьор,	 ле-
чебен	 масаж,	 маникюр,	

педикюр,	 ноктопластика.	
Издава	се	държавен	доку-
мент	за	правоспособност.	
Обучение	с	ваучер	за	без-
работни	и	работещи.	Тел.	
066/80-85-92,	 от	 10.30	
до	 12.30	 ч.,	 0887/361-
876.
спортен клуб „Алфа-
Метал“	 провежда	 курсове	
за	 безопасно	 боравене	 с	
огнестрелно	 оръжие.	 Тел.	
066/80-69-62.
нч в кв.	 Русевци	 орга-
низира	 школа	 по	 пиано	
и	 солфеж.	 Преподавател:	
г-жа	 Данкова.	 За	 инфор-
мация:	тел.	0877/806-726.	
[11,	10]

автоМобили проДава
форД ескорт -	комби,	се	
продава	на	тел.	0898/577-
362.	[11,	8]
фолксваген голф 3,	
1.4,	 се	 продава	 на	 тел.	
0886/361-970.	[11,	5]

фолксваген пасат -	
комби,	 газ-бензин,	 1.800	
куб.	 см,	 всичко	 платено,	
за	1000	лв.	се	продава	на	
тел.	0899/156-257.	[7,	4]
пежо 307, комби,	 1.6	
ХДИ,	110	к.	с.,	м.	10.2006	
г.,	 285	000	км,	 с	винетка	
за	2020	г.,	се	продава	на	
тел.	0899/93-26-13.	[5,	3]
опел корса 1.7	 -	 япон-
ски	 дизел,	 1999	 г.,	 за	
1000	 лв.	 се	 продава	 на	
тел.	0897/246-903.	[11,	1]

ваз, Москвич
лаДа 2104 се	 продава	
-	справки	на	тел.	066/86-
82-44.	[11,	7]

Мотори/велосипеДи
запазен ДаМски вело-
сипеД	 със	 скорости	 -	 7	
броя	 в	 главината	 на	 кап-
лата,	на	цена	по	споразу-
мение	 се	 продава	 на	 тел.	
0888/266-852.	[4,	1]

автоуслуги
кърпеж на автомобили	-	
тел.	0882/407-493.	[13,	4]

скрап, стари коли
коли за скрап	на	изгодни	
цени	 се	 изкупуват	 на	 тел.	
0877/738-637.	[22,	14]
купуваМ коли за	скрап	
изгодно	 -	 0899/810-766.	
[15,	8]
коли за скрап	 от	 мяс-
то	 се	 изкупуват	 на	 тел.	
0899/092-510.	[24,	3]

еротика
еротичен Масаж -	тел.	
0894/277-849.	[12,	12]
услуги за мъже	 -	 тел.	
0885/885-219.	[6,	4]

запознанства
Мъж на 67	години,	фи-
нансово	осигурен,	желае	
запознанство	 с	 жена	 до	
60	 години.	 Само	 сери-
озни	 обаждания!	 Тел.	
0988/882-953.	[8,	5]



работа преДлага

транспортна фирМа 
набира шофьори на 
гонДоли с катего-
рия „с+е“.	За	контак-
ти:	 0887/818-462.	 [15,	
12]

таксиМетрови шо-
фьори се	 търсят	 на	 тел.	
0887/587-354.	[22,	14]
фирМа за производство	
търси	 инспектор по 
качеството. Справки	 на	
тел.	 0884/055-612.	 [22,	
17]

сервитьорки, при добро	
заплащане	 и	 подсигурен	
транспорт,	 се	 търсят	 на	
тел.	 0887/671-848.	 [22,	
17]

работа за стругар 
на универсален 
струг за ново про-
извоДство	 се	 пред-
лага	на	тел.	0882/272-
538	[10,	10]

i-MAS SERViCES търси	
за	 Германия	 електричар,	
металостроител,	 заварчик	
с	 немски	 език!	 Безплатно	
посредничество!	 Справки	
на	 info@imas-service.com,	
0049171/43-54-408.	 [11,	
5]
ресторант търси да	 на-
значи	 помощник-кухня	 и	
миячка.	 Справки	 на	 тел.	
0899/168-770.	[11,	11]

преДлага работа на	ква-
лифицирана	 продавачка	
за	 магазин	 за	 хранител-
ни	 стоки.	 Справки	 на	 тел.	
0879/80-80-12.	[12,	5]
пицария „теМпо“ търси	
миячка.	 Справки	 на	 тел.	
0879/988-010.	[11,	9]
хотел набира персонал:	
1.	Продажби,	маркетинг;	2.	
Сервитьори/ки,	 барман;	 3.	
Рецепция;	 4.	 Камериерки;	
5.	 Счетоводител.	 Справки	
на	 тел.	 0877/66-19-09.	
[11,	7]
утвърДена шивашка 
фирма	 за	 спортни	 пан-
талони	 търси	 да	 назначи	
професионални	 шивачки.	
Справки	на	тел.	0887/623-
490.	[13,	4]
ресторант търси серви-
тьорка	и	готвач/ка	с	опит.	
Справки	 на	 тел.	 0899/88-
98-97.	[11,	4]

проДавачка за храните-
лен	 магазин	 се	 търси	 на	
тел.	0897/889-001.	[11,	6]
сервитьор/ка за механа	
-	заплата	750	лв.,	се	тър-
си	 на	 тел.	 0887/002-030,	
0888/310-981.	[11,	5]
търси за механа:	 готвач	
-	 1000	 лева,	 помощник-
кухня	 -	 700	 лева	 плюс	
бонуси.Справки	 на	 тел.	
0887/002-030,	 0888/31-
09-81.	[11,	5]
МоМче за дюнер	 -	 800	
лв.	 заплата,	 търси	 тел.	
0898/57-10-80.	[11,	2]
търся шофьор „В+Е“	
България	-	Австрия.	Добро	
заплащане.	 Справки	 на	
тел.	0897/974-757.	[11,	4]
таксиМетров шофьор 
търси	тел.	0888/413-197.	
проДавачка за храните-
лен	 магазин	 се	 търси	 на	
тел.	0895/087-917.	[4,	3]

строителни работни-
ци за	 Англия	 се	 търсят	 -	
справки	на	тел.	0899/355-
810.	[12,	3]
фирМа търси жени	 за	
работа	 в	 павилион.	 До-
бри	 условия	 и	 заплащане.	
Справки	на	тел.	0877/919-
762.	[12,	2]
шивачки се търсят	 на	
тел.	0876/632-577.	[11,	3]
склаДаДжия с правос-
пособност	 за	 мотокар	 се	
търси	 на	 тел.	 0884/055-
612.	[11,	1]
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строителство

изгражДа тераси - 
0897/931-088.

кърти и пробива	 -	 0897/832-
363
фирМа изгражДа, ремонтира	
или	 събаря	 -	 обезопасява	 вся-
какви	 покриви.	 Изгражда	 наве-
си,	 огради	 и	 други	 на	 най-ниски	
цени	 и	 с	 високо	 качество.	 Тел.	
0895/752-838.
фирМа събаря, почиства	 за	
сметка	 на	 материалите	 -	 тел.	
0896/183-637.
кърти, реже, зида,	ВиК,	ел.	фа-
янс		-	0878/943-895
събаря стари къщи	и	постройки	
-	тел.	0889/991-977.
груб строеж -	 тел.	 0897/765-
110.	[9,	9]
бригаДа извършва вътрешни	
и	 външни	 ремонти,	 шпакловки,	
боядисване,	 гипсокартон,	 фаянс,	
теракота,	външна	и	вътрешна	из-
олация,	 ел.	 и	 ВиК	 услуги,	 лами-
нат.	 Собствен	 транспорт.	 Тел.	
0886/514-300.	[11,	8]
реМонт на стари	покриви	и	под-
мяна	 на	 улуци,	 варови	 мазилки	
и	 почистване	 на	 комини	 -	 тел.	
0876/416-716.	[22,	14]
бригаДа извършва ремонт	 на	
покриви,	хидро-	и	топлоизолации,	
дренаж,	 тенекеджийски	 и	 боя-
джийски	 услуги	 -	 тел.	 0899/638-
875.	[16,	13]
външни и вътрешни	 ремон-
ти,	 покриви,	 изолации	 -	 тел.	
0897/390-194.	[23,	13]
Дренаж, поДпорни стени,	 по-
криви	и	др.	-	тел.	0886/762-434.	
[23,	13]

фирМа „сиси СД“	 ЕООД	 из-
вършва	шпакловка,	боя,	мазилка,	
варова	 мазилка,	 замазка,	 груб	
строеж,	 гипсокартон,	 топло-	 и	
хидроизолация.	 Тел.	 0886/247-
203.	[13,	7]
къртя бетон, камък	 -	 тел.	
0888/544-438.	[26,	5]
реМонт на покриви,	 навеси	 и	
беседки	-	тел.	0876/533-200.	[24,	
2]
шпакловка, бояДисване, въ-
трешен	 ремонт	 -	 0884/350-161	
[11,	2]
събаряне, почистване -	 тел.	
0892/33-91-32.	[2,	1]

вътрешен реМонт
паркет, ДЮшеМе -	редене,	БЕЗ-
ПРАХОВО	 циклене,	 фино	 шлай-
фане,	 лакиране	 -	 монтаж	 на	 ла-
миниран	 паркет	 -	 066/86-61-43,	
0889/286-025.
безпрашно циклене -	
0887/040-471.
паркет, ДЮшеМе, ламинат	
-	 циклене,	 монтаж,	 лакиране	 -	
0886/249-906.
вик, фаянс, теракота	 -	 тел.	
0884/228-253.	[22,	20]
вътрешни реМонти, шпаклов-
ки,	 боядисване	 -	 тел.	 0898/569-
486.	[22,	20]
обръщане на прозорци,	 лами-
нат,	плочки	-	тел.	0895/63-55-82.	
[11,	7]
Мазилки, заМазки, шпаклов-
ки,	фаянс,	теракота,	монтаж	(ла-
минат,	 картон)	 -	 тел.	 0885/015-
666.	[12,	10]
вътрешни реМонти, теракота,	
фаянс,	 шпакловка,	 боя	 -	 тел.	
0876/163-692.	[16,	9]
фаянс, теракота, циментова	
шпакловка,	 боя	 -	 тел.	 0896/82-
81-47.	[24,	2]

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

изработва

ограДна Мрежа произ-
вежДа, гвозДеи и тело-
ве на завоДски цени	 се	
предлагат	 на	 тел.	 0886/650-
175.

изработка на метални	 кон-
струкции,	гаражни	и	други	врати,	
огради,	парапети	-	0885/943-808,	
066/870-546.
изработва Метални конструк-
ции	 и	 цветни	 метали	 заварява	
тел.	0885/724-671.	[11,	8]
изработва от мрамор,	 варо-
вик	и	 гранит	 -	прагове,	первази,	
парапети,	 стъпала	 и	 други	 -	 тел.	
0886/777-990.	[12,	5]
Метални конструкции, врати,	
огради,	 парапети,	 навеси	 -	 тел.	
0882/407-493.	[12,	4]

ел. инсталации, реМонти
Дребни електроуслуги по	
домовете	 -	 справки	 на	 	 тел.	
0899/145-802.
ел. инсталации -	 тел.	
0884/012-716.	[22,	19]
реМонт на стари	 и	 изгражда-
не	 на	 нови	 ел.	 инсталации	 -	
0878/116-850.	[4,	4]

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

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

коМиночистач - 0889/177-
737.

вик
източване на септични	 ями	 -	
тел.	0889/177-737.
вик Монтаж и	 поддръжка	 -	
0887/680-034.
отпушване на канали	 -	
0889/177-737.
вик реМонти -	тел.	0894/22-05-
09.	[17,	10]
вик реМонти -	 0894/220-509.	
[23,	23]

вик реМонти -	 тел.	 0882/407-
493.	[12,	4]
вик реМонти -	тел.	0894/22-05-
09.	[30,	1]

ДограМа

н и ко конструкции ооД 
произвежДа и Монти-
ра прозоречни систеМи 
REHAU	 -	 0888/001-588,	 e-
mail:	nikopvc@abv.bg.	[20,	1]

реМонт на електроуреДи 
реМонт на хладилници	и	фризе-
ри	по	домовете	-	0897/425-313.
реМонт на всички	марки	перал-
ни	-	тел.	0888/294-214.	[25,	23]
ел. уреДи поправям	 -	 тел.	
0894/220-509.	[23,	23]
реМонт на телевизори	 по	 до-
мовете	-	тел.	0888/279-846.	[22,	
18]
ел. уреДи се	 поправят	 на	 тел.	
0894/22-05-09.	[30,	1]
реМонт на перални,	 съдомиял-
ни,	 печки,	 бойлери	 -	 0988/815-
645,	0884/155-075.	[3,	1]

почистване
почистване на апартаменти,	
офиси,	 къщи,	 прозорци	 след	 ре-
монтни	 дейности.	 Абонаментно	
или	 почасово.	 Цена	 по	 догова-
ряне	 след	 безплатен	 оглед.	 Тел.	
0886/99-32-54.	[4,	4]

косене
косене, кастрене, почистване	-	
0894/602-701.	[18,	11]

услуги
кърти, чисти, извозва	 -	
0889/177-737.
рязане, кастрене на	 опас-
ни	 дървета	 (АЛПИНИСТ)	 -	 www.
arborist-bg.com,	 тел.	 0884/942-
942.
рязане, кастрене на	 опасни	
дървета	-	0894/602-701.	[18,	11]
услуги с комбиниран	 багер	 -	
тел.	0897/430-228.	[22,	16]
заваръчни услуги -	 тел.	
0882/407-493.	[12,	4]

бинго зала 
„габрово“ 

търси 
крупиета

0896 604 999 

Може и стуДенти 
заДочници

нов аДрес на неотложна поМощ
кабинетът за неотложна поМощ се преМести	
от	адрес:		Габрово,	ул.	„Райчо	Каролев“	№	2,	на	ад-
рес:	 Габрово,	 бул.	 „Трети	март“	№	9,	 в	 сградата	 на	
МБАЛ	„Св.	Иван	Рилски	Габрово“	(зад		хотел	„Мак“),	
считано	от	2	март	2020	г.	Телефонът	за	връзка	е	без	
промяна:	0886/55-68-56.	[16,	4

лекари
психиатър и невро-
лог. Д-р трифонов,	
Габрово,	ул.	„Емануил	Ма-
нолов“	№	12-А,	066/804-
549,	 0885/251-655.	 ИЗ-
ДАВА	 ПСИХИАТРИчНИ	
уДОСТОВЕРЕНИЯ.
Д-р Марина санкева, 
специалист кожни и 
венерически болести, 
естетична ДерМато-
логия,	 гр.	 Габрово,	 ул.	

„Брянска“	11,	понеделник,	
вторник,	сряда	и	петък	от	
10.00	 до	 17.00	 часа.	 За-
писване	на	тел.	066/800-
140
Д-р ивайло ДОНчЕВ	 -	
СПЕЦИАЛИСТ	 уРОЛОГ	 в	
Клиника	 по	 урология	 към	
университетска	 болница	
„Лозенец“	 -	 гр.	 София.	
Амбулаторни	 прегледи	
всяка	 събота	 и	 неделя	 в	
кабинет	в	гр.	Габрово,	ул.	
„Николаевска“	 195	 след	
уговорка	на	тел.	0898/74-
48-14.

козМетика, Масаж
професионални Маса-
жи -	 тел.	 0890/326-498.	
[11,	10]

проДава Машини
котел, 25 киловата,	 „Голдън	
файър“,	 с	 горелка	 GF	 858VIP,	
самопочистваща,	 електроника	 -	
TIEMME	 Eleкtronics,	 Италия,	 КИД	

за	 твърдо	 гориво,	 гаранционна,	
цена	 по	 договаряне,	 продава	
0988/353-435	[33,	16]
ярМоМелка, шевна машина	
-	 крачна,	 се	 продават	 на	 тел.	
0898/848-887.	[3,	1]
Металорежеща фрезМаши-
на марка	TOS	-	4	м,	на	цена	по	
споразумение	се	продава	на	 тел.	
0888/266-852.	[4,	1]

проДава обзавежДане
бойлер на дърва	-	нов,	пералня	
-	 обикновена,	 и	 шевна	 маши-
на	 -	 ръчна,	 се	 продават	 на	 тел.	
0877/11-73-03.	[2,	2]
котел „виаДрус“ се	продава	на	
тел.	0887/725-233.	[6,	3]
Метална оранжерия се	прода-
ва	на	тел.	0886/542-883.	[6,	1]

проДава Материали
каМенни плочи -	10	лв./кв.,	и	
дялан	камък	-	35	лв.,	се	продават	
на	тел.	0895/752-838.
циМентови колове се	 прода-
ват	 на	 тел.	 0888/390-082.	 [11,	
11]
кереМиДи „браМак“ -	 втора	
употреба,	 се	 продават	 на	 тел.	
0878/199-789.	[12,	12]
покривна лаМарина -	 упо-
требявана,	 се	 продава	 на	 тел.	
0886/777-990.	[12,	5]
кереМиДи - двуканални,	 втора	
употреба,	 се	 продават	 на	 тел.	
0899/11-04-80.	[2,	2]

проДава разни
цистерна за нафта	 -	 700	 л	 -	
0879/01-91-91.	[5,	5]

цистерна - 1000	 л,	 на	 крака;	
варели	-	350	л	и	200	л;	ламарина	
-	2	мм,	с	размери	3.4	м	на	1.25	
мм;	огнище	за	бойлер	с	2	дъна	и	
тръба;	3	бр.	радиаторна	ламарина	
на	ниски	цени	се	продават	на	тел.	
0885/119-455.	[12,	6]

купува разни
стара нафта се	 купува	 на	 тел.	
0895/752-838.
изкупува буркани срещу	 „Ка-
питан	Дядо	Никола“	-	справки	на	
тел.	066/88-21-13,	0884/156-497.

купува Материали
пункт за вторични	 купува	 вся-
какви	 железа	 -	 тел.	 0896/183-
637.

пчели проДава
кошери - 10	пълни	и	5	празни	-	в	комплект,	се	прода-
ват	на	тел.	0889/442-534.	[5,	5]

храна за животни
бали сено се	продават	на	тел.	0899/960-591.	[11,	11]
правоъгълни бали продава.	 Безплатен	 транспорт.	
Тел.	0895/068-983.	[14,	2]
бали сено се	продават	нател.	0888/854-135.	[5,	1]

проДава тор
биотор за градини	 и	 овощни	 насаждения	 се	 продава	
на	тел.	0898/630-249.	[22,	20]

селскостопанси

винарска изба с. караисен преДлага на 
своите клиенти виноМатериал - каленка 
от реколта 2019 г. (саМо в избата - няМаМе 
Дистрибутори).	Тел.	0888/520-053,	06132/2459,	
06132/2460.	[33,	13]

разсаД ДоМати Рила,	 Ръгби,	 Момини	 сълзи,	 Роза	
Лукс,	 Наслада	 се	 продава	 в	 с.	 чавей,	 справки	 на	 тел.	
0897/80-99-90.	[12,	6]

О Б я В а
ЗА	ПРИЕМАНЕ	НА	ВОЕННА	СЛуЖБА	НА	ЛИЦА,	ЗАВЪРШИЛИ	

ГРАЖДАНСКИ	СРЕДНИ	ИЛИ	ВИСШИ	учИЛИЩА	

(МЗ	ОХ-63/17.01.2020	Г.)
 100	бр.	вакантни	длъжности	за	войници	за	
военни	формирования	във	Военноморските	сили:	

Варна,	с.	Приселци,	гр.	Созопол,
с.	Каменар,	с.	Сенокос	и	с.	Атия.

	 Длъжностите,	 за	 които	 може	 да	 се	 кандидатства,	 са:	
„Младши	 охранител”,	 „Младши	 шофьор“,	 „Шофьор-химик”,	
„Сапьор-мотостроител“	 „Младши	 екскаваторчик”,	 „Младши	
радиотелеграфист”,	 „Младши	 радиометрист	 на	 спасителен	
кораб”,	 „Младши	 пожарникар”,	 „Младши	 механик”,	 „Младши	
готвач”,	 „Завеждащ	 хранилище”,	 „Младши	 боцман-текелажник	
на	спасителен	кораб”,	„Младши	моторист	на	фрегата”	и	др.
ДокуМенти се приеМат До 27.03.2020 г. във военно 
окръжие – габрово, ул. „софроний врачански” 1а
Изисквания:	 образование	 –	 средно	 или	 по-високо;	 да	 не	 са	
по-възрастни	 от	 28	 години;	 да	 не	 са	 осъждани;	 за	 отделни	
длъжности	 да	 притежават	 свидетелство	 за	 управление	 на	
МПС	 категория	 „В”,	 „С”	 или	 „С+Е”.	 -	 за	 отделни	 длъжности	
да	 покриват	 медицински	 стандарти	 за	 годност	 за	 плавателна	
служба	за	надводни	кораби.

подробна информация на тел. 0882552015; 066/805531; 
066/800257.  справка: www.comd.bg.
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ЕКСКУРЗИИ ОТ ГАБРОВО
ОДРИН - 25.04./30.05./27.06., 40 лв.
БУКУРЕЩ ЗА 1 ДЕН - 06.06., 43 лв.
СИНАЯ-БРАН-БРАШОВ - 18.04./01.05./                                                                             
23.05./19.06.31.07., от 152 лв. 
ФЕСТИВАЛ НА ЛАЛЕТО В ИСТАНБУЛ - 168 лв.  
ВЕЛИКДЕН В ДУБРОВНИК - 17.04.,3 нощ.,390лв.    
ВЕЛИКДЕН В БИТОЛЯ-ОХРИД-БЕРОВО -16.04,245 лв.                                                                                                              
СОЛУН-МЕТЕОРА-ЕДЕСА - 23.04.,2 нощ., 225 лв.
ЗАГРЕБ-ПЛИТВИЧКИ ЕЗЕРА-ПОСТОЙНА - 13.05., 
439 лв.  
КАВАЛА-ХАЛКИДИКИ-АТОН - 22.05.,2нощ.,230лв.  
ОХРИД-СТРУГА-СКОПИЕ - 23.05.,2 нощ., 210 лв.   
ТАТУЛ-ЗЛАТОГРАД-МАДАН-ХАСКОВО -20.03,130 лв.  
МЕЗЕК-ИВАЙЛОВГРАД-ВИЛА АРМИРА-                                                              
ХАСКОВО - 11.04., 95 лв.    

РИЛСКИ МАНАСТИР-РОЖЕНСКИ МАНАСТИР-
МЕЛНИК-РУПИТЕ - 17.04, 150 лв.
ЗЛАТОГРАД -КАВАЛА -ПЕРПЕРИКОН  - 
17.04./01.05, 149 лв.
ЦАРСКА БИСТРИЦА-БОРОВЕЦ - 25.04., 99 лв.  
БАНСКО-ЛЕЩЕН-КОВАЧЕВИЦА-ДОБЪРСКО - 
01.05, 160 лв.
РИЛСКИ МАНАСТИР-СЕРЕС-АЛИСТРАТИ-МЕЛ-
НИК-РУПИТЕ - 01.05.,179 лв.
ПАМПОРОВО-ЯГОДИНСКА ПЕЩЕРА-ДЯВОЛСКОТО 
ГЪРЛО-БАЧКОВСКИ МАНАСТИР - 01.05.,179 лв.
ПОЧИВКИ В СОЗОПОЛ - 29.06/20.07/03.08/10.08/ 
24.08/31.08, 5 нощувки,закуски и вечери,280 лв.
ПОЧИВКА В КИТЕН -21.07.,5 пълни пансиона,310 лв.
ПОЧИВКИ О. КОРФУ -7 полупансиона,от 480 лв. 
АВТОБУСНИ И САМОЛЕТНИ БИЛЕТИ НА WIZZ AIR И RYANAIR  

sviat@mail.bg

 
         

СТЕФКА БУРМОВА

 От	 старта	 на	 тазго-
дишната	 данъчна	 кам-
пания	 1	 195	 жители	 на	
Габровска	 област	 са	 де-
кларирали	 доходите	 си	
за	миналата	 година	пред	
Националната	агенция	за	
приходите.	От	 тях	 749	 са	
подали	 формулярите	 си	
с	електронен	подпис	или	
персонален	 идентифика-
ционен	 код,	 което	 пред-
ставлява	 62,68%	 от	 общо	
подадените	 годишни	 де-

кларации.	
	 От	 офиса	 на	 НаП	 в	
Габрово	 напомнят,	 че	
през	данъчната	кампания	
на	 2020	 г.	 самоосигуря-
ващите	 се	 лица	 подават	
данъчните	 си	 деклара-
ции	 само	 по	 електронен	
път.	Това	 се	 отнася	 и	 за	
регистрираните	 земедел-
ски	 стопани,	 извършвали	
дейност	 през	 2019	 годи-
на.	 Подалите	 годишните	
си	 декларации	 по	 елек-
тронен	 път	 до	 31	 март	
имат	 право	 да	 ползват	

отстъпка	 до	 500	 лева	 от	
данъка	 за	 довнасяне,	
ако	нямат	подлежащи	на	
принудително	изпълнение	
публични	задължения	към	
момента	 на	 подаване	 на	
декларацията,	както	и	да	
внесат	пълния	размер	на	
данъка	 за	 довнасяне	 в	
срок	до	31	март.	
	 Предварително	 по-
пълнените	декларации	за	
облагане	 на	 доходите	 на	
физически	 лица	 вече	 са	
достъпни	 в	 портала	 за	
е-услуги	 на	 Национална-

та	 агенция	 за	 приходите.	
Притежателите	 на	 пер-
сонален	 идентификацио-
нен	 код	 (ПИк)	 или	 ква-
лифициран	 електронен	
подпис	вече	имат	достъп	
до	 въведените	 данни	 за	
доходи	 от	 трудови	 пра-
воотношения,	граждански	
договори	и	хонорари,	до-
ходи	 от	 наем	 за	 имо-
ти,	 отдадени	 под	 наем	
на	 юридически	 лица,	 и	
субсидии,	 изплатени	 на	
земеделски	 производите-
ли.	 Всеки	 данъкоплатец	

обаче	 има	 задължение-
то	 да	 провери	 доколко	
е	 вярна	 информацията	 в	
документа.	 При	 наличие	
на	 несъответствия	 може	
да	 се	 правят	 корекции	
преди	 декларацията	 да	
бъде	изпратена.	
	 За	 повече	 информа-
ция	нашите	клиенти	могат	
да	 позвънят	 на	 национа-
лен	 телефон	 0700	 18	 700	
или	да	дойдат	на	място	в	
салона	за	обслужване	на	
клиенти	 на	 ул.	 „Радецка“	
11	в	центъра	на	Габрово.

ОИЦ - ГАБРОВО

	 По	 повод	 честването	
на	 30	 години	 от	 своето	
създаване	 агенцията	 по	
заетостта	 организира	 фо-
токонкурс	на	тема	„Трудът	
през	 фотообектива”.	Тема-
та	 не	е	 случайно	избрана	
–	 30	 години	 общественият	
посредник	 на	 пазара	 на	
труда	в	България	подкрепя	
тези,	 които	 просто	 тър-
сят	 работа	 или	 мечтаят	
за	 своята	 професионал-
на	 реализация.	 30	 години	
агенцията	 по	 заетостта	 е	
неизменно	и	до	работода-
телите,	като	им	помага	да	
открият	 търсените	 от	 тях	
кадри.
	 Във	 фотоконкурса	 мо-
гат	да	участват	професио-
нални	 фотографи,	 както	 и	
любители,	 провокирани	 от	
многообразието	 в	 света	
на	труда.	Всеки,	който	же-
лае	 да	 се	 включи,	 трябва	
да	 представи	 максимум	 3	
фотографии,	които	„улавят”	
моментите	 на	 работещия	
човек.
	 конкурсът	 се	 органи-

зира	 чрез	 електронната	
платформа	 https://www.
voubs.bg/	 и	 ще	 бъде	 дос-
тъпен	 онлайн	 през	 цялото	
време	 до	 неговия	 финал	
на	10	април	2020	г.	
	 Желаещите	 да	 се	
включат	 в	 конкурса	 тряб-
ва	 да	 се	 регистрират	 в	
платформата	 и	 да	 си	 на-
правят	 профил.	 Членове	
на	 журито	 ще	 бъдат	 по-
пулярните	 професионални	
фотографи	 Лилия	 Йотова,	
Цветан	Томчев	и	Соломон	
Франсес.	 Част	 от	 екипа	
на	 оценяващите	 са	 и	 за-
местник-министърът	 на	
труда	 и	 социалната	 по-
литика	 Зорница	 Русинова,	
както	и	представителят	на	
организатора	 –	 главният	
директор	на	главна	дирек-
ция	 „Услуги	 по	 заетостта”	
в	 агенцията	 по	 заетостта	
кремена	калчева.
	 Официални	 партньори	
на	 събитието	 са	 асоциа-
цията	 на	 професионални-
те	 фотографи	 в	 България,	
както	 и	 ФотоСинтезис	 –	
територия,	 запазена	 за	
фотографска	изява.		

	 Поставяйки	 труда	 във	
фокуса	 на	 този	 конкурс,	
агенцията	 по	 заетостта	
цели	да	провокира	профе-
сионални	фотографи,	както	
и	любители,	да	представят	
своя	 личен	 или	 пък	 нес-
тандартен	поглед	към	све-
та	 на	 работещите	 хора	 –	
многообразието	от	дейнос-
ти	и	емоции,	които	заемат	
по-голямата	част	от	нашия	
съзнателен	 живот.	 Очак-
ванията	 са	 на	 базата	 на	
техническите	 и	 творчески-
те	 умения	 на	 участниците	
да	 се	 събере	 качествена	
експозиция	от	фотографии,	
които	 „разказват”	 за	мно-
гообразието	на	труда.
	 кандидатурите	 трябва	
да	 бъдат	 подадени	 до	 10	
април	2020	г.	–	23:59	часа.	
Оценяването	 на	 фотогра-
фиите	 ще	 се	 осъществи	
между	8	и	12	април	2020	г.,	
а	 победителите	 ще	 бъдат	
излъчени	на	15	април	2020	
г.	 на	 платформата	 voubs.
bg.
	 30	 от	 най-добрите	 фо-
тографии	 ще	 заслужат	
специалното	 си	 място	 на	

фотоизложба,	 организира-
на	от	агенция	по	заетостта	
на	 едно	 от	 най-емблема-
тичните	 места	 в	 София	 –	
Мостът	 на	 влюбените,	 на	
29	април	2020	г.,	където	ще	
бъдат	наградени	победите-
лите.	 След	 това	 снимките	
ще	бъдат	изложени	на	по-
стоянна	 експозиция	 в	 бю-
рата	по	труда	в	страната.
	 Фотоконкурсът	поставя	
началото	 на	 поредица	 от	
събития,	които	ще	припом-
нят	за	богатата	история	на	
агенцията	 по	 заетостта	 и	
30-годишния	 й	 принос	 за	
развитието	 на	 пазар	 на	

труда	 чрез	 активната	 ра-
бота	на	нейните	107	бюра	
по	труда	и	множество	фи-
лиали	в	страната.
	 Желаем	 на	 всички	
участници	късмет	в	сътво-
ряването	 на	 „зашеметява-
щи”	 снимки	 и	 едно	 неза-
бравимо	пътуване	в	света	
на	работещите	хора!
	 Тук	 можете	 да	 разгле-
дате	 условията	на	конкур-
са	 и	 да	 се	 включите	 в	
него:	 https://www.voubs.
bg/contest/awards/930.
	 И	 така…	 нека	 трудът	
бъде	във	Вашия	фотообек-
тив!

ЖЕНИНА ДЕНЧЕВА

	 Подписа	се	новият	ко-
лективен	трудов	договор		в	
детското	и	училищно	здра-
веопазване	 между	 кмета	
на	 Габрово	Таня	 Христова	
и	 синдикатите	 в	 здравео-
пазването	към	кНСБ	и	кТ	
„Подкрепа”.	
	 В	 него	 се	 договаря	
12%	увеличение	на	основ-
ните	 месечни	 заплати	 за	
работещите	в	детски	ясли,	
здравни	 кабинети	 в	 дет-

ските	градини	и	училища	и	
млечна	 кухня	 от	 1	 януари	
2020	г.	Предвижда	се	през	
месец	юли,	въз	основа	на	
анализ	 на	 изпълнение	 на	
бюджета	 за	 дейността,	 да	
бъде	 договорено	 отново	
увеличение	 на	 основните	
заплати	на	персонала.	
	 Договорът	 предвижда	
медицинските	специалисти	
по	 здравни	 грижи	 да	 по-
лучават	 допълнително	 тру-
дово	 възнаграждение	 за	
придобита	 специалност	 50	

лева,	за	придобита	квали-
фикационна	степен	профе-
сионалист	 с	 издаден	 пър-
ви	сертификат	-	20	лева,	и	
професионалист	с	издаден	
втори	и	последващ	серти-
фикат	-	40	лева.	
	 На	 педагогическите	
специалисти	 в	 детските	
ясли	 се	 заплаща	 допълни-
телно	 трудово	 възнаграж-
дение	 за	 образователна	
степен	 50	 лв.	 и	 за	 придо-
бита	 пета	 професионална-
квалификационна	степен	20	

лв.,	за	четвърта	-	35	лв.,	за	
трета	и	следваща	-	40	лв.	
	 Запазва	 се	 допълни-
телното	 трудово	 възна-
граждение	за	трудов	стаж	
и	 професионален	 опит	 от	
1%	за	всяка	година,	както	
и	 размерът	 на	 основния	
и	 допълнителен	 годишен	
отпуск	 за	 медицинския	 и	
помощния	персонал.	
	 Реализираните	 иконо-
мии	от	фонд	 „Работна	 за-
плата”	ще	продължат	да	се	
предоставят	като	допълни-

телно	 материално	 стиму-
лиране	в	края	на	годината.	
	 Договореностите	 меж-
ду	 ръководството	 на	 Об-
щина	Габрово	и	синдикал-
ните	структури	на	кНСБ	и	
кТ	 „Подкрепа”	 се	 реали-
зират	 в	 добър	 социален	
диалог.	
	 Общинският	 колек-
тивен	 трудов	 договор	 за	
детско	и	училищно	здраве-
опазване	влиза	в	сила	от	
1	 януари	и	е	със	срок	на	
действие	две	години.

От ñтарта íа äаíъчíата кампаíèя 1 195 
ñа äекларèралè äîхîäèте ñè преä НАП

Пîäпèñаха íîв кîлектèвеí труäîв äîãîвîр 
в äетñкîтî è учèлèщíî зäравеîпазваíе

	 ДФ	 „Земеделие“	 пре-
веде	 близо	 4,5	 млн.	 лв.	
(4	 492	 746	 лв.)	 по	 двете	
схеми	 „Училищен	 плод“	 и	
„Училищно	мляко“	за	учеб-
ната	 2019/2020	 година.	
От	 тях	 близо	 3,8	 млн.	 лв.	
(3	 749	 671	 лв.)	 са	 за	 реа-
лизирани	доставки	на	мля-
ко	 и	 млечни	 продукти,	 на	
пресни	плодове	и	зеленчу-
ци	в	училищата	и	детските	
градини.	Останалите	сред-
ства,	в	размер	на	743	074	
лв.,	 са	 за	 възстановяване	
на	ДДС	на	одобрени	фир-
ми-изпълнители.	
	 Изплатената	помощ	по	
схема	 „Училищно	 мляко“	
е	 2	 017	 406	 лв.,	 а	 въз-
становеното	 ДДС	 по	 нея	
-	 401	 584	 лв.	 По	 схемата	
„Училищен	 плод“	 са	 пре-
ведени	1	732	265	лв.	и	още	
341	 491	 лв.	 за	 покрива-
не	 на	 ДДС.	 Доставките	 в	

учебните	 заведения	 и	 по	
двете	 направления	 започ-
наха	през	октомври	2019	г.	
По	 схемата	 „Училищно	
мляко“	 са	 издадени	 143	
акта	 за	 одобрение	 на	 3	
216	 учебни	 заведения,	
включващи	420	187	деца	и	
ученици.	По	схемата	„Учи-
лищен	плод“	има	177	акта	
за	 одобрение	 на	 3	 218	
учебни	заведения,	в	които	
са	обхванати	417	455	деца	
и	ученици.	
	 От	 ДФ	 Земеделие“	
припомнят,	 че	 през	 учеб-
ната	 2019/2020	 г.	 децата	
в	 училищата	 и	 детските	
градини	 ще	 получават	
46	 доставки	 по	 схемата	
„Училищен	 плод“	 и	 50	 по	
схемата	 „Училищно	 мля-
ко“.	 Бюджетът	 за	 тази	 го-
дина	 по	 първата	 схема	 е	
13	655	507	лв.,	а	по	втора-
та	-	15	863	469	лв.		

СТЕФКА БУРМОВА

	 Десет	 компании	 от	 Га-
бровска	 област	 получиха	
своите	 договори	 за	 пре-
доставяне	 на	 безвъзмезд-
на	 финансова	 помощ	 по	
процедура	за	 „Подобрява-
не	на	производствения	ка-
пацитет	в	малките	и	сред-
ни	предприятия“	на	Опера-
тивна	програма	„Иновации	
и	 конкурентоспособност“,	
съобщиха	от	ОИЦ	в	Габро-
во.	 Това	 са	 габровските	
„апронекс“	 ООД,	 „Бул-
биокем“	 ЕООД,	 „Елна“	
ООД,	 „Новотика	 95“	 аД,	
„Перфект“	 ЕООД,	 „Подем	
Габрово“	 ЕООД,	 „Радев	
Принт“	 ЕООД,	 „Тракс	 ау-
дио“	ЕООД	и	севлиевските	
„М-Прес“	ООД	и	кЕМП	аД.
	 Договорите	 –	 203	 на	
брой	 с	 над	 145	млн.	 лева	

обща	 стойност	 на	 без-
възмездната	 финансова	
помощ,	 на	 бенефициенти-
те	 от	 цялата	 страна	 са	
връчени	 на	 официална	 от	
зам.-министъра	 на	 иконо-
миката	 Лилия	 Иванова	 и	
от	 зам.-главния	 директор	
на	Главна	дирекция	„Евро-
пейски	 фондове	 за	 конку-
рентоспособност“	 Илияна	
Илиева.
	 По	 време	 на	 церемо-
нията	 зам.-министър	 Ли-
лия	 Иванова	 е	 поставила	
акцент	 върху	 факта,	 че	
това	 е	 втората	 обявена	
процедура	 за	 подобрява-
не	 на	 производствения	
капацитет	 в	 малките	 и	
средни	предприятия	от	на-
чалото	на	този	програмен	
период,	 тъй	 като	 интере-
сът	 на	 бизнеса	 към	 нея	
е	 изключително	 висок.	

„Доказателство	 за	 това	
са	 оценените	 над	 1	 500	
броя	 подадени	 проектни	
предложения	 –	 подчерта	
тя.	 -	Постъпиха	много	 ка-
чествени	 проекти	 и	 об-
съждаме	 възможността	
за	наддоговаряне	по	про-
цедурата.“	 Според	 нея	 с	
тези	 европейски	 средства	
по	ОПИк	българските	фир-
ми	 ще	 могат	 да	 закупят	
машини	 и	 оборудване,	 да	
разширят	дейността	си,	да	
осигурят	ръст	и	заетост.
	 „Министерството	 на	
икономиката	 продължава	
да	 работи	 за	 подобрява-
не	на	достъпа	на	малките	
и	 средни	 предприятия	 до	
финансиране,	 както	 и	 за	
подпомагане	на	износа	им	
до	 международните	 паза-
ри“,	заяви	още	зам.-минис-
тър	Иванова.

ОБщИНА СЕВлИЕВО

	 колкото	 важни	 са	 ко-
рените	 на	 българските	
традиции	 и	 обреди,	 тол-
кова	 важна	 е	 и	 надеж-
дата,	 че	 те	 ще	 бъдат	 и	
пребъдат.	 Затова	 и	 ини-
циаторите	 на	 национален	
фестивал	 „Семе	 българ-
ско“	 -	 рекламна	 агенция	
„Елмазови“	 -	 тази	 година,	
когато	събитието	става	на	
седем,	ще	изненадат	всич-
ки	 посетители	 с	 инстала-
ция	 в	 парк	 „казармите“,	
представляваща	 ангелски	
криле.	 Така	 всеки,	 дошъл	
на	 събитието,	 освен	 че	
ще	 може	 да	 си	 направи	
снимка	 за	 спомен	 с	 тях,	
символично	 ще	 се	 пре-
върне	 в	 ангел-хранител	
на	 българското,	 доказвай-
ки	 своята	 съпричастност	
към	 корените	 ни	 и	 оста-
вяйки	 свой	 отпечатък	 и	
завет	 -	 от	 своите	 длани	
в	 зелен	 или	 червен	 цвят	
върху	 белите	 криле.	 По	
този	начин	нашият	избор	и	

подкрепа	 към	 българското	
ще	 останат	 като	 трайно	
послание	от	едно	събитие,	
което	вярва,	че	чрез	свои-
те	дейности	и	послания	ще	
бъде	 пресечна	 точка	 на	
миналото	 и	 настоящето	 в	
името	на	бъдещето.		
	 На	Лазаровден	и	Цвет-
ница	 -	 11	 и	 12	 април	 -	 в	
парк	„казармите“	в	Севли-
ево	 всеки	 присъстващ	ще	
докаже,	че	ние,	българите,	
сме	 се	 съхранили	 благо-
дарение	 на	 умението	 ни	
да	 помним	 и	 предаваме	
напред	 през	 поколенията	
своите	 знания,	 опит,	 тра-
диции	и	вяра.	
	 Под	 мотото	 „Предай	
нататък“	 изложители,	 из-
пълнители	и	посетители	от	
всички	 краища	 на	 Бълга-
рия	ще	реализират	заедно	
фестивал	 „Семе	 българ-
ско“,	 за	 да	 предадат	 на-
пред	 завета	 на	 своя	 род,	
завещаван	 от	 поколение	
на	 поколение.	 За	 да	 ни	
има!

Иíñталацèя пîä фîрмата íа аíãелñкè 
крèле ще е еäíа îт èзíеíаäèте íа 
феñтèвал „Семе áълãарñкî”

ДФ „Земеäелèе” превеäе 4,5 
млí. лв. пî учèлèщíèте ñхемè Деñет îт îáлаñтта ñ äîãîвîрè пî ОПИК

Аãеíцèята пî заетîñтта îрãаíèзèра фîтîкîíкурñ 
„Труäът през фîтîîáектèва” 
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продължава от стр. 1
Ръководството	 на	 завод	
Мак	 беше	 на	 среща	 с	
премиера	 Бойко	 Борисов	
на	 8	март	 заедно	 с	 пред-
ставители	 на	 други	 бъл-
гарски	 фирми.	 Тогава	 те	
заявиха	готовност	за	неза-
бавно	 стартиране	 на	 про-
изводство	 на	 предпазни	
облекла.	 Предприятието	 в	
Габрово	 вече	 разработва	
по	 4000	 м	 плат	 на	 ден,	 с	
който	 ще	 могат	 да	 бъдат	
изработени	около	1500	за-
щитни	гащеризона.
	 Пред	 медиите	 преми-
ерът	 заяви,	 че	 у	 нас	 има	
няколко	 хиляди	 респира-
торни	 уреда	 и	 че	 новите	
линейки	 са	 оборудвани	 с	
такива	устройства.	
	 „България	 разполага	 с	
2063	 болнични	 легла	 за	
интензивно	 лечение.	 Об-
щият	 брой	 респиратори	 в	

лечебните	 заведения	 за	
болнична	помощ	 у	 нас	 са	
1463	 броя,	 а	 в	 извънбол-
ничната	помощ	-	142	броя.	
Центровете	 за	 спешна	
медицинска	 помощ,	 кои-
то	 са	 структура	 към	 Ми-
нистерството	 на	 здравео-
пазването,	 имат	 289	 броя	
респираторни	 апарата	 в	
санитарните	 автомобили	
и	 53	 в	 кабинетите	 на	 са-
мите	 центрове	 за	 спеш-
на	 медицинска	 помощ.	 В	
момента	 се	 анализират	
нуждите	на	всяко	лечебно	
заведение	 по	 отношение	
на	 тези	 апарати.	 Нацио-
налният	 оперативен	 щаб	
вече	 е	 направил	 поръчка	
за	 200	 броя	 респиратори.	
Същевременно	 България	
осъществява	 комуника-
ция	 по	 темата	 и	 на	 ев-
ропейско	 ниво.	 Страната	
ни	е	изразила	интерес	за	

участие,	 ако	 се	 постигне	
общоевропейско	 решение	
за	 процедура,	 чрез	 коя-
то	 държавите	 членки	 да	
получават	 респиратори	 от	
производители“,	коментира	
още	премиерът.
	 По	другата	важна	тема	
на	деня	-	нелегалната	миг-
рация,	той	заяви,	че	у	нас	
тя	продължава	да	е	нулева	
и	 подчерта,	 че	 България	
полага	 огромни	 диплома-
тически	усилия	в	 тази	по-
сока.	 „Така	 че	 съм	 опти-
мист,	 че	 натискът	 върху	
нашите	 братя	 и	 приятели	
от	 съседна	 Гърция	 също	
ще	 намалее.	 Но	 така	 или	
иначе	 българите	 могат	 да	
спят	 спокойно“,	 каза	 още	
министър-председателят.	
	 Георги	 Бижев	 обясни,	
че	по	заръка	на	премиера	
от	 8	 март	 досега	 са	 се	
справили	 по	 отличен	 на-

чин.
	 „Защото	 имахме	 суро-
вини,	 капацитет.	 Имаме	
готовност	 като	 обем	 да	
направим	 15	 000	 гащери-
зона.	Този	гащеризон	е	за	
многократна	 употреба,	 из-
държа	50-100	цикъла.	Няма	
нужда	 той	 да	 се	 пере,	 а	
само	 да	 се	 прави	 суха	
дезинфекция	 при	 специ-
ална	 температура.	 Имаме	
още	малко	работа	по	него.	
Журналисти	 все	 ме	 питат	
за	 цената,	 разделете	 200	
евро	 на	 100	 пъти	 и	 ще	
видите	колко	струва.	Нищо	
не	струва.
	 Ние	 спряхме	 всички	
наши	договори,	всички	из-
носи	 и	 като	 българин-па-
триот	мога	даже	да	ги	по-
даря	 гащеризоните.	 Няма	
цена,	 която	 е	 по-голяма	
от	човешкия	живот“,	заяви	
емоционално	Бижев.

Бîрèñîв в МАК зараäè защèтíèте îáлекла

    продължава от стр. 1
 - адекватни ли са пър-
вите мерки, не се ли пре-
играва малко?
	 -	Да,	първите	един-два		
дни	 все	 още	 има	 неяс-
ноти	 как	 да	 се	 действа.	
Първоначалните	 мерки	
действително	 бяха	 малко	
надвишаващи	 степента	 на	
опасност.	 Да	 се	 поставят	
под	 карантина	 цели	 ле-
чебни	 заведения,	 да	 се	
спре	 работата	 им	 -	 раз-
бра	се,	че	това	не	работи,	
че	 е	 излишно.	 Не	 можем	

да	 оставим	 населението	
без	 помощ.	 Има	 затруд-
нения	 с	 лични	 предпазни	
средства,	 макар	 това	 да	
се	 преодолява	 вече.	 Не	
можем	коренно	да	проме-
ним	ресурса	от	лекари,	от	
специалисти,	 но	 ако	 има	
резерви	 за	 хора,	 които	
скоро	 са	 се	 пенсионира-
ли,	 този	 ресурс	 може	 да	
се	 използва,	 може	 да	 се	
наложи	 да	 се	 ползват	 и	
доброволци,	 БЧк,	 здрав-
ни	медиатори.	За	момента	
това	 не	 се	 изисква.	 Бол-

ниците	имат	планове,	уве-
рени	 са,	 че	могат	 да	 уве-
личат	приема	си.	Нека	се	
знае,	 че	 при	 разрастване	
на	 епидемията	 повечето	
хора	 няма	 да	 бъдат	 при-
емани	 в	 болницата,	 само	
тези,	които	имат	нужда	от	
медицинска	 помощ.	 Дори	
хора	 с	 положителни	 ре-
зултати,	 ако	 нямат	 никак-
ва	клиника,	няма	защо	да	
стоят	 в	 болницата,	 те	 ще	
си	стоят	вкъщи	до	излеку-
ване.	Няма	нужда	да	пра-
вим	1	милион	проби,	ясно	

е,	вирусът	настъпва,	да	се	
пазим.
 - няма да затваряте 
Габрово, нали, накъде по 
света има такива мерки?
	 -	 Не,	 разбира	 се.	 В	
градовете,	 където	 има	 из-
олирани	 случаи	 на	 коро-
навирус,	 засега	 София,	
Габрово	 и	 Плевен,	 мер-
ките,	 които	 Оперативни-
ят	 щаб	 е	 разпоредил,	 са	
по-строги.	Те	 всъщност	 не	
са	 кой	 знае	 по-различни,	
отколкото	 в	 другите	 гра-
дове.	 Поведението	 на	 хо-

рата	 трябва	 да	 е	 еднакво	
навсякъде.	 Според	 мен	 е	
правилно,	че	в	тези	градо-
ве	 се	 удължи	 ваканцията	
на	 учениците	 с	 още	 два	
дни.	Повече	няма	да	бъде	
удължавана,	 защото	 няма	
смисъл.	 Един	 от	 големите	
рискове,	 който	 можем	 да	
поемем,	е	да	вземем	пре-
калено	 строги	 ограничи-
телни	мерки	и	да	си	дока-
раме	такава	икономическа	
криза,	че	тя	ще	продължи	
и	 дори	 когато	 сме	 забра-
вили	за	коронавируса.	

Дîц. Аíãел Куíчев: "Кîрîíавèруñът íаñтъпва áързî è 
îт пîвеäеíèетî íа хîрата завèñè äа íамалее рèñка"

СВЕТОзАР ГАТЕВ
 
	 Габровският	 тенис	 та-
лант	 Михаела	 Цонева	 по-
стигна	 пореден	 значим	
успех.	 15-годишната	 със-
тезателка	 на	 Тк	 „кристи“	
(Дряново)	 стигна	 до	 тре-
тото	 място	 на	 Държавно-
то	 лично	 първенство	 по	
тенис	на	закрито	за	жени.	
Надпреварата	 се	 проведе	
при	 закрити	 врата	 в	 зала	
„София“.
	 43	 състезателки	 се	
включиха	 в	 първенството	
и	 31	 от	 тях	 минаха	 през	
ситото	 на	 квалификации-
те.	 Михаела	 беше	 поста-
вена	 под	№	 7	 в	 основна-
та	 схема.	 В	 първия	 кръг	
държавната	 шампионка	
в	 зала	 при	 девойките	 до	
16	 години	 елиминира	 Си-
мона	 Илиева	 от	Тк	 „Лев-
ски“	(София)	с	6:0,	6:1.	На	

четвъртфиналите	 Цонева	
поднесе	 изненадата,	 от-
странявайки	 водачката	 в	
схемата	 Габриела	 Михай-
лова	 от	 Тк	 „Сливен	 92“	
–	 четвърта	 в	 национална-
та	 ранглиста	 при	 дамите.	
Михаела	направи	обрат	от	
0:1	 до	 2:1.	 В	 първия	 сет	
отстъпи	 с	 2:6,	 но	 в	 след-
ващите	 два	 демонстрира	
по-добра	игра	и	се	наложи	
с	6:2	и	6:3.	Пътят	на	Цоне-
ва	към	финала	беше	спрян	
от	 бъдещата	 шампионка	
Хюлия	 Велиева.	 Двубоят	
с	 15	 години	 по-голямата	
от	нея	състезателка	на	Тк	
„Про	 спорт“	 (София)	 за-
върши	 при	 резултат	 2:6,	
4:6.	 Впоследствие	 Велие-
ва	спечели	и	финала	сре-
щу	 Даря	Шаламанова	 (Тк	
„Дема“,	София)	с	6:2,	6:4	и	
за	 втори	 път	 в	 кариерата	
си	 грабна	 националната	

Във	 връзка	 с	 указания	
на	 Националния	 операти-
вен	 щаб	 за	 коронавируса	
и	 предприетите	 мерки	 за	
ограничаване	 разпростра-
нението	 на	 заболяването,	
както	и	Заповед	на	дирек-
тора	на	Регионална	здрав-
на	инспекция	–	Габрово,	с	
която	 се	 отменят	 всички	
масови	прояви,	при	които	
има	 струпване	 на	 много	
хора,	 се	 преустановява	
провеждането	 на	 тради-
ционните	 пазари	 (бита-
ци),	 които	 за	 Общините	
Габрово	 и	 Дряново	 са	 в	
съботния	 ден,	 за	 Община	
Севлиево	 –	 в	 петък	 и	 за	
Община	Трявна	 –	 в	 поне-
делник.

Третî мяñтî за 15-ãîäèшíата 
Мèхаела Öîíева íа 
Държавíîтî пî теíèñ за жеíè

	 Последните	 изследва-
ни	 вчера	 в	 Националната	
референтна	 лаборатория	
проби	 на	 контактни	 лица	
на	 починалата	 в	 УМБаЛ-
СМ	 „Н.	 И.	 Пирогов“	 жена	
доказват	 новия	 коронави-
рус	при	7	лица.
	 По-рано	 вчера	 от	 На-
ционалния	 оперативен	
щаб	 беше	 съобщено,	 че	
COVID-19	 е	 доказан	 при	
други	9	лица.
	 В	 София,	 в	 Национал-
ната	 референтна	 лабора-
тория	 и	 във	 Военномеди-
цинска	академия	вчера	са	
изследвани	общо	106	про-
би,	16	от	които	са	положи-
телни.
	 Общо	 положителните	

резултати	 за	 коронавирус	
в	 страната	 към	 този	 мо-
мент	 са	 23,	 като	 един	 от	
тях	е	на	починалата	в	УМ-
БаЛСМ	 „Н.	 И.	 Пирогов“	
66-годишна	жена.
	 Министерството	 на	
здравеопазването	 инфор-
мира,	че	в	момента	здрав-
ните	 власти	 съвместно	 с	
органите	 на	 МВР	 извърш-
ват	 активно	 издирване	 и	
карантиниране	на	контакт-
ни	лица.
	 Издадена	 на	 11	 март		
заповед	 на	 здравния	 ми-
нистър	 дава	 основанието	
за	 реорганизация	 на	 Вто-
ра	 градска	болница	в	Со-
фия,	 така	 че	 да	 приема	
случаи	на	COVID-19.

Траäèцèîííèте 
áèтацè в Гаáрîвî, 
Севлèевî, Трявíа è 
Дряíîвî ñе îтмеíят

23 ñа ñлучаèте íа COVID-19 
в Бълãарèя äî ñíîщè, в 
îáлаñт Гаáрîвî íîвè íяма

Общият	 брой	 респира-
тори	 в	 България	 в	 лечеб-
ните	заведения	за	болнич-
на	 помощ	 са	 1463	 броя,	
а	 в	 извънболничната	 по-
мощ	-	142	броя.	Центрове-
те	 за	 спешна	 медицинска	
помощ	 (ЦСМП),	 които	 са	
структура	 към	 Министер-
ството	на	здравеопазване-
то,	 разполагат	 с	 289	 броя	
в	санитарните	автомобили	
и	 53	 в	 кабинетите	 на	 са-
мите	 ЦСМП.	 В	 момента	
се	анализират	нуждите	на	
всяко	 лечебно	 заведение	
по	отношение	на	тази	апа-
ратура.

Националният	операти-
вен	щаб	 вече	 е	 направил	
поръчка	 за	 200	 броя	 рес-

пиратори.	 Същевременно	
България	 осъществява	 ко-
муникация	по	темата	и	на	
европейско	 ниво.	 Страна-
та	 ни	 е	 изразила	интерес	
за	участие,	ако	се	постиг-
не	 общоевропейско	 реше-
ние	 за	 процедура,	 чрез	
която	 държавите	 членки	
да	получават	респиратори	
от	производители.

капацитетът	 на	 ин-
фекциозните	 клиники	 и	
отделния	 в	 България	 за	
приемане	 и	 лечение	 на	
пациенти	с	COVID-19	може	
да	бъде	удвоен	в	рамките	
на	 24	 часа	 при	 необходи-
мост,	 информира	 главният	
държавен	здравен	инспек-
тор	доц.	ангел	кунчев.	към	

настоящия	 момент	 функ-
ционират	740	инфекциозни	
легла	у	нас,	а	по	заповед	
на	 министъра	 на	 здраве-
опазването	 допълнително	
са	 разкрити	 и	 вече	 са	 в	
готовност	 за	работа	 3	до-
пълнителни	 лечебни	 заве-
дения	за	болнична	помощ	
на	 територията	 на	 столи-
цата.	 При	 необходимост	
същата	 мярка	 ще	 бъде	
приложена	 и	 в	 други	 гра-
дове	в	страната.	

За	 ограничаване	 на	
разпространението	 на	
новия	 вирус	 държавата	 е	
осигурила	 допълнителни	
количества	 лични	 пред-
пазни	 средства	 -	 50	 000	
маски,	 100	 000	 костюма	 и	

85	 000	 очила	 за	 медицин-
ски	 и	 здравни	 работници	
в	 лечебните	 заведения	 и	
за	 Регионалните	 здравни	
инспекции	 при	 работа	 с	
пациенти	със	съмнение	за	
COVID-19.	

Две	 български	 фирми	
и	 държавното	 предприя-
тие	„Интендантско	обслуж-
ване“	 вече	 шият	 защитни	
облекла	и	средства	за	ле-
карите,	 сестрите	 и	 сани-
тарите.	

Само	една	от	фирмите	
–	 тази	 в	 Габрово,	 е	 с	 ка-
пацитет	да	произвежда	по	
4	км	плат	на	ден,	с	който	
всекидневно	 могат	 да	 бъ-
дат	изработени	около	1500	
защитни	гащеризона.

В áîлíèцèте в Бълãарèя èма 1463 áрîя 
реñпèратîрè, èма пîръчка за îще 200

	 коронавирусът	 има	
една	 особеност,	 която	 я	
няма	при	грипа,	пневмони-
ята,	еболата	и	други	забо-
лявания,	а	това	е	скритият	
му	 период,	 коментера	 ру-
ският	 професор	 Дмитрий	
Еделев.	
	 Две	 седмици	 човек	 е	
заразен	 и	 заразява	 всич-
ки	 наоколо	 и	 около	 себе	
си,	 при	 това	 сам	 не	 се	
разболява	 в	 този	 момент,	
не	 качва	 температурата,	
външно	 изглежда	 напъл-
но	 здрав	 и	 така	 се	 чув-
ства.	 Едва	 към	 края	 на	
споменатия	 период	 човек	
започва	 да	 усеща	 лека	
неразположеност.	 И	 така,	
всеки	 един	 заразен	 и	 не-
знаещ	 за	 това	 човек,	 по	
време	 на	 скрития	 период	
заразява	 минимум	 трима	
души.	 Повтарям,	 външно	
е	здрав,	температурата	му	

дори	 е	 нормална,	 но	 той	
вече	 е	 заразен	 за	 окол-
ните.	Това	е	коварното	на	
този	вирус	и	затова	той	се	
разпространи	светкавично	
и	неконтролируемо	по	це-
лия	свят.
	 Трябва	 да	 се	 знае,	 че	
повишената	 температура	
е	вече	последен,	ако	мога	
да	се	изразя,	предсмъртен	
признак	 на	 коронавиру-
са.	 Засега	 ние	 улавяме	
само	 опашката.	 Началото	
на	 заболяването	 все	 още	
не	 можем	 да	 го	 прихва-
нем	 и	 точно	 над	 това	 се	
работи	в	световен	мащаб.	
До	момента	все	още	няма	
технология,	която	да	улови	
коронавируса	 в	 началния	
му	стадий.
	 като	цяло	вирусът	мно-
го	комфортно	се	чувства	в	
тялото	на	човека,	при	иде-
алната	за	него	температу-

ра	 36-38	 градуса.	 И	 дори	
покачването	 на	 телесната	
температура	изобщо	не	го	
убива.	Температурата,	 при	
която	 COVID-19	 загива,	 е	
56	градуса.	а	това	означа-
ва,	 че	 ако	 става	 въпрос	
за	африка,	и	вирусът	не	е	
изложен	на	пряка	слънче-
ва	 светлина	 и	 топлина,	 а	
е	на	сянка,	той	прекрасно	
си	вирее	и	се	размножава	
напълно	комфортно.
	 Заразяването	 става	
посредством	 докосване-
то	 на	 три	 точки	 –	 това	
са	 очите,	 носа	 и	 устата.	
Маските	 не	 са	 най-съвър-
шената	 защита.	 Основни-
те	 зарази	 са	 чрез	 устата	
–	 пипането	 случайно	 по	
невнимателност	 с	 мръсни	
ръце	 устата.	 Освен	 това	
COVID-19	 се	 предава	 по-
средством	 суровата	 нео-
бработена	храна.	

Прîф. Еäелев: Заразяваíетî ñтава 
пîñреäñтвîм äîкîñваíетî íа трè 
тîчкè - тîва ñа îчèте, íîñа è уñтата


