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Уважаеми читатели,
 Във връзка с драс-
тичното увеличаване 
цената на хартията - с 
50% от началото на го-
дината, макар и непро-
порционално, се налага 
коричната цена на вест-
ник „100 вести“ да бъде 
адаптирана така, че да 
покрие разходите за пе-
чат и разпространение.
 За последен път тази 
мярка беше предприета 
на 1 януари 2011 година 
по аналогични причини.
 От 1 август 2018 го-
дина цената на вестник 
„100 вести“ e 40 сто-
тинки.
 Редакцията се надя-
ва на разбиране от стра-
на на читателите!

Иван Господинов,  упра-
вител и главен редактор 

EAN-8                       100news

	 Министерството	 на	
образованието	 и	 науката	
отпусна	 180	 000	 лева	 за	
спешен	 ремонт	 в	 Нацио-
налния	 музей	 на	 образо-
ванието	 -	Габрово.	Музеят	
е	разположен	в	западното	
крило	 на	 сградата	 на	Ап-
риловската	 гимназия,	обя-
вена	за	паметник	на	култу-
рата	през	1979	година.	Из-
вършваните	през	годините	
ремонти	са	били	свързани	
с	реновация,	 подобряване	
и	поддръжка	на	двата	ета-
жа,	където	е	разположена	
експозиционната	част.	
	 Наложителните	 строи-
телно-монтажни	 дейности	
са	от	решаващо	значение	
за	 сигурността	 на	 сграда-
та	-	съобщи	директорът	на	

НМО	Мая	Карагьозова.	Те	
са	определени	като	спеш-
ни	още	преди	3	години.	
	 Ремонтът	 на	 сутере-
на	 е	 включен	 в	 първия	
етап	на	одобрения	проект	
„Извършване	 на	 основен	
ремонт,	 реставрация	 и	
модернизация	 на	 стара-
та	 сграда	 на	 Национален	
музей	 на	 образованието	
и	 Национална	Априловска	
гимназия“,	 който	 също	 е	
финансиран	от	МОН.	
	 На	 този	 етап	ще	 бъде	
решен	 проблемът	 със	 се-
риозните	 нарушения	 по	
конструкцията	 в	 сутерена,	
предизвикани	 от	 дългого-
дишно	наличие	на	влага	и	
конденз.	В	частта	ОВК	ще	
се	изгради	външна	отопли-

телна	връзка	между	ново-
то	 крило	 на	 гимназията	 и	
централната	част	на	сгра-
дата.	
	 Ремонтните	 дейности	
са	 съобразени	 с	 нормал-
ното	 функциониране	 на	
музея	и	учебния	процес	в	
НАГ.	 Предвижда	 се	 те	 да	
приключат	 до	 средата	 на	
месец	ноември.	
	 Специфичните	 режими	
на	работа	на	двете	инсти-
туции	и	възможностите	за	
финансиране	 налагат	 из-
пълнението	 на	 дейностите	
по	проекта	за	реставрация	
и	модернизация	на	стара-
та	сграда	да	се	извършва	
на	 етапи,	 които	 ще	 про-
дължат	 от	 следващата	 го-
дина.

РУЖа ЛЮБЕНОВа

	 „Най-малко	 три	 де-
рета	 в	 централната	 част	
на	 Габрово	 преляха	 за-
ради	 затлачване	 с	 бито-
ви	 отпадъци	 и	 причиниха	
завиряване	 на	 улици	 и	
пътни	 участъци	 при	 обил-
ните	валежи	в	последните	
дни	 -	 съобщиха	 вчера	 от	
Община	 Габрово.	 -	 Авто-
мобилни	 гуми,	 пластмасо-
ви	опаковки,	предмети	от	
бита,	включително	дребни	
строителни	 отпадъци	 са	
възпрепятствали	 прово-
димостта	 на	 деретата	 на	
улиците	 „Тотьо	 Иванов“,	
„Осми	март“	и	„Орловска“	
и	 са	 причинили	 големите	

завирявания	 на	 улиците	
„Неофит	 Рилски“	 и	 „Ор-
ловска“,	 показаха	 огледи-
те	на	общинските	аварий-
ни	екипи.
	 В	 крайните	 квартали	
на	града	проблем	за	про-
водимостта	 на	 речните	
корита	 създават	 големи	
количества	 добита	 и	 по-
паднала	във	водния	поток	
дървесина.
	 Затлачените	 дерета	 и	
речни	 участъци	 вече	 са	
почистени,	 извършва	 се	
оглед	 на	 критичната	 ин-
фраструктура.	 Водостоци-
те,	деретата	и	критичните	
участници	 от	 реките	 на	
територията	 на	 общината	
са	 под	 непрекъснато	 на-

блюдение	и	контрол.
	 Безотговорното	 отно-
шение	и	поведение	на	хо-
рата,	 които	изхвърлят	 не-
регламентирано	отпадъци,	
не	 за	 пръв	 път	 създава	
предпоставки	 за	 навод-
нения	 в	 Габрово.	 В	 тази	
връзка	 Община	 Габрово	
напомня,	 че	 съгласно	На-
редбата	за	чистотата	в	Га-
бровската	 община	 е	 заб-
ранено	 замърсяването	 с	
отпадъци	на	поречията	на	
реки,	 долове	 и	 обществе-
ни	места	в	регулацията	и	
извън	 нея	 на	 селищата	 в	
общината.	 Нарушителите	
се	 наказват	 с	 глоба	 до	
1000	 лв.	 -	 за	 физически	
лица,	а	за	еднолични	тър-

говци	 и	 юридически	 лица	
–	 с	 имуществени	 санкции	
в	размер	до	10	000	лв.
	 От	 началото	 на	 ме-
сец	 юли	 дъждовните	 дни	
в	Габрово	са	20.	Средната	
годишна	 норма	 на	 вале-
жите	 за	 град	 Габрово	 е	
около	 640	 литра	 на	 ква-
дратен	метър.	
	 От	 началото	 на	 годи-
ната	 до	 края	 на	 месец	
юли	 2018	 г.	 падналите	 ко-
личества	 дъжд	 в	 града	
са	близо	600	литра/кв.	м,	
като	 само	 за	 месеците	
юни	 и	 юли	 количества-
та	 надвишават	 300	 л/кв.	
м,	 сочат	 данните	 на	 об-
щинската	 метеорологична	
станция.

Дåрåта прåлèват, затлачåíè îт áèтîвè îтпадъцè

МОН îтпусíа 180 000 лв. за спåшåí рåмîíт 
в Нацèîíалíèя музåй íа îáразîваíèåтî

ЖЕНиНа дЕНЧЕВа

	 Приемът	 в	 първи	 клас	
за	 учебната	 2018/2019	 г.	
вече	е	осъществен.	Досега	
не	 са	 записани	 9	 деца,	
4	 от	 които	 са	 с	 адрес	 в	
село	 Яворец.	Те	ще	 бъдат	
записани	в	СУ	 „Райчо	Ка-
ролев“.	 Ръководството	 на	
учебното	 заведение	 е	 ор-
ганизирало	среща	с	кмета	
на	селото	и	представители	
на	 училището	 ще	 отидат	
на	 място,	 за	 да	 улеснят	
родителите	 при	 подаване	
на	документите,	без	да	се	
налага	да	идват	до	Габро-
во.	 Останалите	 5	 деца	 са	
насочени	 към	 учебни	 за-
ведения	 и	 се	 очаква	 да	
бъдат	записани	в	срок	до	

15	 септември,	 съобщават	
от	Община	Габрово.	Мало-
мерни	паралелки	за	първи	
клас	 няма	 да	 има.	 Един-
ствено	в	ОУ	„Иван	Вазов“	
има	 записани	 15	 ученици,	
но	 се	 очаква	 записване-
то	 на	 още	 двама,	 които	
имат	 по-големи	 братя	 или	
сестри,	 ученици	 в	 същото	
училище.	 Срокът	 затова	 е	
до	15	септември.
	 Районите	 на	 учебните	
заведения	 са	 определени	
от	 отдел	 „Образование“,	
във	 връзка	 с	 функционал-
ните	задължения	на	Общи-
ната	 за	 пълен	 обхват	 на	
подлежащите	 на	 задължи-
телно	 обучение	 ученици,	
регламентирани	 в	 норма-
тивната	уредба.	

Всèчкè първîкласíèцè вåчå 
са запèсаíè в учèлèщå

РУЖа ЛЮБЕНОВа

	 На	 заседанието	 си	
на	 30	 юли	 т.	 г.	 Общински-
ят	 съвет	 в	 Дряново	 прие	
предложението	 на	 кмета	
инж.	Мирослав	Семов	Об-
щината	 да	 кандидатства	
с	 проект	 „Изграждане	 на	
комплекс	 за	 социални	 ус-
луги	за	лица	с	психически	
разстройства“	 по	 Опера-
тивна		програма	„Региони	в	
растеж	 2014-2020	 г.“.	 Както	
стана	 известно	 през	 фев-
руари	 т.	 г.,	 до	 три	 години	
ще	бъдат	закрити	десет	от	
домовете	 за	 лица	 с	 пси-
хични	 разстройства	 и	 ум-
ствена	изостаналост,	които	
са	 с	 най-лоши	 условия	 за	
живот.	 Планът	 за	 това	 е	

одобрен	 от	 Националния	
съвет	 за	 социално	 включ-
ване,	 съобщиха	 тогава	 от	
Министерството	на	труда	и	
социалната	политика.	
	 Сред	 тях	 е	 и	 Домът	
за	пълнолетни	лица	с	пси-
хични	 разстройства	 в	 с.	
Радовци,	 община	Дряново.	
Основните	мотиви	 за	 това	
са:	 отдалеченост	 от	 град-
ска	 среда	 и	 слаба	 насе-
леност,	 липса	 на	 здравна	
инфраструктура	 (отдалече-
ност	 от	 здравно	 заведе-
ние),	липса	на	обществена	
инфраструктура	 (поща,	 ма-
газини,	 читалище),	 достъп-
на	 архитектурна	 среда	 в	
институцията	 и	 достатъчно	
лично	пространство	на	по-
требителите.	

Дî 2021 г. закрèват Дîма в Радîвцè, в 
„Бîáè Дåíчåв” щå стрîят 7 íîвè цåíтъра

на стр. 2на стр. 2

 Предстои	третото	изда-
ние	 на	 Gabrovo	 Innovation	
Camp.	Тема	на	инициатива-
та	през	тази	година	ще	бъ-
дат	 социалните	 иновации.	
Организаторите	 на	 съби-
тието	 -	 Областен	 инфор-
мационен	 център	 –	 Габро-
во,	 съвместно	 с	 Община	
Габрово,	 отправят	 запит-
ване	 към	 всички	 потенци-
ални	участници,	ментори	и	
организации	да	предложат	
идеи	 за	 развитие	 по	 вре-
ме	 на	 Gabrovo	 Innovation	
camp.
	 Предложенията	 ще	
бъдат	 обсъдени	 и	 най-
добрите	 от	 тях	 ще	 бъдат	
отправени	 като	 предизви-
кателства	 към	 работните	
групи	 по	 време	 на	 Кам-
па.	 Идеи	 се	 приемат	 до	
11	 август	 2018	 г.	 на	 сай-
та	 на	 събитието	 https://
gabrovoinnovationcamp.eu/,	
в	 специално	 създадената	
за	целта	форма.
	 Центърът	 за	 социална	
иновация	 към	 Станфорд-
ския	университет	дефинира	
социалните	 иновации	 като	

„процесът	на	разработване	
и	внедряване	на	ефективни	
решения	за	предизвикател-
ни,	често	системни	социал-
ни	и	екологични	проблеми	
в	 подкрепа	 на	 социалния	
напредък.	 Социалната	
иновация	 не	 е	 прерогатив	
или	 привилегия	 на	 никоя	
форма	на	организация	или	
правна	 структура.	 Реше-
нията	 често	 изискват	 ак-
тивното	сътрудничество	на	
всички	 съставни	 елементи	
–	 от	 правителството,	 през	
бизнеса,	 до	 неправител-

ствения	сектор“.	Агенция	за	
иновации	 Innovation	 Starter	
Box,	 чийто	 екип	 модерира	
първото	издание	на	Кампа,	
перифразира	 дефиницията	
на	 Европейската	 комисия	
за	социална	иновация	и	я	
осмисля	 като	 разработва-
не	на	идеи,	услуги	и	моде-
ли,	които	адресират	по-до-
бре	социални	проблеми.	Те	
включват	 гражданска	 ини-
циатива,	 сътрудничество	
между	частния	и	публичния	
сектор	 с	 цел	 подобряване	
на	средата.

За трåтè път Gabrovo Innovation Camp

РОсЕН иВаНОВ

	 Прокурорската	 колегия	
на	 Висшия	 съдебен	 съвет	
ще	разпрати	писма	до	кме-
тове	 и	 общински	 съвети	 в	
градовете,	 където	 от	 ид-
ната	 година	 се	 закриват	
районните	прокуратури.	Та-
кива	в	Габровска	област	са	
две	–	в	Дряново	и	Трявна.	
Писането	на	тези	писма	се	
наложило,	 след	 като	 във	
ВСС	 постъпили	 възраже-
ния	и	декларации	от	Общи-
на	Ардино,	Община	Мадан,	
Община	Рудозем	и	Община	
Чепеларе.
	 Писмата	ще	бъдат	раз-
яснителни	 и	 успокоителни.
„Чрез	 писмото	 ще	 бъде	
разяснено,	 че	 въпреки	 за-
криването	 на	 единайсетте	

районни	 прокуратури	 в	
Белоградчик,	 Кула,	 Дряно-
во,	 Трявна,	 Тервел,	 Арди-
но,	 Брезник,	 Трън,	 Мадан,	
Чепеларе	 и	 Тополовград,	
като	 самостоятелни	 орга-
ни	 на	 съдебната	 власт,	 в	
разкритите	на	тяхно	място		
териториални	 отделения	 в	
съответните	населени	мес-
та	ще	продължат	да	рабо-
тят	 както	 прокурори,	 така	
и	съдебни	служители	–	съ-
общиха	 от	 Прокурорската	
колегия	на	ВСС.	-		П р о к у -
рорите,	които	ще	работят	в	
териториалните	 отделения,	
ще	изпълняват	и	занапред	
в	 пълен	 обем	 законовите	
си	задължения,	включител-
но	ще	 участват	 в	 съдебни	
заседания.

ВЕЛа ЛазаРОВа

	 Една	 необичайна	 из-
ложба	 -	 „Хиляди	 плани-
ни	 и	 води”,	 на	 китайския	
художник	 Чен	 Уайонг	 ще	
бъде	открита	на	2	август	в	
ХГ	„Христо	Цокев”	-	Габро-
во.	Авторът	 обича	 да	 ри-
сува	 планини	 -	 богати	 на	
води	и	езера,	дали	начало	
на	много	реки.	Творец	със	
собствен,	 разпознаваем	
стил,	 определян	 често	 от	
специалистите	 като	 ка-
лиграфски	 експресиони-
зъм	 или	 абстракционизъм	
в	 китайски	 стил.	 Изявен	
график,	той	работи	съвре-
менна	 калиграфия	 и	 арт	
инсталации.	 Като	 използ-
ва	 класически	 техники	 от	
китайската	 калиграфия	

умело	 създава	 абстракт-
ни	произведения	на	изку-
ството,	 съзвучни	 с	 тради-
циите	 и	 философията	 на	
китайската	живопис.
	 Чен	Уайонг	 гостува	по	
покана	 на	 Евгени	 Недев,	
директор	 на	 ХГ	 „Христо	
Цокев”,	 с	 когото	 са	 били	
по	 време	 на	 творческия	
престой	 в	 Сите	 дез	 ар	
-	 Международният	 център	
за	 изкуства	 в	 Париж,	 в	
края	 на	миналата	 година.	
На	откриването	на	излож-
бата,	 която	 показва	 30	
творби	 съвременна	 кали-
графия	на	специална		хар-
тия,	 той	 ще	 демонстрира	
и	 на	 живо	 своето	 изку-
ство.	 Ще	 има	 и	 видео		
арт.	
	 Основните	 материа-

ли,		които	художникът	из-
ползва,	са	черно	мастило,	
хартия	 и	 четка,	 с	 които	
работи	 по	 нетрадиционен	
начин.	 Поставя	 символи	
върху	листа,	оризова	хар-
тия,	 с	 ритмични	 удари	 на	
четката,	които	стават	част	
от	пейзаж	или	абстрактна	
композиция.
	 Чен	 Уайонг	 е	 роден	
през	 1962	 г.	 в	 Хайнинг,	
провинция	Джъдзян	в	Из-
точен	 Китай.	 Завършил	 е	
Китайската	 академия	 за	
изкуства	в	Ханчоу,	 смята-
на	 за	 един	 от	 най-прес-
тижните	 университети	 за	
изящни	изкуства	в	Китай.	
Живее	и	работи	близо	до	
мегаполиса	Шанхай.

Изкуствîтî íа Чåí Уайîíг - 
пîвлèяíî îт сèлата íа прèрîдата

ВСС праща пèсма, разясíява 
закрèваíåтî íа прîкуратурè
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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
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ЖЕНиНа дЕНЧЕВа
	 	Заместник-министърът	
на	 туризма	 Ирена	 Георги-
ева	 вчера	 участва	 в	 кръг-
ла	маса	 за	 обсъждане	 на	
проекта	 „Сподели	 Бълга-
рия“,	 който	 представя	 12	
винено-кулинарни	дестина-
ции,	включително	и	Габро-
во.
		 Фокус	 на	 събитието	
бяха	 дестинациите	 „Ста-
ри	 столици“	 и	 „Източна	
Тракия“.	 Кръглата	 маса	 е	
част	от	втори	етап	от	реа-
лизацията	 на	 съвместната	
инициатива,	 по	 която	 ра-
ботят	 Министерството	 на	
туризма	и	Министерството	
на	земеделието,	храните	и	
горите.	
	 В	 дискусията	 участват	
инж.	Красимир	Коев	 -	из-
пълнителен	 директор	 на	
Изпълнителна	 агенция	 по	
лозата	 и	 виното,	 Невена	
Петкова	 -	 областен	 упра-
вител	 на	 област	 Габрово,	
Нела	 Рачевиц	 -	 зам.-кмет	
на	 община	 Габрово,	 както	
и	представители	на	турис-
тическия	 и	 земеделския	
бранш	от	региона.
	 Зам.-кметът	 Нела	 Ра-
чевиц	 представи	 региона:	
„Имаме	стабилен	и	увели-
чаващ	се	брой	туристи.	По	
брой	посещения	през	2016	
година	 Габрово	 е	 на	 тре-
то	място	в	страната.	Спе-
цифичното	 и	 уникалното	
за	 региона	 е	 креативният,	

творчески	 туризъм.	 Общи-
на	 Габрово	 през	 октом-
ври	миналата	година	беше	
приета	 в	 престижната	
мрежа	на	творческите	гра-
дове	 на	 ЮНЕСКО	 за	 за-
наяти	и	народно	изкуство.	
Седем	 са	 направленията	
на	 творческите	 градове,	
едно	от	тях	е	гастрономия,	
кулинарно	 изкуство.	 Това	
са	 свързани	 и	 допълващи	
се	 активности	 за	 всичко	
онова,	 което	 е	 акцент	 в	
работата	 на	 нашата	 об-
щина.	 В	 последните	 годи-
ни	 работим	 в	 много	 до-
бро	 партньорство	 и	 обща	
визия	 с	 останалите	 три	

общини	 в	 областта	 -	 Се-
влиево,	 Дряново,	 Трявна.	
Имаме	 практика	 на	 ре-
гионално	 сътрудничество	
за	 маркетинг	 в	 туризма.	
Всеки,	имайки	своята	сил-
на	 страна,	 е	 поел	 анга-
жимента	 не	 само	 да	 за-
пази	 народното	 изкуство	
и	 занаятите,	 а	 да	 развие	
и	 останалите	 направления	
на	 творчеството,	 каквито	
са	 киното,	 литературата,	
музиката.
	 Нашият	 град,	 нашият	
регион	 допълва	 палитрата	
на	 преживявания	 на	 тури-
стите	 чрез	 възможността	
да	участват	лично	в	създа-

ването	 на	 продукт	 на	 за-
наятите	 или	 създаване	 на	
народно	 изкуство,	 танци	
и	възстановки.	Това,	което	
ние	предлагаме	в	рамките	
на	креативния	туризъм,	не	
би	могло	да	се	случи	без	
преживяванията,	 които	 са	
свързани	с	кулинарията”.
	 Заместник-министърът	
на	 туризма	 Ирена	 Георги-
ева	сподели,	че	в	Габрово	
се	 провежда	 третата	 кръг-
ла	маса		за	разработване-
то	на	12-те	винено-кулинар-
ни	дестинации	в	България,	
част	 от	 големия	 проект	
„Сподели	България”.	
	 „Искаме	 с	 помощта	

на	 бизнеса	 и	 местните	
общности	 да	 обогатим	 и	
надградим	концепцията	за	
дестинациите,	 за	 да	 съз-
дадем	 цялостен	 завършен	
продукт,	 който	 ще	 подпо-
мага	 туристите.	 В	 тях	 са		
включени	 повече	 от	 50	
общини	 и	 повече	 от	 100	
туристически	обекта.	
	 Специално	 благода-
ря	на	Община	 Габрово	 за	
активното	 отношение	 към	
проекта.	Тя	бе	една	от	пър-
вите,	 които	 предоставиха	
своите	 предложения	 за	
включване	 на	 Габрово	 в	
дестинациите.	Считаме,	че	
проектът	ще	бъде	в	полза	

на	 местните	 власти	 в	 Га-
бровски	регион	в	усилията	
им	 за	 популяризиране	 на	
разнообразния	 туристиче-
ски	 продукт,	 за	 привлича-
не	на	още	повече	туристи.	
Усилията	 на	 Общината	 са	
увенчаха	с	успех	и	Габро-
во	стана	 част	от	 креатив-
ните	 градове.	 Статистика-
та	сочи,	че	това	е	правил-
ният	път.	 	През	първите	5	
месеца	 на	 тази	 година	 в	
местата	 за	 настаняване	 в	
Габрово	 са	 отседнали	 41	
000	 посетители,	 като	 те	
се	 увеличават	 повече	 от	
6	 на	 сто.	 Реализираните	
нощувки	 са	 над	 77	 000,	

отчита	 се	 ръст	 от	 10	 на	
сто.	Приходите	от	нощувки	
надхвърлят	2	500	000	лв.	и	
се	 наблюдава	 нарастване	
с	15.7	на	сто.
	 Утвърдените	 от	 бизне-
са	 и	 от	 местните	 власти	
дестинации	 са	 включени	
в	 годишната	 програма	 за	
национална	 туристическа	
реклама	 за	 следващата	
година.	През	месеците	ап-
рил	и	май	чуждестранните	
туристически	 посещения	 у	
нас	са	повече	от	1	240	000,	
като	се	отчита	нарастване	
с	повече	от	11.5		на	сто,	в	
сравнение	 със	 същия	 пе-
риод	 година	по-рано.	Тези	
данни	 са	 доказателство,	
че	 последователната	 по-
литика	 и	 инициативи	 на	
министерството,	 включи-
телно	и	проекта	 „Сподели	
България”,	дават	резултат.
	 Наскоро	 излязоха	 ре-
зултатите	за	първите	6	ме-
сеца	на	 годината	от	НСИ.	
Над	3	600	000	чуждестран-
ни	 туристи	 са	 избрали	
дестинация	 България	 от	
януари	 до	 юни	 2018	 годи-
на.	 Това	 означава	 8.9	 на	
сто	 ръст	 спрямо	 същия	
период	 на	 2017	 година.	
Гостите	от	Великобритания	
са	 с	 19.2	 на	 сто	 повече,	
38.4	на	сто	-	от	Полша,	от	
Израел	 -	 21.6	 увеличение,	
от	Украйна	-	24	на	сто,	от	
Испания	 -	 23	на	сто,	и	от	
Франция	-	21	на	сто.”

В Гаáрîвî са îтсåдíалè 41 000 пîсåтèтåлè прåз 5-тå мåсåца íа гîдèíата
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Издадена	е	заповед	№	РД	
01-0351/09.03.2018	г.	на	Из-
пълнителния	 директор	 на	
АСП,	 с	 която	 е	 преуста-
новено	 настаняването	 на	
потребители	 в	 институци-
ята.	 Съгласно	 Плана	 за	
действие	 2018-2021	 г.	 за	
изпълнение	 на	 Национал-
ната	 стратегия	 за	 дълго-
срочна	 грижа,	 са	 разра-
ботени	 Карта	 на	 услугите	
от	резидентен	тип	и	Карта	
на	услугите	за	подкрепа	в	
общността.	
	 Община	 Дряново	 е	
определена	 като	 конкре-
тен	 бенефициент,	 съглас-
но	 двете	 карти	 	 за	 кан-
дидатстване	 по	 процедура	
за	 предоставяне	 на	 БФП	
BG16RFOP001-5.002	 „Под-
крепа	 за	 деинституциона-
лизация	на	социалните	ус-
луги	 за	 възрастни	 и	 хора	
с	 увреждания“	 по	 Опера-
тивна	програма	„Региони	в	
растеж“	2014-2020	г.	

	 Проектът,	 с	 който	 ще	
кандидатства	Община	Дря-
ново	и	за	който	вече	има	
решение	 на	 Общинския	
съвет,	 предвижда	 изграж-
дането	 на	 седем	 центъра	
за	 грижи	 за	 лица	 с	 пси-
хични	 разстройства.	 Все-
ки	от	центровете	ще	бъде	
с	 капацитет	 15	 лица,	 съ-
общиха	 вчера	 от	 Община	
Дряново.	
	 Идеята	 е	 част	 от	 ли-
цата	с	психични	разстрой-
ства,	 настанени	 в	 ДПЛПР	
-	с.	Радовци,	да	бъдат	пре-
местени	от	институцията	и	
да	 живеят	 в	 среда,	 близ-
ка	 до	 семейната,	 да	 имат	
равен	 достъп	 до	 здравни	
и	 социални	 услуги.	 За	 из-
граждането	 на	 центровете	
за	 грижа	 Управляващият	
орган	 на	 ОП	 „Региони	 в	
растеж“	 и	 МТСП	 са	 по-
ставили	 предварителни	
градоустройствени	 и	 ситу-
ационни	 изисквания	 към	
прилежащата	 социална	

инфраструктура	 (наличие	
и	 достъп	 до	 лечебни	 за-
ведения	 и	 други	 социални	
услуги),	 минимални	 отсто-
яния	от	улично-регулацион-
ната	 линия	 на	 парцела	
към	 транспортни	 артерии	
с	 интензивно	 движение	 и	
т.	 н.	 Част	 от	 условията	 за	
изграждането	 им	 е	 те	 да	
бъдат	 построени	 в	 град	
Дряново,	в	близост	до	ме-
дицински	 център	 и	 ЦСМП,	
магазини	и	други	социални	
институции.
	 С	 оглед	 на	 това	 Об-
щинска	 администрация	 -	
Дряново	 счете	 за	 целесъ-
образно	 за	 тази	 дейност	
да	 се	 използва	 общински	
имот	 -	 бившият	 терен	 на	
„Боби	 Денчев“	 с	 постро-
ен	 цех	 за	 метали.	 В	 про-
дължение	 на	 години,	 за	
съжаление,	 това	 място	 се	
използва	за	изхвърляне	на	
отпадъци.	 Предстоящото	
строителство	 е	 добра	 въз-
можност	 то	 да	 бъде	 обла-

городено.
	 	 	 	 	А	 според	 кмета	инж.	
Мирослав	 Семов	 същест-
вуваше	и	другата	възмож-
ност	-	Община	Дряново	да	
не	 приеме	 предложението	
на	МТСП	 за	 построяване-
то	 на	 седемте	центъра	 за	
грижа.	Тогава	домът	в	село	
Радовци	 просто	 щеше	 да	
бъде	закрит,	а	работещите	
там	 58	 човека	 да	 останат	
без	 заетост.	 С	 разкрива-
нето	на	центровете	ще	се	
създаде	 възможност	 да	
бъдат	 запазени	 работните	
места	 и	 да	 се	 разкрият	
нови	такива,	смята	той.
	 И	за	да	се	чуе	думата	
и	 на	 редовите	 дряновци,	
Общинска	 администрация	
-	 Дряново	 ги	 покани	 на	
информационен	 ден	 на	 15	
август	 т.	 г.	 в	 17	 часа	 в	
Ритуалната	 зала.	 Хората	 с	
отношение	към	проблемите	
на	града	и	решаването	им	
ще	имат	възможност	да	из-
кажат	своите	предложения.

Дî 2021 г. закрèват Дîма в Радîвцè, в 
„Бîáè Дåíчåв” щå стрîят 7 íîвè цåíтъра

Всèчкè първîкласíèцè вåчå 
са запèсаíè в учèлèщå
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	 За	 учениците	 от	 ра-
йоните	 на	 закритите	 ОУ	
„Никола	 Войновски“	 и	 на	
ОУ	 „Цанко	 Дюстабанов“	 е	
осигурена	 възможност	 да	
ползват	 точки,	 че	 са	 от	
района	на	всяко	училище,	
в	което	родителите	желаят	
да	ги	запишат,	както	беше	
и	 в	 предходната	 учебна	
година.
						Ръководството	на	Об-
щината	 организира	 среща	
с	 учителския	 колектив	 на	
начално	 училище	 „Васил	
Левски“,	 за	 да	 им	 пред-
стави	 предложението	 за	
преместване	 на	 учебното	
заведение	 в	 новата	 база.	
След	 това	 организира	 и	
среща,	 на	 която	 бяха	 по-
канени	всички	родители	от	
учебното	 заведение	 и	Об-
ществения	съвет,	на	която	
отново	 беше	 представено	
предложението	 за	 пре-
местването.	 Повечето	 ро-
дители	изявиха	съгласие.	

	 	 	 	 	 	 Беше	 организирана	
и	 информационна	 среща	
с	ръководството	на	Общи-
ната	и	НУ	„Васил	Левски“,	
както	 и	 представители	 на	
екипа	 за	 изпълнение	 на	
проекта,	 по	 който	 се	 ре-
монтира	 училището,	 пред-
ставител	 на	 изпълнителя	
на	строителни	дейности,	в	
присъствието	 на	 педагоги-
ческия	 състав,	 представи-
тели	 на	 Регионално	 упра-
вление	 на	 образованието,	
родители	 и	 заинтересо-
вани	 страни.	 На	 срещата	
бяха	дискутирани	въпроси,	
касаещи	 организацията	 и	
времевия	 диапазон,	 стро-
ителните	 дейности	 и	 дру-
ги	 въпроси,	 по	 които	 бе	
проявен	 интерес.	 Част	 от	
учениците,	чиито	родители	
не	 желаят	 децата	 им	 да	
пътуват	 до	 новата	 база,	
вече	 са	 получили	 удосто-
верения	за	преместване	и	
са	записани	в	други	учили-
ща.	За	учебната	2018/2019	

година	в	първи	клас	в	НУ	
„Васил	Левски“	са	записа-
ни	47	ученици,	които	сфор-
мират	две	паралелки.
						Съгласно	чл.	42	от	За-
кона	за	предучилищното	и	
училищното	 образование,	
училищният	план-прием	се	
определя	от	директора	въз	
основа	на	анализ	на	броя	
на	учениците	в	населеното	
място,	 училищната	мрежа,	
Държавния	 образователен	
стандарт	 за	 физическата	
среда	и	информационното	
и	 библиотечното	 осигуря-
ване	на	детските	 градини,	
училищата	 и	 центровете	
за	подкрепа	за	личностно	
развитие	 и	 съобразно	 ин-
формационната	 система	 и	
стратегията	 на	 общината.	
За	 съжаление,	 гореспоме-
натият	 държавен	 стандарт	
все	още	не	е	приет	и	ди-
ректорите	 се	 съобразяват	
единствено	 с	 броя	 сво-
бодни	 класни	 стаи,	 които	
имат.	
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	 В	 съответния	 съд	 ще	
дават	дежурства	и	ще	при-
емат	граждани.
	 С	оптимизирането	няма	
да	 бъде	 нарушен	 достъпът	
на	 гражданите	 и	 институ-
циите	 до	 прокуратурата,	 а	
напротив	 –	ще	 се	 осигури	
възможност	 за	 по-качест-
вена	и	срочна	нейна	рабо-
та.	Районната	прокуратура,	

към	 която	 е	 териториал-
ното	 отделение,	 ще	 има	
съдебен	 район,	 включващ	
общините	 и	 населените	
места	 на	 закритите	 ра-
йонни	 прокуратури	 и	 дей-
ността	 по	 правоприлага-
не	 на	 тези	 територии	 ще	
бъде	обезпечена	от	всички	
прокурори	 от	 районната	
прокуратура	със	седалище	
областния	град.“

ВСС праща пèсма, разясíява 
закрèваíåтî íа прîкуратурè
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	 Повратна	 точка	 в	 не-
говото	 творчество	 е	 пъту-
ването	му	до	Европа	през	
2001	 г.	 Критиците	 сравня-
ват	 работите	 му	 с	 твор-
чеството	 на	 художници	
като	Джаксан	Полак	и	Ва-
силий	 Кандински.	 Самият	
Чен	Уайонг	казва:	„Аз	съм	
китайски	художник,	но	пре-
ди	всичко	съм	истински	ка-
лиграф”,	 и	 добавя:	 „Китай-
ците	вярват,	 че	живописта	
и	 калиграфията	 имат	 едни	
и	същи	корени”.
	 Автор	 на	 многобройни	
изложби	в	Париж	(и	в	гале-
рия	„Мирна	Майерс”,	май	-	
юни	 2017	 г.),	 Берлин,	 Рим,	
Женева,	 Амстердам,	 Шан-
хай,	Лос	Анджелис	и	др.	В	
последните	 години	 е	 пра-
вил	 пърформанси	 (пред-
ставяне)	 като	 е	 рисувал	
20-30-метрови	 калиграфии	
на	 публични	места	 по	 цял	
свят.	 Евгени	 Недев	 е	 бил	
впечатлен	от	пърформанса	
пред	музея	за	съвременно	
изкуство	 „Жорж	 Помпиду”	
в	 Париж	 през	 ноември,	
където	 той	 рисува	 върху	
специална	 хартия,	 опъната	
на	 земята.	 Видео	 арт	 за-
снети	моменти	от	времето,	

през	което	рисува	 творба-
та,	 са	 съхранили	 работата	
на	 художника.	Такива	 изя-
ви	 -	 пърформанси,	 худож-
никът	е	демонстрирал	пред	
пирамидите	 в	 Гиза,	 Египет	
и	др.	Преди	две	години,	по	
време	на	Третата	междуна-
родна	 интернет	 конферен-
ция,	 Чен	 Уайонг	 създава	
един	 от	 най-мащабните	 си	
проекти	-	54	метра	висяща	
калиграфия	 върху	 хартия,	
работена	и	експонирана	на	
стъклен	под	в	администра-
тивна	 сграда	 в	 Западен	
Китай.
	 Чен	 Уайонг	 е	 член	 на	
престижни	 международни	
арт	 организации	 -	 Меж-
дународна	 асоциация	 на	
пластичните	 изкуства	 при	
ЮНЕСКО,	Национална	асо-
циация	 на	 изкуствата	 във	
Франция,	 Дом	 на	 артиста	
и	Фондация	„Тайлор”	в	Па-
риж	и	др.
	 Чен	 Уайонг	 идва	 за	
първи	 път	 в	 България	 със	
самостоятелната	си	излож-
ба	„Хиляди	планини	и	реки”	
в	 Габрово.	Впечатлен	е	от	
разнообразието	на	българ-
ския	пейзаж	-	реки,	плани-
ни,	все	неща	от	творческо-
то	 му	 амплоа.	 Самият	 той	

в	 каталога	 на	 изложбата	
в	 „Мирна	Майер”	 -	Париж	
отбелязва:	„Много	хора	ми-
слят,	 че	 в	 стремежа	 за	
точно	 пресъздаване	 на	
картината,	 пейзажа,	 е	 ис-
тината.	Но	тава	не	е	така.	
С	 движението	 на	 четката	
художникът	 е	 свободен	 да	
създаде	във	всяка	картина	
света	с	всичко	в	него…”.	
	 Чен	 Уайонг	 споделя	
още,	 че	 галерията	 „Мирна	
Майер”	 е	 показала	 нас-
коро	 неговата	 изложба	 в	
Тексас,	САЩ.
	 При	 срещата	 ни	 в	 га-
лерия	 „Христо	 Цокев”	 той	
отново	 и	 отново	 изказва	
възхищението	си	от	краси-
вата	природа,	близостта	на	
планината.	Впечатлен	е	от	
Етъра,	 където	 е	 настанен,	
с	 река	 Сивек,	 която	 ми-
нава	 през	 музейния	 парк,	
и	 Янтра,	 която	 тече	 през	
Габрово.		На	 пърформанса	
в	 галерията	той	спонтанно	
ще	 пресъздаде	 свои	 нови	
впечатления	 с	 изкуството	
на	 съвременната	 калигра-
фия.	
	 Изложбата	 „Хиляди	
планини	и	реки”,	показана	
в		ХГ	„Христо	Цокев”	-	етаж	
3,	ще	гостува	до	20	август.
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	 Нов	доклад	на	Светов-
ната	 банка	 загатна	 какъв	
е	 мащабът	 на	 почивните	
станции	 на	 българските	
институции	и	колко	плащат	
данъкоплатците	 за	 това	
удоволствие	 на	 държав-
ните	 служители.	 Докладът	
има	 за	 цел	 да	 прегледа	
спецификите	 на	 работа	
на	обектите	и	да	измисли	
начин	 за	 подобряване	 на	
управлението	 им.	 Изслед-
ването	 обхваща	 общо	 115	
обекта	 с	 представителни	
и	 социални	 функции,	 по-
чивни	станции	и	обекти	за	
обучение.
	 Разбира	 се,	 това	 са	
само	 малка	 част	 от	 по-
добните	 държавни	 обекти,	
но	проблемите,	изведени	в	
анализа,	 са	 красноречиви	
(обозначени	 като	 „предиз-
викателства”	в	доклада):
	 Стратегически:	 липсва	
цялостна	 държавна	 поли-
тика	 или	 визия	 за	 упра-
влението	 на	 обектите	 с	
представителни	 и	 социал-
ни	функции.
	 Финансови:	 обектите	
генерират	 големи	 загуби	
за	държавния	бюджет.
	 Икономически:	 тъй	
като	 работят	 на	 цени,	 по-
ниски	 от	 пазарните,	 обек-
тите	 представляват	 конку-
рентно	 предизвикателство	
за	 частните	 туристически	
обекти.
	 Управленски:	 обек-
тите	 се	 управляват	 от	
държавни	 служители	 без	
специализирани	 познания	
или	 умения	 в	 областта	 на	
управлението	 на	 собстве-
ността	и	туризма.
	 Социални:	тъй	като	по-
чивните	станции	се	стопа-
нисват	 от	 отделни	 минис-
терства,	 няма	 равен	 дос-

тъп	до	обектите	за	всички	
държавни	служители.
	 Свързани	 с	 прозрач-
ността:	 няма	 оперативна	
информация	 за	 целите	 на	
сравнителен	 анализ,	 тъй	
като	 обектите	 не	 са	 за-
дължени	 да	 прилагат	 об-
щоприетите	 счетоводни	
практики	 и	 не	 публикуват	
годишни	 финансови	 отче-
ти.
	 Оценката	 на	 загубите	
разкрива,	 че	 83%	 от	 имо-
тите	 генерират	 загуба,	 а	
оперативните	 загуби	 дос-
тигат	 средно	 230	 хил.	 лв.	
на	 съоръжение	 през	 2016	
г.	За	проверените	115	бази	
това	са	около	22	млн.	лв.	
загуба	 за	 малко	 над	 10	
хиляди	 легла.	 Всъщност,	
обаче,	 реалната	 цена	 на	
предоставянето	 на	 услуга-
та	 остава	 скрита,	 защото	
правителството	 обявява	
само	 оперативните	 разхо-
ди	 на	 обектите[1],	 а	 това	
не	 са	 единствените	 раз-
ходи,	свързани	с	експлоа-
тацията	 им.	 В	 допълнение	
управителите	на	базите	не	
са	стимулирани	да	генери-
рат	допълнителни	приходи,	
тъй	 като	 всички	 събрани	
приходи	 се	 превеждат	
директно	 по	 сметката	 на	
Министерството	на	финан-
сите.	Изследването	посоч-
ва	 и	 още	 един	 проблем	
-	 бюджетните	 ограничения	
водят	 до	 по-кратки	 пери-
оди	на	експлоатация	(поч-
ти	двойно	по-ниски	от	тези	
на	 подобни	 частни	 бази),	
което	 е	 неефективно	 из-
ползване	 на	 недвижима-
та	 собственост	 и	 води	 до	
пропуснати	ползи.
	 Изследването	 предста-
вя	и	някои	доста	любопит-
ни	наблюдения:
 .Някои	от	държавните	
обекти	работят	без	валид-
ни	сертификати	за	катего-
ризация,	 а	 има	 и	 такива,	

които	 изобщо	 не	 са	 кате-
горизирани[2].		
 .Няма	 яснота	 защо	
определен	 имот	 с	 пред-
ставителен	 и	 социален	
характер	 е	 класифициран	
като	 публична	 или	 част-
на	 държавна	 собственост.	
Класификацията	 изглежда	
донякъде	произволна[3].
 .Само	 една	 трета	 от	
изследваните	 администра-
ции	събират	и	анализират	
данни	за	удовлетвореност-
та	на	клиентите,	но	2/3	от	
останалите	 смятат,	 че	 по-
добна	информация	би	била	
полезна.
 .Храната	 се	 предлага	
без	надценка	или	на	загу-
ба.
 .Много	от	обектите	са	
достъпни	 за	 външни	 по-
сетители	 (т.	 е.	 не	 за	 при-
дружители	 на	 служители-
те),	 които	 плащат	 от	 15%	
до	100%	над	стандартната	
ставка	за	служителите.	Въ-
преки	 че	 цените,	 запла-
щани	 от	 външните	 посе-
тители,	 са	 по-високи,	 те	
са	 по-ниски	 от	 пазарните	
цени	 и	 не	 покриват	 оби-
чайните	 разходи	 по	 екс-
плоатацията	 на	 обектите.	
По	 този	начин	ведомства-
та	на	практика	субсидират	
почивките	и	външните	гос-
ти	на	обектите.
 .Ведомствата	 нямат	
изискване	 администраци-
ите	 да	 използват	 прио-
ритетно	 обектите	 с	 пред-
ставителни	 и	 социални	
функции	за	провеждане	на	
срещи,	 семинари,	 конфе-
ренции,	форуми	и	т.	н.	Така	
те	 плащат	 допълнително	
за	наемане	на	частни	зали	
(в	хотели,	центрове	и	т.	н.),	
въпреки	 че	 разполагат	 с	
необходимите	 помещения	
и	техника.
	 Възлагането	 на	 вън-
шен	изпълнител	на	цялото	
или	 част	 от	 управление-

то	 на	 собствеността	 не	 е	
обичайна	 практика	 сред	
участващите	 администра-
ции.	 Само	 5%	 от	 админи-
страциите	 са	 възложили	
управлението	 на	 обектите	
на	друго	юридическо	лице.
	 Най-ниските	 отчетени	
цени	за	нощувка	са	в	по-
чивна	 база	 на	 Министер-
ството	 на	 регионалното	
развитие	 и	 благоустрой-
ството	 (МРРБ)	 -	 5	 лв.	 на	
човек	на	вечер,	и	в	базите	
на	 МВР,	 където	 средните	
цени	 на	 нощувка	 са	 7,50	
лв.	на	човек.
	 Резиденция	 „Евксино-

град“	 на	 Министерски	 съ-
вет	отчита	годишна	загуба	
от	близо	700	000	лева.	По-
чивната	 станция	 на	 МВР	
„Лазур“	в	Несебър	е	отче-
ла	загуба	от	почти	600	000	
лв.	през	2016	година.
	 Докладът	 съдържа	 и	
редица	 препоръки	 за	 по-
добряването	 на	 управле-
нието	на	имотите	като	из-

готвяне	 на	 стратегия	 за	
управление,	централизира-
не	на	управлението	и	т.	н.	
В	 крайна	 сметка,	 обаче,	
основният	извод	е,	че	дър-
жавата	трябва	постепенно	
да	се	оттегли	от	дейности-
те	по	поддръжката	и	упра-
влението	 на	 ведомствени	
почивни	 бази.	 Представе-
ният	 международен	 опит	
също	 показва,	 че	 това	 е	
практиката	 по	 света.	 Чес-
то	 срещана	 и	 работеща	
практика	 е	 и	 управление-
то	 на	 държавни	 обекти	
в	 рамките	 на	 публично-
частни	 споразумения	 като	

аутсорсинг,	 концесия	 или	
лизингови	 договори,	 кои-
то	 дават	 възможност	 за	
постигане	 на	 ползи	 за	
обществения	 сектор	 чрез	
ноу-хау	от	частния	сектор.	
Въпреки	 че	 по-голямата	
част	 от	 анкетираните	 слу-
жители	в	администрацията	
са	в	подкрепа	на	почивни-
те	 станции,	 тази	 услуга	 е	

започнала	 да	 се	 предлага	
през	годините	на	комунис-
тическия	режим,	когато	не	
е	 имало	 предоставящи	 я	
частни	обекти,	а	пътуване-
то	в	чужбина	е	било	огра-
ничено.	 В	 днешно	 време	
тази	социална	придобивка	
може	да	се	монетаризира	
(в	заплатата)	и	всеки	слу-
жител	 да	 избира	 дали	 да	
отиде	 на	 почивка	 в	 стра-
ната,	в	чужбина	или	изоб-
що	да	не	почива.	
	 В	заключение	може	да	
се	 използват	 два	 цитата	
от	 доклада: „Дейността 
на почивните станции е 

неефективна и е източ-
ник на финансови загуби” и 
„Управлението на обекти 
за настаняване на турис-
ти не е типична функция 
на правителството. Пра-
вителството следва да се 
съсредоточи върху предос-
тавянето на основни об-
ществени услуги, вместо 
да се конкурира с частния 

сектор за предоставянето 
на нещо, което в същност-
та си е частна стока”.

[1]	Обектите	с	представител-
ни	 и	 социални	 функции	 на	
централната	 администрация	
не	 са	 длъжни	 да	 изготвят	
подробни	 отчети	 на	 разхо-
дите	 и	 отчитат	 само	 опе-
ративния	 си	 излишък	 или	
генерираните	 загуби.	 Този	
метод	на	отчитане	не	взима	
под	 внимание	 най-големите	
разходи	по	предоставяне	на	
услугата,	отразени	в	аморти-
зацията	на	активите.
[2]	 Сертификатът	 за	 кате-
горизация	 е	 валиден	 за	 5	
години	и	има	за	цел	да	 га-
рантира	на	гостите,	че	мес-
тата	за	настаняване	и	заве-
денията	за	хранене	спазват	
определени	 изисквания	 за	
качество	на	услугата,	хигие-
на	и	безопасност	на	клиен-
тите.	 Комисията	 за	 защита	
на	потребителите	има	право	
да	контролира	дали	обекти-
те,	които	предлагат	настаня-
ване	 и	 храна,	 отговарят	 на	
изискванията	 на	 Закона	 за	
туризма.
[3]	 Въпреки	 че	 съществува-
щите	 правни	 възможности	
за	 имоти	 частна	 или	 съот-
ветно	 публична	 държавна	
собственост	 са	 сходни,	 ня-
кои	 от	 възможностите	 са	
приложими	 само	 за	 част-
ната	 държавна	 собственост	
(например	приватизация	или	
апортирането	 на	 почивна	
станция	в	еднолично	търгов-
ско	 дружество	 с	 държавно	
имущество),	 а	 други	 вари-
анти	 са	 приложими	 само	
за	 имоти	 публична	 държав-
на	 собственост	 (например	
концесия	 за	 ползване	 или	
предоставяне	 за	 ползване,	
управляване	 или	 експлоа-
тация	 на	 еднолични	 търгов-
ски	 дружества	 с	 държав-
но	 имущество	 и	 държавни	
предприятия	 по	 силата	 на	
закон).	 Докладът	 посочва,	
че	преразглеждането	на	ста-
тута	на	базите	е	рядкост.
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 Проучване на база на 
допитване сред фирми от 
Централна и Източна Ев-
ропа*
	 В	 свое	 проучване	 от	
януари	2018	г.	ЕЦБ	изслед-
ва	 реакциите	 на	 фирмите	
от	 Централна	 и	 Източна	
Европа	 при	 повишаване	
на	 минималната	 работна	
заплата	(МРЗ).	Резултатите	
допринасят	 за	 академич-
ния	 дебат	 върху	 ефектите	
от	 повишаване	 на	 МРЗ,	
тъй	като	други	проучвания	
се	 концентрират	 най-ве-
че	 върху	 една-единстве-
на	 стратегия	 за	 справяне	
с	 повишението,	 най-чес-
то	 съкращенията,	 докато	
изследването	 формулира	
комбинация	 от	 стратегии,	
прилагани	от	фирмите.
	 Проучването	е	на	база	
на	отговорите	на	над	7400	
компании	от	 девет	 страни	
от	 Централна	 и	 Източна	
Европа	 (България,	 Есто-
ния,	 Унгария,	 Латвия,	 Лит-
ва,	 Полша,	 Румъния,	 Сло-
венияи	 Словакия[1]).	 Ем-
пиричната	част	от	изслед-
ването	 анализира	 данни	
от	 допитване,	 направено	
в	 по-големия	 контекст	 на	
Мрежата	 за	 динамика	
на	 заплатите	 (The	 Wage	
Dynamics	Network	WDN)[2],	
проведено	 през	 2014	 г.	 от	
25	 национални	 централни	
банки,	 като	 е	 използван	
хармонизиран	 въпросник,	
обхващащ	 периода	 2010-
2013	 г.	Тези	 страни,	 които	
се	 присъединиха	 към	 ЕС	
през	2004	г.	или	след	2004	
г.,	 имат	 по-голям	 дял	 на	
нископлатените	 работници	
от	 други	 държави-членки	

на	 ЕС.	 Освен	 това	 те	 са	
отбелязали	 значително	
увеличение	 на	 минимал-
ната	заплата	през	послед-
ните	 години	 и	 взимайки	
предвид	 нарастващо	 съ-
отношение	 на	 минимална-
та	 заплата	 към	 средната	
заплата,	 дават	 отлична	
възможност	за	анализ.	За	
разлика	от	другите	страни	
от	ЕС	ниските	 заплати	 са	
типични	в	тези	девет	дър-
жави-членки	 не	 само	 за	
нови	участници	на	пазара	
на	 труда	 (като	 студенти),	
но	и	за	всички	възрастови	
групи,	 което	 прави	 ефек-
тите	 на	 повишението	 зна-
чими	 за	 много	 по-голяма	
част	от	обществото.
	 Резултатите	 сочат,	 че	
най-популярните	 стратегии	
за	справяне	с	увеличените	
минимални	заплати	са	съ-
кращаване	на	други	разхо-
ди	 (т.	 е.	различни	от	 тези	
за	 персонала),	 покачване	
на	цените	на	продуктите	и	
повишаване	на	производи-
телността.	 Намаляването	
на	 заетостта	 е	 по-малко	
популярно	 и	 се	 проявява	
най-вече	чрез	възпирането	
от	наемане	на	нови	кадри,	
отколкото	 чрез	 директно	
съкращаване.
	 Изследването	 също	
така	 дава	 доказателства	
за	потенциалното	разпрос-
транение	 на	 ефектите	 от	
повишаване	 на	 минимал-
ната	заплата	и	във	фирми-
те	 без	 наети	 на	минимал-
ни	 заплати.	 Причината	 за	
това	 е,	 че	 нарастването	
на	МРЗ	определя	не	само	
долната	част	на	разпреде-
лението	 на	 доходите,	 но	
и	 разходите	 за	 труд	 като	
цяло	 и	 това	 би	 могло	 да	
доведе	 до	 намаляване	 на	
броя	 на	 служителите	 или	
други	корекции.

 

Съществуват	известни	раз-
личия	 сред	 изследваните	
страни.	 Средният	 дял	 на	
служителите,	 които	 пече-
лят	 минималната	 заплата,	
в	 извадката	 варира	 зна-
чително	 по	 страни,	 секто-
ри	 и	 професии.	 Институ-
ционалният	 механизъм	 за	
определяне	на	минимална-
та	 работна	 заплата	 също	
се	 различава	 (ролята	 на	
синдикатите,	 например).	
„Плътността	 на	 профсъ-
юзите“,	 определена	 като	
процент	на	заетите,	 които	
са	 членовете	 на	 синди-
катите,	 е	 средно	 17%	 в	
страните	 от	 Централна	 и	
Източна	 Европа,	 присъе-
динили	 се	 след	 2004	 г.,	
което	е	по-ниско	от	сред-
ното	 равнище	 от	 35%	 за	
ЕС-15	 (по-старите	 страни-

членки	на	ЕС).	Покритието	
на	 колективните	 трудови	
договори,	 измерено	 като	
процента	 на	 заетите,	 об-
хванати	 от	 такива	 дого-
вори,	 е	 много	 по-ниско	 в	
страните	 от	 Централна	 и	
Източна	 Европа	 -	 средно	
37%	 спрямо	 72%	 в	 ЕС-
15.	 В	 много	 от	 държавите	
от	 ЦИЕ	 националната	 ми-
нимална	 работна	 заплата	
е	 по-често	 срещана,	 тъй	
като	тя	се	отнася	и	до	ра-
ботниците,	за	които	не	се	
прилага	минимална	запла-
та,	договорена	колективно	
по	сектори.
	 Също	 така	МРЗ	 служи	
като	 основа	 за	 опреде-
ляне	 на	 заплатите	 като	
цяло	 в	 страните	 с	 ниско	
покритие	 на	 колективно	
договаряне.	 Минималната	
заплата	 в	 България	 обик-

новено	 е	 долна	 граница	
за	 колективно	 договоре-
ните	заплати	и	има	важна	
роля	при	определянето	на	
минималния	 осигурителен	
праг,	 което	 означава,	 че	
промените	 в	 заплатите	
често	се	определят	в	отго-
вор	на	МРЗ.	При	значител-
но	 по-високия	 процент	 на	
заетите,	получаващи	мини-
мална	заплата,	и	по-широ-
кото	 им	 присъствие	 сред	
всички	 възрасти,	 както	 и	
ниското	 ниво	 на	 защита	
на	 работниците,	 може	 да	
се	очаква,	че	повишенията	
на	МРЗ	биха	имали	по-го-
лям	 ефект	 за	 страните	 от	
ЦИЕ,	отколкото	за	другите	
страни	от	ЕС.
	 В	 частта	 на	 изслед-
ването,	 която	 разглежда	
разликите	 на	 национално	
ниво	 при	 предпочитаните	

от	 компаниите	 стратегии	
за	 справяне	 при	 повиша-
ване	на	МРЗ,	са	разгледа-
ни	две	категории	 -	компа-
нии	 със	 служители,	 наети	
на	 минимална	 заплата,	 и	
такива	 без.	 На	 Фигура	 1	
е	 видимо,	 че	 компаниите	
в	 България	 със	 заети	 на	
минимално	 заплащане	 са	
по-склонни	 от	 компаниите	
в	 останалите	 страни	 да	
съкращават	 персонал.	По-
вишаването	 на	 цените	 на	
продуктите	 също	 е	 силно	
вероятна	 стратегия,	 а	 съ-
кращаването	 на	 разходи-
те,	 различни	 от	 тези	 за	
персонал,	в	най-малка	сте-
пен	 важи	 за	 България	 в	
сравнителен	план.	Същата	
тенденция	 на	 предпочита-
ни	стратегии	се	наблюдава	
и	за	компаниите	без	наети	
на	минимално	заплащане.

[1]	Всички	страни	участват	в	
проучването	 с	 отговори	 на	
въпроси	за	процента	на	за-
етите	 на	 минимална	 запла-
та,	 но	 Словакия	 не	 участ-
ва	 с	 данни	 за	 стратегиите,	
които	компаниите	използват	
при	повишаване	на	МРЗ.
[2]	 Мрежата	 за	 динамика	 на	
заплатите	 е	 изследовател-
ска	 мрежа,	 състояща	 се	 от	
икономисти	 от	 Европейска-
та	 централна	 банка	 (ЕЦБ)	
и	 националните	 централни	
банки	 (НЦБ)	 на	 държавите	
членки	 на	 ЕС.	 В	момента	 в	
нея	 участват	 25	 национални	
банки,	а	фокусът	на	мрежата	
е	да	оценява	корекциите	на	
пазара	на	труда	за	периода	
2010-2013	г.	и	как	фирмите	са	
реагирали	 на	 реформите	 на	
пазара	на	труда,	които	са	се	
случили	 през	 тези	 години	 в	
държавите	членки	на	ЕС.

Как рåагèрат фèрмèтå íа пîвèшåíèя íа мèíèмалíата заплата

графика 1: Прогнозна вероятност за всяка от ответните стратегии на фирмите за справяне с покачването на Мрз по страни

Държавата - íай-гîлåмèят è íååфåктèвåí хîтåлèåр в страíата
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8Гишето за обяви на входа на редакция-
та - Габрово, ул. „Отец Паисий“ 2, работи 
от 7.30 до 17.00 ч. След 17 ч. обяви се при-
емат в редакцията на 4 етаж. 
8Вашата обява ще бъде отпечатана още 
на следващия ден, ако бъде подадена в ре-
дакцията до 16.30 часа. 
8Цената на обявите е на дума, без предлози и 
съюзи, за едно отпечатване - обикновени 15 сто-
тинки, в рамка - 30 ст., върху сива подложка - 40 
ст. 
8При текущите обяви всяка 11-та е безплатна. 

уроци, курсоВЕ
спорТЕн клуБ „Алфа-
Метал“ провежда курсо-
ве за безопасно бораве-
не с огнестрелно оръжие 
- 066/80-69-62.

раБоТа прЕдлага
фирМа Търси да назначи 
шлифовчици и полировачи.  
Справки на тел. 0888/109-
081. [21, 19]
фирМа за производство 
на столове за износ тър-
си дърводелци. Справки 
на тел. 0876/37-77-80, 
0887/39-62-88. [22, 18]
„форЕсТа МЕБЕл“ ЕО-
ОДтърси да назначи ме-
белисти. Гр. Габрово, 
0886/332-968 [33, 30]
ХоТЕл В Китен търси да 
назначи миячка в ресто-
рант. Заплата - 900 лв. 
Платени осигуровки. Оси-
гурени храна и нощувки. 
Справки на тел. 0886/736-
968. [11, 10]
МайсТор Баници и за-
куски за Севлиево - атрак-
тивно заплащане, се търси 
на тел. 0894/514-542. [15, 
7]
Магазин за хранителни 
стоки в кв. Палаузово тър-
си продавачка. Справки на 
тел. 0898/431-016. [22, 
20]
ITG-SPEDITION Търси да 
назначи служител с ан-
глийски език в спедитор-
ска фирма. Отлични ус-
ловия. Справки на тел. 
0888/982-294. [8, 6]
ТЕХничЕски униВЕр-
сиТЕТ - Габрово обявява 
конкурс за асистент по ма-
тематика. Справки на тел. 
0878/622-366. [20, 12]
Магазин за хранителни 
стоки в кв. Дядо Дянко 
търси продавачки. Справки 
на тел. 0887/825-534. [15, 
13]
сЕрВиТьорки при добро 
заплащане - 700-1000 лв., 
уреден транспорт, се тър-
сят на тел. 0887/671-848. 
[12, 12]

пицария „ТЕМпо“ търси 
сервитьор/ка и готвач/ка. 
Справки на тел. 0879/988-
010. [12, 12]
форМоВчици, МожЕ и 
начинаещи, се търсят на 
тел. 0896/333-630. [11, 
11]
шофьор с категория 
„С+Е“ за работа с гондола 
се търси на тел. 0889/501-
631. [11, 11]
ТърсяТ сЕ сервитьорки за 
морето. Много добро за-
плащане. Справки на тел. 
0897/926-662. [11, 11]
сЕрВиТьор/ка и готвачка 
- обедно меню, се търсят 
на тел. 0878/148-408. [11, 
8]
заВЕдЕниЕ Търси готвач 
за денна смяна (обедно 
меню). Справки на тел. 
0896/654-013. [11, 8]
заВЕдЕниЕ за хранене 
търси продавач на топ-
ли закуски, кафе и безал-
кохолно. Справки на тел. 
0897/889-012. [22, 7]
фирМа Търси шивач-
крояч на тапицерски из-
делия. Справки на тел. 
0888/201-202. [22, 7]
заВарчици, МонТажни-
ци и строителни работни-
ци за постоянна работа се 
търсят на тел. 0893/393-
308. [11, 7]
Търси сЕ миячка/чистачка 
за ресторант. Петдневна 
работна седмица, осем-
часов работен ден, ТД, 
СО. Опит - задължителен. 
Справки на тел. 0898/323-
616. [6, 5]

“ХлЕБозаВод гаБроВо“ 
ООД търси да назначи 
работник производство, 
за предпочитане мъже, 
средното образование е 
предимство, работи се на 
двусменен режим на ра-
бота, добро възнагражде-
ние и пълно осигуряване. 
Телефон за информация: 
0878/535-094. [14, 3]
пласьори-шофьори сЕ 
търсят на тел. 0894/955-
407. [9, 4]
ноВооТкриВащо заВЕ-
дЕниЕ търси да назначи 
хигиенистка и бармани. За 
контакти: тел. 0896/400-
669. [11, 6]
ТЕспоМ ад - гр. Габрово, 
ул. „Бодра смяна“ 1 (до 
КАТ), търси да назначи: 
ЗЪБОФРЕЗИСТИ, СТРУГА-
РИ, ШЛОСЕР МОНТЬОРИ, 
ОПЕРАТОРИ и НАСТРОЙ-
ЧИЦИ на ЦПУ; РАЗКРОЙ-
ЧИК (работа на абкант и 
гилотина); РАЗКРОЙЧИК 
ЛЕНТООТРЕЗНИ МАШИНИ; 
РАДИАЛЧИК. [11, 5]
фирМа „гаБ-шуус“ на-
бира кроячи, шивачи и 
ръчници на саи. Справки 
на тел. 0898/707-515. [6, 
4]
каМЕриЕрка и помощ-
ник-готвач/ка, работнички 
в кухня, сервитьор/ка ре-
довно или за събота и 
неделя се търсят на тел. 
0885/333-148. [11, 5]
заВЕдЕниЕ Търси гот-
вач/ка за втора смяна. 
Справки на тел. 0889/312-
776. [7, 3]

ТъргоВски оБЕкТ за хра-
нителни стоки предлага 
работа за продавач-кон-
султант. Справки на тел. 
0879/80-80-12, от 14 до 
18 часа. [5, 3]
МЕХана Търси да на-
значи помощник-кухня. 
Предлагаме атрактив-
но заплащане. Справки 
на тел. 0888/310-981 и 
0887/002-030. [11, 5]
„ЕлиТ“ оод търси да на-
значи заварчици, монта-
жници, тенекеджии, шлосе-
ри в цех за производство 
на метални конструкции. 
Справки на тел. 0886/80-
22-23. [11, 3]
заВарчик, оБщ работ-
ник се търсят на тел. 
0888/988-997. 
ТаксиМЕТроВ шофьор 
се търси на тел. 0896/644-
577. [11, 2]
заВЕдЕниЕ В Трендафила 
търси помощник-кухня - 
втора смяна. Справки на 
тел. 0894/325-005. [5, 2]
оБщ раБоТник за топло-
изолации се търси на тел. 
0898/569-486. [3, 2]
дърВооБраБоТВащо 
прЕдприяТиЕ „Леско-
мерс”  - село Тумбалово, 
община Севлиево, набира 
работници на пълен рабо-
тен ден в следните отдели: 
1. ОТДЕЛ „РАЗБИЧвАНЕ НА 
ДЪРвЕСИНА”: А) ОПЕРАТОР 
БЛОК-БАНЦИГ – 1 човек, 
заплащане 7 лв./м3 ~ 1500 
лв. месечно. Б) ОПЕРАТОР 
НАПРЕЧНО РАЗКРОЙвАщ 
ЦИРКУЛяР (ПЕНДУЛА) - 1 
човек, заплащане ~1200 
лв. месечно. в) ПОМОщ-
НИК-ОПЕРАТОРИ - 2 чове-
ка, заплащане 4 лв./м3 ~ 
800 лв. месечно. 2. ОТДЕЛ 
„ПРОИЗвОДСТвО НА ПЕЛЕ-
ТИ”: А) ОПЕРАТОР ПРЕСА 
– 2 човека, заплащане 8 
лв./тон ~ 1600 лв. месеч-
но. Б) ПОМОщНИК-ОПЕ-

РАТОР - 5 лв./тон ~1000 
лв. месечно. в) ОПАКОвКА 
– 2 човека ~1000 лв. на 
човек месечно. 3. ОТДЕЛ 
„МЕБЕЛИ”: А) ОПЕРАТОР 
ФОРМАТЕН ЦИРКУЛяР – 
1 човек, заплащане 900 
лв. месечно. Б) ОПЕРАТОР 
МНОГОДИСКОв ЦИРКУ-
ЛяР – 1 човек, заплащане 
700 лв. месечно. 4. ОТДЕЛ 
„ТРАНСПОРТ”: А) ШОФЬОР 
категория „D” за пътниче-
ски бус от гр. Севлиево 
до с. Тумбалово, запла-
щане  1000 лв. на месец. 
Трудовото възнаграждение 
в различните отдели се 
изчислява на база готова 
продукция по посочените 
разценки. Сумите за по-
лучаване в разценките са 
чисти, като всички данъци 
и осигуровки се заплащат 
от работодателя. За отдел 
„Разбичване на дървеси-
ната” възнаграждението 
се изплаща ежеседмично 
(петък). На желаещите да 
започнат работа в пред-
приятието се осигурява 
транспорт от гр. Габрово, 
гр. Севлиево и съседните 
села. Обучение за работа с 
машините, ако е необходи-
мо такова, е за сметка на 
работодателя. Подсигуря-
ват се Л.П.С. и др. Телефо-
ни за контакти: 0889/343-
767 или 0885/936-464. [6, 
1]
фирМа „ВЕгЕа“ набира 
гладачки. Справки на тел. 
0885/611-290. [27, 1]
фирМа „улуци Експрес“ 
ЕООД набира персонал за 
строителна дейност. Добро 
възнаграждение! Справки 
на тел. 0877/962-539. [22, 
1]
МайсТор за фугиране и 
надграждане на каменен 
дувар се търси на тел. 
0876/988-444. [11, 1]
жЕна за гледане на болен 
във Франция се търси на 
тел. 0886/792-982. [3, 1]

раБоТа Търси
почисТВанЕ на входове 
на блокове се предлага 
на тел. 0884/510-589. [12, 
11]

Бинго зала 
„гаБроВо“ 

Търси 
крупиЕТа

0896 604 999 

МожЕ и сТудЕнТи 
задочници

работа предлага, търси; курсове; автопазар; заеми; счетоводство; превози

аВТоМоБили продаВа
рЕно сцЕник, 1.9 dci, 
2000 г., обслужено, пла-
тени застраховка и данък, 
нови гуми, се продава 
на тел. 0898/493-472, 
0895/688-678. [22, 22]
рЕно МЕган 1.6 е, 90 к. 
с., 2/3 врати, 1996 г., за 
1200 лв. се продава на 
тел. 0894/957-150. [13, 
7]
фолксВагЕн поло 
- комби, ТДИ, тъмно-
син, се продава на тел. 
0896/152-589. [6, 5]
ТаксиМЕТроВ аВТоМо-
Бил се продава на тел. 
0896/644-577. [11, 2]
фолксВагЕн голф 4, 
1.9, турбо дизел, 110 к. 
с., 2001 г., се продава на 
тел. 0887/402-005. [5, 1]
фолксВагЕн поло - 
комби, 1.6, бензин, 1999 
г., с климатик, регистри-
ран, за 1650 лева се про-
дава на тел. 0894/525-
258. [3, 1]

МикроБуси, каМиони
ТоВарЕн LT28, 2.4 Д, 
1992 г., се продава на 
тел. 0897/604-463. [22, 
8]

аВТоМорги
ника ауТо изкупува вся-
какъв вид МПС на най-
добри цени. Предлага 
сервизна дейност и дено-
нощна пътна помощ. Тел. 
066/886-677, 0899/886-
424 [13, 10]
ника ауТо изкупува вся-
какъв вид МПС на най-
добри цени. Предлага 
сервизна дейност и дено-
нощна пътна помощ. Тел. 
066/886-677, 0899/886-
424 [14, 1]

под наЕМ

„VAIKAR RENTACAR“ 
аВТоМоБили под 
наЕМ, ул. „Емануил 
Манолов“ 28, тел. 
0999/009-008.

аВТоМоБили сЕ да-
ват под наем на тел. 
0896/644-577. [11, 2]

скрап, сТари коли
коли за скрап от мяс-
то се изкупуват на тел. 
0899/092-510. [22, 18]

счЕТоВодсТВо
счЕТоВодна канТо-
ра „конТо-ЕкспЕрТ“ 
- счетоводни услуги, 
годишно приключва-
не, данъчни деклара-
ции - справки на тел. 
066/804-066

даВа заЕМ
крЕдиТи -  тел . 
0897/219-833. [33, 26]
заЕМ днЕс - тел. 
0898/970-820. [22, 8]

прЕВози
ТранспорТ - 2.5 тона, 
16 куб. м, се предлага на 
тел. 0899/377-924
ТранспорТ с каМион 
до дВа Тона, саМос-
Вал, докЕрски услу-
ги - изнасяне, пренасяне, 
изхвърляне на мебели, 
пренасяне на строител-
ни и други тежки това-
ри, извозване на ненужна 
покъщнина, строителни 
отпадъци до сметище-
то, се предлагат на тел. 
0898/780-448

ТранспорТ със самос-
вал до 2 тона се предлага 
на тел. 0886/604-711.
ТранспорТ - 3 бр. са-
мосвали, 2.5 - 3.5 - 5 
тона, с автокран предлага  
0887/357-039. [22, 17]
ТранспорТ с бус 
се предлага на тел. 
0879/080-862. [11, 11]
прЕВози на хора и то-
вари: в града - 15 лв., 
0.40 лв./км междуград-
ско, се предлагат на тел. 
0878/650-456. [11, 4]
ТранспорТ с бус до 1.5 
тона се предлага на тел. 
0898/760-616. [5, 1]

БилЕТи, пъТуВания
аВТоБусни, саМолЕТ-
ни БИЛЕТИ се предла-
гат на тел. 066/80-49-48, 
0887/83-61-73.

прЕВоди
прЕВоди и легализа-
ция - фирма ТММ, блок 
„Рачо Ковача“, 2 етаж, 
тел. 0898/418-088. [12, 
4]

БуТикоВ сЕМЕЕн ХоТЕл „Вск кЕнТаВър“ Търси 
да назначи упраВиТЕл, заМЕсТник-упра-
ВиТЕл, рЕцЕпционисТ, гоТВач, сЕрВиТьор. 
изисквания: средно специално или висше обра-
зование (Хранителни технологии; Производство на 
кулинарни изделия и напитки; Обслужване в заве-
дения за обществено хранене; Туризъм; Хотелиер-
ство, ресторантьорство и кетъринг) и практически 
опит на релевантна позиция. предлагаме: отлично 
заплащане, обезпечаване на транспортните разхо-
ди от местоживеенето до местоработата и обратно, 
бонуси за постигнати резултати. Месторабота: 
гр. Дряново, ул. „Поп Харитон” № 3. Телефон за 
информация: 0886/68-17-66 или 0884/98-06-08. 
E-mail: iz@kentavar.com. [20, 6]

ГАБРОВО, ул. “ЕМАНУИЛ МАНОЛОВ” 32
066/800180, 0887882088, 0876666693

www.spaholiday.bg

ЕКСКУРЗИИ ОТ ГАБРОВО
ИСПАНИЯ, ИТАЛИЯ И ФРЕНСКА РИВИЕРА - 01-
10.09, 949 лв.
ФЕСТИВАЛ НА СРЪБСКАТА СКАРА - 02.09 - 137 
лв., 2 дни, 1 нощувка
БЕЛОГРАДЧИШКИ СКАЛИ - 01-02.09-89 лв., 2 
дни/1 нощувка на НВ
КАПАДОКИЯ - 04-09.09;19-24.09;575 лв.,6 дни/5 НВ
ИТАЛИАНСКИ РЕНЕСАНС - 04-08.09,485лв.,5 дни/3 ВВ
ДУБРОВНИК, БУВА, КОТОР - 06-09.09, 365 лв., 4 
дни/3 нощувки на ВВ
ДО ПАНАГЮРСКОТО ЗЛАТО - 07-09.09,115 лв.,3 дни/2 НВ
СИНАЯ-БРАН-БРАШОВ - 08-09.09; 27-28.10, 141 
лв., 2 дни/1 нощувка 
ПЛИТВИЧКИ ЕЗЕРА, ПЕЩЕРАТА „ПОСТОЙНА ЯМА“ 
- 13-16.09, 419 лв., 4 дни
БЪЛГАРСКИЯТ ХОЛИВУД - 14-16.09;12-14.09,129 лв.,2 НВ
ЯЗОВИР „БЕЛМЕКЕН“ - 14-16.09, 135 лв., 2 НВ
ОХРИД, СТРУГА, СКОПИЕ - 21-24.09,179 лв.,2 ВВ

ВЕНЕЦИЯ, БОЛОНЯ, РИМ, СИЕНА, ПИЗА, ФЛОРЕН-
ЦИЯ - 17-23.09,719 лв.,7 дни/6 нощ. ВВ
МАНАСТИРИТЕ В РУМЪНИЯ - 22-24.09, 235 лв. 3 
дни/2 нощувки на ВВ
БУДАПЕЩА, ЕГЕР, ТОКАЙ - 27-30.09-269 лв., 4 
дни/3 нощувки на ВВ
С. ЗЛАТОЛИСТ, ПРЕПОДОБНА СТОЙНА, САНДАН-
СКИ, МЕЛНИК - 28-30.09, 135 лв., 2 НВ
СОЛУН, МЕТЕОРА - 28-30.09, 235 лв., 3 дни/2 ВВ

ПОЧИВКИ
ПОЧИВКА В ПАМПОРОВО - 08-12.08; 22-26.08,  
225 лв., 4 пълни пансиона
ПОЧИВКА НА ОХРИДСКОТО ЕЗЕРО - 15-19.08 
265 лв., 3 НВ
ПОЧИВКА В СОЗОПОЛ - 16.07;23.07; 06.08; 
13.08;20.08;27.08;03.09, 235 лв., 6 дни/5 нощ. НВ
КАВАЛА И ТАСОС - 06-09.09, 295 лв., 3 НВ
ПРОДАЖБА НА САМОЛЕТНИ И АВТОБУСНИ БИЛЕТИ

22/06

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

30/07

ЕКСКУРЗИИ С АВТОБУС ОТ ГАБРОВО
БУКУРЕЩ ЗА 1 ДЕН - 11.08./01.09., 40 лв.
ОДРИН ЗА 1 ДЕН - 28.07./25.08./08.09., 40 лв.
СИНАЯ-БРАН-БРАШОВ - 17.08./07.09./22.09.,149 лв.   
СИБИУ-СИГИШОАРА-СИНАЯ - 31.08., 190 лв.                                                    
ИСТАНБУЛ - 3 дни/2 нощ., 30.08./06.09./14.09./21.09., 
от 145 лв.
КАПАДОКИЯ - 08.10., 6 дни/5 нощ.+веч., 525 лв.
ОХРИД - 21.09. - 2 нощувки със закуски, 195 лв.
ОХРИД-АЛБАНИЯ - 19.09., 6 дни/4 нощ., 320 лв.
БУДАПЕЩА-ВИЕНА - 20-25.09., 339 лв.
НИШ-БЕЛГРАД-ПИРОТ - 07.09., 229 лв.
СОЛУН-МЕТЕОРА - 27.09., 199 лв., 04.10. - 215 лв.
ЛЮБЛЯНА-ПОСТОЙНА-ПЛИТВ. ЕЗЕРА - 20.09.,369 лв.
ДУБРОВНИК - 3 нощ., зак. и вечери, 20.09., 389 лв.
МИНИ ПОЧИВКА НА ПАРАЛИЯ КАТЕРИНИ                                                                              
- 04.09., 4 нощ. - 360 лв., 20.09., 3 нощ. - 275 лв.
ТАСОС-КАВАЛА - 12.10., 2 нощ., зак., 215 лв.
ЕКСКУРЗИИ ОТ СЕВЛИЕВО/ВЕЛИКО ТЪРНОВО                                                           

О.КОРФУ - 5дни/3 нощ.,зак.,веч.,06.09./20.09./                                                                     
04.10.,от 270лв.;О.ЛЕФКАДА-6дни/4 нощ.,26.09.,350 лв.
АЛБАНИЯ И МАКЕДОНИЯ - 12.09.,3 нощувки,300лв.
АТИНА - 09.10., 4 нощувки, 380 лв.
ПОЧИВКА В СОЗОПОЛ С ТРАНСПОРТ ОТ Г-ВО - 
13.08./20.08/03.09. - 5 нощ., зак., вечери, 245 лв.
ЕКСКУРЗИИ В БЪЛГАРИЯ ОТ ГАБРОВО
БЕЛОГРАДЧИШКИ СКАЛИ - 04.08., 109 лв. 
РИЛСКИ М-Р-БАНСКО–РОЖ.М-Р-МЕЛНИК-РУПИТЕ - 
03.08.,140лв., ПЛОВДИВ-КРЪСТОВА ГОРА-БАЧК. М-Р 
- 11.08.-59 лв., КЪРДЖАЛИ-ЗЛАТОГРАД-ПЕРПЕРИКОН 
- 28.09.,135 лв., ПРОХОДНА ПЕЩЕРА/ОЧИТЕ НА БОГА/                                                       
ТР.М-Р - 1 ден,18.08.-23 лв.,ВЕЛИНГРАД-ЛЕЩЕН-                                                            
ОГНЯНОВО-КАВАЛА-БАНСКО - 3дни/2 нощ., 06.09.,                                              
123 лв., ДЕВИН-ДЯВ.ГЪРЛО-ЯГОД.ПЕЩЕРА-ОРЛОВО                                                                          
ОКО,2 дни/1 нощ.,13.10.,77 лв.,БАНСКО-ЛЕЩЕН-                                               
КОВАЧЕВИЦА-ДОБЪРСКО-БЛ-ГРАД - 19.10.,135лв,                                                                                                                                    
СЕДЕМТЕ РИЛСКИ ЕЗЕРА - 24.08/07.09,от 142лв
АВТОБУСНИ И САМОЛЕТНИ БИЛЕТИ НА WIZZ AIR И RYANAIR

sviat@mail.bg

 
        

ЕКСКУРЗИИ СЪС САМОЛЕТ:
- ИТАЛИАНСКИ ЕЗЕРА И ЕЗЕРОТО ЛУГАНО - 
6 дни, 1039 лв. 
- РИМ - 6 дни - 931 лв.
- КЛАСИЧЕСКА ИТАЛИЯ - 1606 лв.
- НАЙ-КРАСИВИТЕ ИТАЛИАНСКИ ЕЗЕРА - 8 
дни - 1552 лв.
- ШВЕЙЦАРСКА МАГИЯ - 6 дни, 1145 лв., 
18.08.18
- ЛОНДОН - 6 дни - от 1377 лв.
- БАРСЕЛОНА, ФРЕНСКА РИВИЕРА, ПРОВАНС 
- 9 дни, 1431 лв.
- ЦЯЛА СКАНДИНАВИЯ И БЕРГЕН - 11 дни, 2541 лв.
- ЯПОНИЯ – 11 дни, 5497 лв.
http://www.agency-metal.com/ekskurzii/sas-samolet/

ЕКСКУРЗИИ С АВТОБУС:
- ПРАГА, БРАТИСЛАВА, БУДАПЕЩА, ВИЕНА - 
461 лв., 7 дни
- ПАРИЖ, ВИЕНА, ЗАЛЦБУРГ- 10 дни, 630 лв.
- БАРСЕЛОНА, ФРЕНСКА РИВИЕРА, ПРОВАНС 
- 10 дни, 814 лв.
- СИЦИЛИЯ - 745 лв., 8 дни
- УИКЕНД В ИСТАНБУЛ - 5 дни,3 нощ., 220лв.
http://www.agency-metal.com/ekskurzii/s-avtobus/

КРУИЗИ:
- КРУИЗ ДО САНТОРИНИ С ТРАНСПОРТ И ВОДАЧ – 
06.09.2018 г., 565€ (външна каюта)
- 7 ДНИ КРАСИВИТЕ БРЕГОВЕ НА ИЗТОКА (с 
представител на фирмата),26.01.2019,от 429€
- ПРИКЛЮЧЕНИЕ НА МАЛДИВИТЕ - 7 дни, 
15.12.2018, 429€
- КРУИЗ ДО ОСТРОВИТЕ ТЕНЕРИФЕ И 
МАДЕЙРА - 11 дни, 18.11.2018-819€/969€; 
24.09.2018 – 1109€
- 7 ДНИ ТАЙЛАНДСКИ ПОТАЙНОСТИ - 
08.01.2019 - 599€
- 17 ДНИ АРЖЕНТИНСКИ РИТМИ - 999€, 
26.11.2018 г.
- 5 ГРЪЦКИ ОСТРОВА И КУШАДАСЪ – 307€
http://www.agency-metal.com/cruises/

ПОЧИВКИ С АВТОБУС:
- МЕЧТАНОТО МАРОКО С ТРИ ЕКСКУРЗИИ-  
1190лв.,05.09.2018; 12.09.2018, 8дни,7 нощ.
- ТУНИС ОТ А ДО Я - 05.09.2018 г.,1250 лв.
- ЕГИПЕТ ОТ А ДО Я - КРУИЗ ПО НИЛ, КАЙРО 
И ХУРГАДА - 06.10,13.10,20.10.2018 – 1267лв.
http://www.agency-metal.com/pochivki/prepor-
chano/

ГАБРОВО,  “СТЕФАН КАРАДЖА” 3,  0877/61 05 58, 066/800151

 ОЩЕ МНОГО ОФЕРТИ НА WWW.AGENCY-METAL.COM
30/05

18/07

- ОДРИН – ВСЕКИ МЕ-
СЕЦ, 1 ДЕН, 28 ЮЛИ, 25 
АВГУСТ, 29 СЕПТЕМВРИ 
И 27 ОКТОМВРИ – 35 
ЛВ.
- ПРОХОДНА ПЕЩЕ-
РА (ОЧИТЕ НА БОГА) - 
ТРОЯНСКИ МАНАСТИР 
– 1 ДЕН, 18 АВГУСТ – 23 
ЛВ.
- СЕДЕМТЕ РИЛСКИ 
ЕЗЕРА - ВОДОПАД 
СКАКАВИЦА - РИЛСКИ 

МАНАСТИР – 3 ДНИ / 2 
НОЩУВКИ, 24 АВГУСТ – 
142 ЛВ.
- ДЕВИН - ДЯВОЛСКО-
ТО ГЪРЛО - ЯГОДИН-
СКА ПЕЩЕРА - ОРЛО-
ВО ОКО – 2 ДНИ / 1 
НОЩУВКА, 13 ОКТОМ-
ВРИ – 77 ЛВ.
- КЪРДЖАЛИ-ПЕР-
ПЕРИКОН-ТАТУЛ –  2 
ДНИ / 1 НОЩУВКА, 20 
ОКТОМВРИ – 79 ЛВ.

 
        

„АЛЕКС“  ЕООД
Лиценз за туроператорска дейност № РК-01-6973
Лиценз за международен автобусен превоз № 10093

АВТОГАРА ТРЯВНА: 0677 634 13
GSM 0897 915 602, 0898 418 007

               HTTP://ALEKS.TRYAVNA.BIZ  �  FACEBOOK:  АЛЕКС ТУРС   

АВТОБУСНИ ЕКСКУРЗИИ В БЪЛГАРИЯ И БАЛКАНСКИ СТРАНИ ПРЕЗ 2018 Г.:

Рåкламè è îáявè в “100 вåстè”



51 август 2018 г. недвижими имоти - продава, купува, под наем, гори, земи; нощувки 

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

03/01

НОВО СТРОИТЕЛСТВО
ОЧАКВАЙТЕ НОВИ ОФЕРТИ
ПРОДАВА ГАРАЖИ

Русевци, 23м2 12 500 лв
Баждар, 21 м2 9 100 лв
ПРОДАВА АПАРТАМЕНТИ

1-ст., Колелото, 40 м2, ет.7/8, ТЕЦ 30 000 лв
2-ст., Брянска, 80 м2,ет. 2/3,за ремонт 51 000 лв
2-ст., Еса, 62 м2, ет.13/13, южен, тухлен, PVC 
REHAU, след ремонт; пор. кухня 52 990 лв
2-ст., Лъката, 6 м2, ет. 2, НС, обз. 42 500 eu
2-ст., Дядо Дянко, 60 м2,ет. 5/5, за частичен 
ремонт 30 000 лв
3-ст., център, ново строителство, 111м2, ет. 5, 
ТЕЦ, гараж за 2 коли 120 000 eu
3-ст., Варовник, за ремонт, 80м2, ет. 1, над гара-

жи, гараж 29 м2 , таван 65 000 лв
3 ст., Тлъчници, 98 м2, ет.5/5 44 157 eu
3 ст., Тлъчници, 89 м2, ет.3/5, обзав. 137 000 лв
3 ст., Шести участък, 2/4 ет., 100 м2, за основен 
ремонт, гараж 99 000 лв
3 ст., Колелото, 111 м2, ет.2/5 64 600 лв
3 ст., Колелото, 74 м2, ет.3/5 64 000 лв
3-ст.,Ш.мост,88 м2 ет.3/8, за ремонт,газ 63 000 лв
3-ст.,Ш.мост, 105 м2,етаж от къща, след 
ремонт,газ+гараж+едностаен 39 м2,  157 000 лв
3-ст., Център, 87 м2, ет. 4/4 53 000 лв
3-ст., Колелото, ет. 5,76м2, панел,PVC 26 500 eu
3-ст., Д. Дянко, 86м2, ет.5, за ремонт 43 000 лв
3-ст., ИЦ, 80 м2, ет. 1, за ремонт 56 600 лв
ПРОДАВА КЪЩИ, ЕТАЖИ 

Колелото, 2-ет., 306м2 РЗП, 413м2 двор, гараж, 

стопанска постройка 156 600 лв
Бичкиня, 2-ет., 306м2 РЗП, 410м2 двор 646 м2 , 
гараж, стопанска постройка 65 600 лв
Радичевец,2 къщи, 67м2 ЗП,двор 324м2 15 315 eu
Боженци, 140 м2 РЗП, двор 700 м2 56 000 eu
Боженци, реставрирана с плочи, 4 спални, 2 
бани, механа, 2990 м2 договаряне
Пенчевци, стара, с плочи, двор 1361 м2 65 000 eu
Драгановци, 3 спални+бани, двор 920м2 91 000 лв
Козирог, с плочи, ст. постр., 1385 м2 16 000 eu
Иванили, с плочи, стоп. потр., 956 м2 5 600 eu
Шенини, груб стр.,229 м2 РЗП, 570м2 90 000 лв
Борово, 3-ет., РЗП 180 м2, с дюкян, лятна кухня, 
на 2 улици, двор 309 м2 26 500 лв
Борово, 2-ет., РЗП 106 м2, за основен ремонт, 
или събаряне, двор 192 м2 11 200 лв.
Велчевци, 2-ет., РЗП 250 м2, за основен ремонт, 
панорама, двор 539 м2 33 200 лв
Стойчовци, 130-годишна къща, отлична реставра-
ция, обзаведена  двор 2739 м2 172 200 лв
Къща на 6 км от Габрово, 211 м2 РЗП, 5 спални, 
НС 2015, двор 888 м2 139 500 eu
Къща на 3 км от Центъра ,240 м2 РЗП, 3 спални, 
НС 2011, 2 гаража, двор 1788 м2 188 000 eu
Къща на 12 км от Габрово, 226 м2 РЗП, 3 спални, 
НС 2009, двор 1854 м2 115 000 eu
Кметовци, 2-ет.на, двор 1007 м2  126 000 eu
Стойковци, лок. парно,190м2 РЗП, юг 220 000 eu
Стойковци, лок. парно, 102м2 РЗП, юг 49 660 eu

ПРОДАВА ПАРЦЕЛИ
Борово, 542м2, газ 7 617 eu
Борово, 192м2, стара сграда 5 600 eu 
Тончевци, 1052м2 8 500 eu
Шенини, 480 м2, с подобрения 20 000 лв
Шенини, УПИ, 2200 м2, бунгало, гараж 27 200 лв
Гачевци, УПИ, 1033 м2, до река 16 200 лв
Войново, УПИ, 949м2, изглед -язовира 16 900 лв
Сирмани, три УПИ общо 1777 м2 62 200 лв
Борово, УПИ, 503 м2,  16 900 лв
Горни Бакойци, УПИ, 720 м2,  7 900 лв
Русевци, 1829 м2, на 2 улици, юг 55 500 лв
Думници, 1011 м2 19 600 лв
Гайтани, 1176 м2, с проект 12 100 лв
Борики, 5580 м2 34 340 eu
Войново,до язовира, 4 УПИ, 4886 м2  56 000 лв
Русевци, 853 м2, на 2 улици, юг, бунгало, ток, 
вода 17 600 eu
Чехлевци, 1333 м2 + стара къща 11 000 лв
Чехлевци, 812 м2, трифазен ток 6 400 лв
Шести участък, УПИ, 286 м2 32 225 еu
Индустриална зона, УПИ, производствена и скла-
дова дейност - 5923 м2 150 000 лв
Чехлевци, 500 м2 + бунгало 5 500 лв
Велчевци, 2504 м2  18 800 eu 
Драгановци, УПИ, 2085 м2, ъглов 17 600 лв
Зелено дърво, 857 м2  договаряне
Младежки дом, 828 м2, до 10 м 9 000 eu
Русевци - 1118 м2, до 10 м, Кинт 1.2 22 600 eu

Стефановци,1554 м2, склад и произв. 16 eu/м2

Славовци, 817 м2, стара постройка 22 000 лв
Сирмани - 925 м2 до 15 м, Кинт 2.0, плътност 
70% за общежитие или блок 90 eu/м2

Тлъчници, УПИ 323 м2 7 500 лв

Тлъчници, УПИ 248 м2 9 900 лв
БИЗНЕС ИМОТИ

Произв. сграда 105 м2, отстъпено право на 
строеж, в центъра 27 000 eu
Дърводелска фабрика, Млечево 166 000 лв
Хотел, Узана, 535 м2 РЗП, терен 1320 м2 дог.
Сграда, склад и рампа, 587 м2 234 000 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 389 000 лв
Ид. център, нощен клуб 80 м2 39 000 eu
Ид. център, търговски комплекс, ресторант и офи-
си, обзавеждане - 1200 м2 630 000 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, 164м2, ет. 4/4 52 600 eu
ДАВА ПОД НАЕМ

ИЦ, тристаен, обзаведен, след ремонт 500 лв
Център, офис, 59 м2, след ремонт 380 лв
Адм. център, офис - 110 м2 550 лв
Адм. 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
�АГЕНЦИЯТА СЕ ПРИДЪРЖА КЪМ ЕВ-
РОПЕЙСКИ СТАНДАРТ БДС EN 15733 
�СЕРТИФИЦИРАН ОЦЕНИТЕЛ НА НЕ-
ДВИЖИМИ ИМОТИ 
�ПАКЕТ УСЛУГИ УПРАВЛЕНИЕ НА НЕ-
ДВИЖИМИ ИМОТИ 
�ПАКЕТ УСЛУГИ КАДАСТРАЛНО ЗАСНЕ-
МАНЕ НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ
� ОЦЕНКИ ЗА БАНКОВИ КРЕДИТИ 
�АГЕНЦИЯТА РАБОТИ САМО С ДОГОВОР 
В ПИСМЕНА ФОРМА
�ПАКЕТ УСЛУГИ БЕЗПЛАТНА ОЦЕНКА 
ПРИ ВЪЗЛАГАНЕ ПРОДАЖБА ИЛИ ОТДА-
ВАНЕ НА ИМОТ 

office@paragon-bg.com • http://paragon-bg.com

ПЛ. ВЪЗРАЖДАНЕ 5 ��066 860 007 

 0889 507112, 0885 812240

EДНОСТАЙНИ АПАРТАМЕНТИ:
Градище, ет. 3, 40м2, монолит 21 000 лв
Бичкиня, тухла, 50 м2  26 000 лв

ДВУСТАЙНИ АПАРТАМЕНТИ:
Автогара, 57м2, тухла, ет. 1 37 000 лв
Шиваров мост, 67м2, ет. 4, тухла 42 000 лв
Голо бърдо, 67м2, ет. 1, монолит 36 000 лв
Център, ет. 6, тухла 40 000 лв
Идеален център, 67м2, ет. 5, тухла 54 000 лв

ТРИСТАЙНИ АПАРТАМЕНТИ:
Център, ет. 2, 80 м2, тухла 65 000 лв
Голо бърдо, ет. 3, 80 м2, тухла 52 000 лв
Еса, 80м2, ет. 3, тухла 52 000 лв
Център, ет. 1, 120 м2, тухла 30 000 €
Център, ет. 2, 120 м2, тухла 75 000 лв
Шиваров мост, ет. 2, 83м2 49 000 лв
Център, 89м2, монолит, ет. 7 63 000 лв
Трендафил-2, 76м2, ет. 4, панел 40 000 лв
Център, монолит, ет. 5 30 000 €
Тлъчници, ет. 2, тухла, 90м2 62 000 лв
Лъката, ет. 4, монолит, 98м2 70 000 лв

КЪЩИ В ГРАДА:
Еса, двуетажна, полумасивна, с гараж, ЗП 75м2, 
двор 300м2 65 000 лв
Камъка, 2-ри етаж, 47м2 40 000 лв
Камъка, 1-ви етаж 20 000 €
Беленци, РЗП 110 м2, с 480 м2 двор 35 000 лв
Борово, ЗП 55м2, 300 м2 двор 20 000 лв

КЪЩИ В СЕЛАТА:
Поповци, 2-ет., полумасивна,1100м2 двор 35 000 лв
Поповци, триетажна, ЗП 96м2 договаряне
Драгиевци, ЗП 65м2, 3.100 дка двор 37 000 лв
Г.Росица, ЗП 101м2, гараж,1.615дка двор 67 000 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
Тодорчетата, 2-ет., масивна, 600м2 двор 5 000 €
Янтра, двуетажна, с магазин 25 000 лв
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 - ПАРЦЕЛИ, ПРОИЗВ. ПОМЕЩЕНИЯ:
Център, УПИ, 96м2 25 000 лв
Шиваров мост, УПИ, 600м2 27 000 €
Хаджицонев мост, УПИ, 700 м2 5 000 лв 
Стефановци, УПИ, 796м2 11 000 лв
Болтата, УПИ, 500м2 6 500 лв
ул. „Тотю Иванов“, УПИ 515м2 8 000 лв
Бичкиня, производствено помещение, РЗП 1264 м2 

двор 2312 м2 255 000 €
Дядо Дянко, УПИ, 9810м2 23 лв/м2

Велковци, УПИ, 2.5 дка 15 000 лв
Велковци, УПИ, 1200м2 15 000 лв
Гарван, УПИ 480 м2, бунгало 12 м2 10 000 лв
Цвятковци, УПИ 530 м2, бунгало 5 000 лв
Гиргини, УПИ, 750 м2, постройка 32 м2 дог
Чавеи, УПИ, 5.8 дка 20 лв/м2

ГАРАЖИ:
Голо бърдо, 22 м2, тухла 10 000 лв

ДАВА ПОД НАЕМ:
Младост, гарсониера, обзаведена 150 лв
Над Автогара, двустаен, обзаведен 200 лв
Борово, тристаен, обзаведен 200 лв
Ул. „Брянска“, магазин, 20м2 150 лв
Ул. „Брянска“, магазин, 24м2 180 лв
Баждар, тристаен, обзаведен 230 лв
Бичкиня, 500м2, търговско помещение 500 лв
Център, офиси  110 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, ПЛАЩАНЕ ВЕДНАГА
Тухлена гарсониера, център
ГОРИ - ШИРОКОЛИСТНИ, ИГЛОЛИСТНИ
ДВУСТАЕН ПАНЕЛЕН, Еса 
ДВУС ТА ЕН ТУХ ЛЕН 
ДВУСТАЕН ПАНЕЛЕН, кв. Младост
Стара къща по селата
Къща или етаж от къща в Габрово 
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 
(срещу старата часовникова кула)
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СПЕШНО КУПУВА - ПЛАЩА ВЕДНАГА:
Панелен апартамент, тухлен до 35 000 лв
Гарсониера - Младост, център
Двустаен апартамент в идеален център 

НОВИ ОФЕРТИ:
Младост, двустаен, панел 32 000 лв
Център, 144 м2, ет. 2 45 000 лв
Ясени, 400м2, УПИ 3 000 лв
Недевци, къща, 130м2, 480м2 двор 26 000 лв
Идеален център, 90м2, ет. 1 72 000 лв
Идеален център, 140м2, ет. 4 52 000  €
Сирмани, двустаен, панел 25 000 лв
Център, магазин, 84м2 68 000 лв

ИЗГОДНИ ОФЕРТИ:
Център, луксозен офис, 125м2 50 000 €
Младост, двустаен, панел 28 000 лв
Дядо Дянко, тристаен, 86м2, тухла 41 000 лв
Идеален център, магазин, 40м2 48 000 лв
Хаджицонев мост, УПИ, 1 дка 8 000 лв

ПРОДАВА НОВО СТРОИТЕЛСТВО:
Радичевец, къща, 130 м2, до ключ 65 000 €
Идеален център, 100м2, ет. 2 60 000 €
Русевци,къща,230м2,двор 500м2,гараж 75 000 лв
Тлъчници, Русевци, Голо бърдо,от 44м2 до 110м2 

ГАРСОНИЕРИ: 
Ид. център, гарсониера, 50м2, ет. 2 48 000 лв
Младост, 43м2, ПВЦ, панел 32 000 лв
Индустриална зона, 56м2, ет. 1 11 000 лв

ДВУС ТАЙ НИ/ТРИС ТАЙ НИ:
Младост, 116м2, монолит 60 000 лв
Шиваров мост, 65м2, ет. 2 42 000 лв
Дядо Дянко, тристаен, ет. 3 41 000 лв
Широк център, 65 м2, ет. 2, PVC 39 000 лв
Идеален център, 100 м2, ет. 2, PVC 75 000 лв
Колелото, тристаен, тухла, обз., PVC 55 000 лв
Идеален център, 95 м2, ет. 2 65 000 лв

ГРАД С КИ КЪ ЩИ И ЕТАЖИ:
Шиваров мост, 80м2, ПВЦ 55 000 лв
Ш. мост, къща, 120м2, двор 1 дка 35 000 лв
Хаджицонев мост, етаж, 90м2, двор 20 000 лв

Голо бърдо, къща, 75 м2, гараж 68 000 лв
Широк център, 90 м2, етаж 2 45 000 лв
Баждар, къща, 80 м2, 480 м2 двор 65 000 лв

ПАР ЦЕ ЛИ:
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
Киевци, 660 м2, УПИ, 110 м2 ЗП 40 000 лв
Изход за В. Търново, гл. път, 1516 м2 60 000 лв
Ок. Ветеринарна лечебница, 10.4 дка, УПИ дог

ВИ ЛИ, СЕЛСКИ КЪЩИ:
Орловци, 2 етажа, 100м2 РЗП 17 000 лв
Враниловци, къща, 110м2,двор 1800м2 10 000 лв
Цвятковци, двуетажна, 1.2 дка двор 16 000 лв
Трънито,2-ет. къща,60м2 ЗП,1100м2 двор 15 000 лв
Горна Росица, 70м2 ЗП, 2000м2 двор 27 000 €
Гергини, 1500 м2, къща, плевня 19 000 лв
Зелено дърво, 1 дка, бунгало 15 000 лв
Гарван, вила, 58 м2, 2 дка двор 20 000 лв
Златевци, къща, 900 м2 двор 27 000 лв

ДАВА ПОД НАЕМ:
Младост, 80м2, обзаведен 350 лв
Идеален център, двустаен 250 лв

ОЩЕ АКТУАЛНИ ОФЕРТИ - В ОФИСА

01/08
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години
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уют  •  спокойствие  •  сигурност
“Скобелевска” 32, ет. 1 (срещу Театъра)

тел.: 066/80 85 74,  0885 118 119

иМоТи продаВа
иМоТ - две къщи, гараж, 
в идеален център се про-
дава на тел. 0885/150-
760. [25, 13]
апарТаМЕнТ - 165 кв. 
м, ново строителство, 
кв. Тлъчници, за 80 000 
лв. се продава на тел. 
0878/515-080 [13, 10]
къща В село Лесичарка 
се продава или заменя 
за апартамент. Справки 
на тел. 0898/847-480, 
0889/760-013. [20, 13]
ТрисТаЕн апарТаМЕнТ 
в кв. Дядо Дянко, за ре-
монт, се продава на тел. 
0876/234-503. [11, 10]
ЕТаж оТ кооперация на 
Шиваров мост се прода-
ва на тел. 0896/711-161. 
[10, 6]
парцЕл В близост до 
„Техномаркет“ се прода-
ва на тел. 0892/484-602. 
[22, 7]
МясТо - 1 декар, УПИ, 
на Русевци, готово 
за строеж, за 27 000 
лева се продава на тел. 
0889/909-727. [5, 4]

къща В кв. велче-
вци се продава на тел. 
0878/860-411. [5, 5]
130 кВ. м в супер център 
за 40 хиляди евро се про-
дават на тел. 0888/813-
710. [11, 5]
къща - 60 кв. м, със 
селскостопанска построй-
ка, ворно място 1600 
кв. м, в село Добромир-
ка се продава на тел. 
0886/626-704. [11, 3]
гаражна клЕТка се про-
дава на тел. 0885/781-
299, след 16 часа. [4, 2]
нЕзаВършЕна Вила в 
село Борики се прода-
ва на тел. 0885/653-243. 
[11, 3]
гараж В кв. Дядо Дянко, 
блока срещу КАТ, се про-
дава на тел. 0886/761-
593. [5, 3]
апарТаМЕнТи и гаражи 
- ново строителство, в кв. 
Русевци се продават на 
тел. 0897/922-482. [14, 
1]
апарТаМЕнТ на ул. 
„Баба Зара“ 14, 105 кв. 
м, с гараж, за 65 000 
лева се продава на тел. 
0887/759-382. [11, 2]
парцЕл на пътя Габро-
во - Севлиево (до Коня) 
се продава на тел. 
0892/484-602. [25, 1]

апарТаМЕнТ - 65 кв. 
м, се продава на тел. 
0876/11-12-75. [5, 4]
спЕшно! дВусТаЕн ту-
хлен апартамент, сани-
ран, в кв. Младост, срещу 
„Лидл“, се продава на 
тел. 0898/561-777. [2, 1]

даВа под наЕМ
ноВи и реновирани офи-
си в сградата на ОББ се 
отдават под наем на тел. 
0888/907-666. [33, 11]
Магазин на ул. „Ор-
ловска“ - 87 кв. м, се 
дава под наем на тел. 
0898/411-066. [22, 10]
ТаВанска сТая за сту-
дент се дава под наем на 
тел. 0878/204-299. [11, 8]
Магазин сЕ дава под 
наем на тел. 0877/891-
525. [11, 7]
оБзаВЕдЕна кВарТира 
се дава под наем на тел. 
0876/11-12-75. [5, 4]
апарТаМЕнТ - тухлен, на 
Автогарата се дава под 
наем  на тел. 0888/234-
179. [6, 4]
склад на рампа се 
дава под наем на тел. 
0899/142-844. [3, 3]
поМЕщЕниЕ с камера 
за боядисване на автомо-
били се дава под наем на 
тел. 0888/415-311. [11, 
5]

дВусТаЕн апарТаМЕнТ 
- обзаведен, до „Билла“ 
се дава под наем на тел. 
0894/427-033. [6, 3]
поМЕщЕниЕ за мага-
зин, склад или офис се 
дава под наем на тел. 
0888/940-484. [11, 2]
аВТосЕрВиз сЕ дава под 
наем на тел. 0878/929-
080. [27, 1]

гори купуВа
„Мг-лЕс“ изкупуВа 
гори - 0887/547-499, 
0878/513-655.
гори сЕ купуват на тел. 
0895/474-222. [33, 25]

зЕМи
зЕМЕдЕлска зЕМя се 
купува на тел. 0894/474-
470. [11, 11]

унаслЕдяВанЕ
даВаМ къща срещу гле-
дане - тел. 066/99-22-44. 
[6, 2]

нощуВки
нощуВки В топ център 
- 10 лв., се предлагат на 
тел. 0876/731-419. [22, 
19]
нощуВки прЕдлага 
тел. 0896/771-078. [22, 16]
нощуВки В центъ-
ра се предлагат на тел. 
0878/515-080. [22, 1]

тел. 0675/32 824,
моб. 0885/666 636

Вашата обява ще бъде 
отпечатана още на 
следващия ден, ако бъде 
подадена в редакция-
та на „100 вести“ до 
16.30 часа. 

лЕкари
д-р гЕорги ТаБакоВ 
- очЕн каБинЕТ - ул. 
„Тотю Иванов“ 25 - пре-
гледи на деца и възраст-
ни, поставяне на меки и 
твърди контактни лещи 
- понеделник до петък - 
от 9 до 18 ч.; събота и 
неделя - след уговорка 
на тел. 066/80-32-37
д-р Марина санкЕВа, 
спЕциалисТ кожни и 
ВЕнЕричЕски БолЕсТи, 
ЕсТЕТична дЕрМаТо-
логия, гр. Габрово, ул. 
„Брянска“ 11, понедел-
ник, вторник, сряда и пе-
тък от 10.00 до 17.00 
часа. Записване на тел. 
066/800-140

псиХиаТър и нЕВро-
лог. д-р ТрифоноВ 
- Габрово, ул. „Емануил 
Манолов“ № 12-А, справ-
ки на тел. 066/804-549, 
0885/251-655. ИЗДАвА 
ПСИХИАТРИЧНИ УДОСТО-
вЕРЕНИя.
д-р БалникоВа - кожен 
лекар - тел. 0888/878-
193.
д-р йорджЕВа - кожен 
лекар - справки на тел. 
0888/544-046.

козМЕТика, Масаж

профЕсионални Ма-
сажисТки - 0876/735-
596. [22, 19]

грижа за Болни 
и ВъзрасТни
глЕдаМ Болни - тел. 
0988/739-938. [3, 3]

ВЕТЕринари
д-р росЕн диМи-
ТроВ - ВЕТЕринарна 
аМБулаТория и зо-
оМагазин - прегледи, 
лечение, профилактика, 
изкуствено осеменява-
не - Габрово, ул. „Сте-
фан Караджа“ 19, срещу 
Автогарата, до Уникс, 
справки на тел. 066/806-
140, GSM 0888/671-905, 
0897/897-822.
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Вестник 
„100 вести“ 
е единствени-
ят регионален 
всекидневник - 
излиза всеки 

ден без неделя.

сТроиТЕлсТВо
кърТи и пробива - 
0897/832-363.
чисТя ТаВани, стаи, 
мази, дворове, извършвам 
всякакви строителни рабо-
ти от А до я. Телефон за 
връзка: 0899/601-444
кърТи  - 0878/943-895
полаганЕ и шлайфане 
на бетон - тел. 0896/715-
688.
БЕТон, кофраж, армату-
ра, подпорни стени, огра-
ди - 0895/707-050 [22, 
17]
кърТи, проБиВа, изхвър-
ля - 0895/707-050. [22, 
17]
ВъТрЕшни и външни 
ремонти - 0887/357-039 
[22, 17]
съБаря плЕВни, къщи, 
гаражи - 0887/357-039 
[22, 17]
фирМа съБаря, почист-
ва за сметка на матери-
алите - тел. 0896/183-637. 
[22, 12]
Мазилка, Топлоизола-
ция, фаянс - справки на 
тел.  0878/928-538. [11, 
3]

R. T. PROPERTy AND 
ASSET MANAGEMENT 
LTD - фирмата предлага 
строително-ремонтни дей-
ности и реставрация на 
жилищни и обществени 
сгради. За връзка: Мария, 
тел. 0897/340-176, e-mail: 
rtrenovationsltd@outlook.
com. [6, 4]
рЕМонТ на циглени по-
криви, топло- и хидрои-
золации, тенекеджийски 
и бояджийски услуги – 
справки на тел. 0895/295-
654. [10, 6]
съБарянЕ, почисТВанЕ 
- тел. 0892/339-132. [22, 
4]
„ВЕлЕВ-сТрой-рЕМонТ“ 
прЕдлага Всички Ви-
доВЕ сТроиТЕлни Ма-
ТЕриали. Склад - бул. 
„Трети март“ 87, и мага-
зин на ул. „Капитан Дядо 
Никола“ 65, без почивен 
ден от 7.30 до 19 часа, 
справки на тел.  066/801-
501. [14, 1]
рЕМонТ на стари покри-
ви и подмяна на улуци, 
варови мазилки и други - 
справки на тел. 0876/416-
716. [25, 2]
цялосТЕн рЕМонТ на 
бани и мокри помещения. 
Полагане на фаянс, тера-
кота, гранитогрес, ламинат 
и други настилки. Справки 
на тел. 0888/535-764. [15, 
1]

ВъТрЕшЕн рЕМонТ
паркЕТ, дюшЕМЕ - реде-
не, БЕЗПРАХОвО циклене, 
фино шлайфане, лакиране 
- монтаж на ламиниран 
паркет - 066/86-61-43, 
0889/286-025
БЕзпрашно циклЕнЕ - 
0887/040-471.
МонТаж на ламинат, 
паркет, циклене - тел. 
0897/978-762.
Мазилки, заМазки, 
шпакловка, фаянс, терако-
та, монтаж (ламинат, кар-
тон) - тел. 0876/130-074. 
[12, 7]
МонТаж на гипсокартон, 
шпакловки и боя - тел. 
0895/728-668. [12, 1]

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

Външни Топлоизола-
ции - алпинисти, собстве-
но скеле - тел. 0898/569-
486.
Топло- и хидроизолации 
на най-добри цени от ал-
пинисти, скеле и гаранция 
за качество - 0897/931-
088 [33, 32]
Топлоизолация - тел. 
0887/131-311. [33, 13]

Хидроизолации
софи - хидроизолации с 
PVC мембрана, сертификат 
за изпълнение Швейцария, 
Гаранционен срок 10 годи-
ни - 0888/314-533.
Хидроизолация на 
покриви и гаражи - тел. 
0889/658-208. [11, 6]

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

оградна МрЕжа произ-
вежда, гвоздеи и телове 
на заводски цени се пред-
лагат на тел. 066/80-85-
39.
МЕТални консТрукции 
и цветни заварки - тел. 
0885/724-671. [11, 9]

щори
ЕТ „ВЕдиМа-М“ - щОРИ 
- 066/86-59-50, 0887/22-
43-45.

Ел. инсТалации, 
рЕМонТи
Ел. инсТалации - справ-
ки на тел. 0877/367-852. 
[33, 30]
дрЕБни ЕлЕкТроуслуги 
по домовете се предлагат 
на тел. 0899/145-802. [33, 
21]
Ел. МонТаж и поддръж-
ка - тел. 0876/000-084. 
[33, 13]

коМини
профЕсионално по-
чисТВанЕ на комини - ПО 
вСяКО вРЕМЕ. Гаранция! 
Справки на тел. 0897/704-
502.
коМиночисТач  - 
0889/177-737.

Вик
Вик МонТаж и поддръж-
ка - 0887/680-034.
Вик услуги - монтаж и 
поддръжка - справки на 
тел. 0876/000-084. [33, 
13]

дограМа
ЕТ „алЕксандър ЙОР-
ДАНОв“ - АЛУМИНИЕвА и 
PVC дограма - 0896/741-
415.
израБоТка, МонТаж 
и ремонт на PVC и алу-
миниева дограма - тел. 
0888/830-305. [12, 9]

рЕМонТ на
ЕлЕкТроурЕди
и ЕлЕкТроника
рЕМонТ на всички мар-
ки автоматични перални 
- тел. 0888/294-214. [23, 
22]

почисТВанЕ
ЕТ „алЕксандър ЙОРДА-
НОв“ - пране на килими, 
дивани - справки на тел. 
0896/741-416, 0896/741-
415.

косЕнЕ
косЕнЕ, касТрЕнЕ, по-
чистване - тел. 0894/602-
701. [33, 13]
косЕнЕ и поддръж-
ка професионално - тел. 
0899/140-254. [17, 8]
косЕнЕ на трева - тел. 
0886/308-017. [11, 2]

услуги
раБоТници за всичко, 
извършват събаряне, по-
чистване на мази и тава-
ни, изкопни работи, строи-
телно-ремонтни услуги. Ха-
малски работи, пренасяне 
на багаж. Тел. 0892/326-
344.
коВач - 0892/775-774.
рязанЕ, касТрЕнЕ на 
опасни дървета (АЛПИ-
НИСТ) - www.arborist-bg.
com, тел. 0884/942-942.

поддръжка коМпюТри
инсТалация и ремонт на 
компютри. продажБа на 
коМпюТри ВТора ръка. 
Тел. 0888/410-117.

градини, БасЕйни

ландшафТЕн ди-
зайн, офорМлЕниЕ 
и изпълнЕниЕ на 
дВорни МЕсТа, озе-
леняване, водопадни и 
езерни форми, скал-
ни кътове, барбекюта. 
Тел. 0888/942-335.

кухненски
шкафове 
офис 
Мебели 

МЕБЕËИ

0897 893 563
0897 843 667

тиПови 
и По Проект 
на клиента

066/87-04-89, 
0888/255-318

ГАРАЖНИ 
ВРАТИ

ЩОРИ 
КАСТЕЛО

външни, 
вътрешни

 AL, 
PVC

ДОГРАМА

оказиони
оказион на ул. „Нико-
лаевска“ 147 за техника 
втора употреба. Изкупу-
Ва сТари анТики, сТа-
ри пЕчки, сТари Хла-
дилници, фритюрници, 
стари менци, стари коли, 
стари часовници, стари 
книги, стари телефони, 
стари компютри, лапто-
пи и всичко старо, втора 
употреба. Справки на тел. 
0899/837-374. [15, 7]

соБсТВЕно произВодсТВо
оВчЕ Мляко и сирЕнЕ 
се продават. Машинно до-
ене. възможна доставка. 
Тел. 0896/544-494. [22, 
19]

продаВа МаТЕриали
каМЕнни плочи - 8 лв./
кв., и дялан камък - 35 
лв., се продават на тел. 
0895/752-838. [22, 12]

цигли - два канала, 
на цена по договаря-
не се продават на тел. 
0890/573-393. [12, 4]

продаВа оБзаВЕжданЕ
дВукрилЕн гардЕроБ 
и шкаф за обувки със 
закачалка - 120 лв., се 
продава на тел. 990-111, 
0899/820-903. [5, 5]
МЕБЕли - в отлично със-
тояние, 2 броя; секции - 2 
броя, холови гарнитури, 
комплект спалня, два нови 
юргана се продават на 
тел. 0878/119-783. [3, 2]

продаВа разни
ТръБи, лаМарини, ел. 
мотори и други се прода-
ват на тел. 0895/752-838. 
[22, 12]
изгодно! пЕчка с водна 
риза се продава на тел. 
0877/000-932. [5, 4]
коТЕл с водна риза, 
помпа „Грундфос“, раз-
ширител и кюнци, за 370 
лв. се продават на тел. 
0888/820-030. [10, 8]
Хладилни ВиТри-
ни се продават на тел. 
0877/891-525. [11, 7]
пчЕлЕн МЕд се продава 
на тел. 0894/099-677. [5, 
3]
пласТМасоВи цисТЕр-
ни - 1 тон, се продават 
на тел. 0888/942-095. 
[11, 3]

казани за ракия се про-
дават на тел. 0886/92-81-
01. [11, 1]

жиВоТни продаВа
ярЕТа до 27 кг - 5 лв., 
от 28 кг - 4 лв. живо 
тегло, се продават на тел. 
0892/989-718. [11, 5]
ярЕ - 6 лв./кг, около 25 
кг, се продава на тел. 
0888/525-548. [5, 1]

Храна за жиВоТни
царЕВица, пшЕница, 
ечемик се продават на 
тел. 0886/640-101. [11, 
8]

купуВа разни
Буркани сЕ изкупуват 
на тел. 066/88-21-13, 
0884/156-497, срещу „Ка-
питан Дядо Никола“.
Хладилници, пЕчки, 
перални, желязо - всяка-
къв вид, се изкупуват на 
тел. 0894/921-663. [33, 
26]
сТара нафТа се купу-
ва на тел. 0895/752-838. 
[22, 12]
сТъклЕни даМаджа-
ни се изкупуват на тел. 
0877/891-525. [11, 7]

купуВа МаТЕриали
пункТ за вторични купу-
ва всякакви железа - тел. 
0896/183-637. [22, 12]

оТоплЕниЕ
„рая 08“ - ДЪРвА ЗА ОГ-
РЕв - метрови, нарязани 
и нацепени, БЕЗПЛАТЕН 
ТРАНСПОРТ, се продават 
на тел. 0898/450-946, 
0887/105-729.
дърВа за огрев се прода-
ват на тел. 066/823-712, 
0887/620-535, 0885/152-
803.
нацЕпЕни дърВа - 80 
лв. Безплатен транспорт. 
Незабавна доставка. Тел. 
0895/252-686.
нацЕпЕни, нарязани 
дърва - 80 лева, незабав-
на доставка, се продават 
на тел. 0884/709-093

нарязани, нацЕпЕни 
дъб, бук, габър - безпла-
тен транспорт, се прода-
ват на тел. 0876/583-472
нацЕпЕни дърВа - бук, 
габър, дъб, незабавна дос-
тавка, се продават на тел. 
0899/508-564.
гоТоВи нацЕпЕни дърва 
- безплатен транспорт, 80 
лв., се продават на тел. 
0877/157-944.
„Мг-лЕс“ продаВа 
дърва за огрев - справ-
ки на тел. 0887/547-499, 
0878/513-655.
„пЕХлиВаноВ“ - пресяти 
въглища донбас, брике-
ти, дърва - ниски цени, 
безплатен транспорт, се 
продават на тел. 066/805-
642, 0897/892-903.
нацЕпЕни дърВа се про-
дават на тел. 0876/607-
699.
нацЕпЕни дърВа се про-
дават на тел. 0886/652-
152

дърВа нацЕпЕни. Не-
забавна доставка. Тел. 
0876/437-140.
дърВа за печки и ками-
ни. Бърза доставка. Тел. 
0877/108-825.
дъБоВи и букови дър-
ва - 80 лв., с безплатен 
транспорт, се продават на 
тел. 0876/145-462.
нарязани и нацепени 
дърва. Реални количе-
ства. Тел. 0879/988-131, 
0879/988-047.
дърВа - нарязани, наце-
пени и метрови, незабав-
на доставка, се продават 
на тел. 0898/519-077. 
[33, 22]
рязанЕ и цЕпЕнЕ - 
справки на тел. 0894/602-
701. [33, 13]
рЕжа дърВа на 7 лв. - 
тел. 0899/050-080. [11, 9]
суХи и сурови нацепени 
дърва - 80 лв., се прода-
ват на тел. 0895/752-838. 
[22, 12]

нарязани, нацЕпЕни 
дърва - 80 лв., метрови 
- 70 лв., се продават на 
тел. 0893/511-154. [22, 
11]
МЕТроВи дърВа - 70 
лв./куб. м, нарязани - 80 
лв./куб. м, се продават на 
тел. 0896/741-763. [11, 4]
дърВа за огрев - салкъм, 
нарязан - 70 лв./куб. м, 
салкъм, метров - 60 лв./
куб. м, се продават на тел. 
0896/741-763. [11, 4]
дърВа за огрев се прода-
ват на тел. 0879/972-114. 
[33, 7]
дъБ сЕ продава на тел. 
0878/159-361. [9, 2]
„флинТ гайдароВи“ 
(„Петя Гайдарова“) - дон-
Баски прЕсяТи Въгли-
ща, БрикЕТи, разпал-
ки. Осигурен транспорт. 
Справки на тел. 0898/690-
606, 066/80-80-53. [25, 
1]

 ВодораВно: Тримаран. Камилари. Икономика. Адамит. Атела. 
„Ана Каренина”. Лалор (Джеймс). Поти. Итал (Йоан). Оса. „Имола”. 
Аланати. Юта. Аконит. Лак. Плани-нар. Тасос. Амок. Манас. Лакей. 
Енен (Жюстин). Манов (Емил). Димово. Иранит. Раме (Пиер). 
Арам. Юни. Елини. О`норе (Ирина). Кама. Осинин (Димитър). Пан. 
Атаманов (Лев). Самолет. Анен (Роже). Мидас. Нотис. Краб. Папа-
нин (Иван). Кине (Едгар). Авата-ра. Анатаз. Икс (Джеки). „Елиза”. 
„Аполо”. Аколада. Обор. Рур. Инарит. Ромарио. Танин. Рот (Йозеф). 
Товар. Прут. Нивалин. Лига. Алод. Пеносиликат. Емар (Густав). Са-
линас (Хулио). Тона.
 оТВЕсно: Крит. Соланин. Таракан. Рам. Икела. „Американа”. 
Скатула. Смола. Юнона. Амеба. Оратор. Аналитик. Неман. велин. 
АРО. Оман. „Милан”. Палатин. „Амаро”. Амати. Оматид. Нипа. 
Инин. Ларан. Нови пазар. вел. Капак. Норис (Чък). Дара. Орани. 
Икако. Отава. Исана. Омолон. Атанас. Монаси. Абатиса. Амарилис. 
„Деним”. Напор. Нис. „Иде”. Атоли. Онон. Норит. Аланин. Самар. 
Локал. Оолит. Амитал. Корепетитор. вико (Джамбатиста). Ирина 
Тасева. Атина. Ураган. Италик (Силий). Йомен. „Сезар”. Рата.

отговори на сканди от бр. 175, вторник

запознансТВа
руМЕн БончЕВ Енчев, 
на 49 г., работя в кмет-
ството в с. Царева лива-
да. Имам средно обра-
зование. Завършил съм 
СПТУ по Мв - Дряново. 
Свиря на устна хармо-
ника. Пуша, но не пия. 
Търся добра домакиня 
между 40-50 години. Тел. 
0884/734-764. [11, 6]
пЕнсионЕр Търси сво-
бодна  - 0877/243-413. 
[5, 4]

ЕроТика
прЕдлагаМ саМо еро-
тични масажи, стандарт-
ни, за сериозни хора, 
много сочни са масажи-
те - Габриела, 0895/039-
942. [18, 12]
услуги за мъже - тел. 
0885/885-219. [5, 2]
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Всекидневник за общините Габрово, Севлиево, Трявна, Дряново

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

Електроразпределение 
север ад, 

разпределителен 
обслужващ център 

габрово и горна оряховица 
уведомява своите клиенти, че:

 в периода 13.08.2018 - 17.08.2018 г. от 08:30 
до 17:00 ч. поради	 извършване	 на	 неотложни	
ремонтни	дейности	на	съоръженията	за	доставка	
на	електроенергия	ще	бъде	прекъснато	електро-
захранването	 в	 района	 на	 община	 Габрово:	 с.	
Драгановци	и	с.	Новаковци	-	част	от	абонатите,	
захранени	от	ТП	1	Драгановци.
 в периода 13.08.2018 - 17.08.2018 г. от 
08:30 до 16:30 ч. поради	 извършване	 на	 неот-
ложни	 ремонтни	 дейности	 на	 съоръженията	 за	
доставка	на	електроенергия	ще	бъде	прекъснато	
електрозахранването	 в	 района	 на	 Дряново:	 с.	
Славейково.
 в периода 09.08.2018 - 10.08.2018 г. от 
08:30 до 16:30 ч. поради	 извършване	 на	 неот-
ложни	 ремонтни	 дейности	 на	 съоръженията	 за	
доставка	на	електроенергия	ще	бъде	прекъснато	
електрозахранването	 в	 района	 на	 Дряново:	 с.	
Славейково.
 Електроразпределение Север АД, Разпределителен 
обслужващ център - Габрово и Горна Оряховица се изви-
нява на своите клиенти за възникналото неудобство и 
се надява на разбиране. 
 Допълнителна информация можете да получите на 
тел. 0700 1 61 61.   
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димитъР сЕРафимОВ, 
магистъР пО 

кЛиНиЧНа психОЛОгия, 
психОтЕРапЕВт

	 Младите	 хора	 са	 из-
правени	 пред	 най-труд-
ния	 и	 отговорен	 избор	
в	живота	си.	Да	открият	
човека,	 с	 който	 ще	 из-
градят	интимна	връзка	и	
ще	бъдат	щастливи.	Чес-
то	такъв	избор	се	прави	
преди	да	настъпи	пълно-
летието.	Подготвено	ли	е	
новото	поколение	за	са-
кралното	 жизнено	 пре-
дизвикателство?		
	 Статистиката	 за	раз-
води	 и	 разпадане	 на	
интимно	 съжителство	
категорично	 сочи	 масо-
вата	некомпетентност	на	
хората.	Те	не	са	инфор-
мирани	 как	 да	 намерят,	
изградят	 и	 поддържат	
интимността.	В	училище-
то	не	се	преподава	учеб-
на	програма	за	емоцио-
налната	 интелигентност.	
Родителите	 на	 младите	
хора	 обикновено	 не	 са	
в	 състояние	 да	 окажат	
квалифицирана	помощ	и	

сътрудничество,	 защото	
и	те	не	са	обучени.	Чес-
то	 те	 просто	 не	 могат	
да	 разговарят	 с	 децата	
си	 по	 значими	 пробле-
ми	от	всякакво	естество.	
В	 крайна	 сметка	 обще-
ството	мултициплира	не-
удачни	 личностови	 вза-
имоотношения	 и	 хората	
не	 реализират	 същин-
ския	 си	 потенциал.	 При	
това	 този	 неблаговиден	
феномен	 е	 на	 фона	 на	
бурен	растеж	в	техноло-
гиите	 и	 все	 по-колосал-
ни	 предизвикателства	 и	
изисквания	 спрямо	 чо-
вешката	еволюция.
	 Карл	 Ландщайнер	 -	
австрийски	 и	 американ-
ски	 учен,	 открил	 и	 кла-
сифицирал	за	първи	път	
кръвните	групи	през	1901	
година,	за	което	получил	
Нобелова	награда.	Всич-
ки	 отчитаме	 ежедневно	
значимостта	на	 това	от-
критие,	касаещо	уникал-
ността	 на	 индивида	 от	
една	 страна	 и	 възмож-
ността	 от	 друга	 страна	
да	 се	 извършват	 живо-

тоспасяващи	 интервен-
ции,	 да	 се	 осъществява	
превенция	 на	 възможни	
генетични	 аномалии	 при	
кръвна	 несъвместимост	
на	бъдещата	родителска	
двойка	и	т.	н.	Това	науч-
но	 постижение,	 непре-
къснато	 обогатявано	 и	
доразвивано	 във	 време-
то,	 е	 относимо	 преди	
всичко	 към	 биологичния	
статус	 на	 отделния	 чо-
век.	
	 Определено	е	назрял	
моментът	обществото	да	
бъде	 подходящо	 инфор-
мирано	 по-обстойно	 за	
проблематиката	 на	 ин-
тимността	 и	 хората	 да	
встъпват	в	живота	с	по-
знания	 и	 за	 емоционал-
ния	 си	 статус.	 В	 тази	
посока	 ще	 анализирам	
някои	 фундаментални	
„препъникамъка”	 за	 ус-
пешно	 и	 ефективно	 ли-
чностно	функциониране.	
	 В	настоящия	матери-
ал	 ще	 разгледам	 отли-
ката	 на	 влюбването	 от	
същинската	 любов,	 а	 в	
следващите	 броеве	 ще	
продължа	с	други	заблу-
ди	и	остарели	модели	на	
общуване	 във	 връзка	 с	
темата.	 Ще	 акцентирам	
и	на	въпроса	за	различ-
ните	 емоционални	 ези-
ци,	с	които	се	общува.
	 Повечето	 хора	 съз-
дават	 интимно	 съжител-
ство	 с	 преживяване	 на	
влюбването.
	 Срещаме	 някой,	 чи-
ито	 физически	 характе-
ристики	 и	 черти	 на	 ли-
чността	 създават	 доста-
тъчно	позитивност	у	нас,	
и	интимната	връзка	вече	

е	възможна.	Този,	който	
е	 влюбен,	 храни	 илюзи-
ята,	 че	 възлюбеният	 е	
съвършен.	 Близките	 му	
може	 да	 виждат	 дефе-
кти,	но	не	и	той.	Обикно-
вено	 културалната	 тра-
диция	ни	указва,	че	ако	
сме	 наистина	 влюбени,	
това	ще	трае	вечно.		
	 Винаги	ще	изпитваме	
чудесните	чувства,	които	
имаме	 в	 този	 момент,	
и	никой	не	би	могъл	да	
застане	между	нас.
 Вечността на пре-
живяването „влюбен“ 
е фикция, не факт.

	 Направени	 са	 дълго-
срочни	 изследвания	 на	
феномена	 влюбване	 от	
американски	 специали-
сти	 и	 е	 установено,	 че	
романтичното	 въодушев-
ление	 трае	 около	 две	
години.	 Ако	 любовната	
връзка	 е	 тайна,	 то	 тя	
може	 да	 бъде	 с	 висок	
патос	 малко	 повече	 от	
две	години,	но	в	крайна	
сметка	 всички	 слизаме	
от	 облаците	 и	 забеляз-
ваме,	че	другият	има	не-
малко	 недостатъци.	 Той	
ще	 изразява	 желания	 и	
намерения,	но	 те	ще	са	

твърде	различни	от	ней-
ните.	 Постепенно	 илю-
зията	 за	 интимност	 се	
изпарява	 и	 различните	
емоции,	мисли	и	модели	
на	 поведение	 започват	
да	се	налагат.	Влюбени-
те	се	връщат	в	предиш-
ния	 си	 свят	 и	 искат	 да	
утвърдят	 себе	 си.	Те	 са	
две	 отделни	 личности.	
Умовете	 им	 не	 са	 се	
слели,	 а	 емоциите	 им	
са	 се	 смесили	 само	 за	
кратко	в	безкрая	на	лю-
бовта.	 Сега	 проблемите	
на	 действителността	 за-
почват	да	ги	разделят.	Те	
се	 разлюбват	 и	 в	 този	
момент	 или	 се	 отдале-
чават,	разделят,	развеж-
дат	 и	 тръгват	 в	 търсене	
на	 ново	 влюбване,	 или	
започват	 да	 се	 учат	 да	
се	обичат	един	друг	без	
еуфорията	на	любовната	
страст.	
	 Бележитият	 амери-
кански	 психотерапевт	
Морган	Скот	Пек	в	„Из-
куството	 да	 бъдеш	 бог”,	
том	 I,	 С.,	 1994,	 издател-
ство	 „Кибеа“,	 стига	 до	
заключението,	 че	 влюб-
ването	 не	 е	 истинската	
любов.
	 Първо,	 влюбването	
не	 е	 следствие	 от	 воля	
или	 съзнателен	 избор.	
Без	 значение	 колко	 ис-
каме	 да	 се	 влюбим,	 не	
можем	 да	 го	 предизви-
каме.	
	 От	 друга	 страна,	
може	да	не	търсим	тази	
емоция,	 а	 тя	 просто	 да	
ни	 овладее.	 Често	 се	
влюбваме	в	неподходящ	
момент	и	в	неподходящи	
хора.

	 Второ,	 този,	 който	 е	
„влюбен“,	 всъщност	 не	
се	интересува	да	насър-
чава	 личното	 израства-
не	на	другия.	Ако	имаме	
някаква	 цел	 в	 ума	 си,	
когато	 се	 влюбим,	 то	 е	
преди	всичко	да	сложим	
край	 на	 собствената	 си	
самота.	
	 Влюбването	 не	 се	
фокусира	 върху	 собст-
веното	 духовно	 израст-
ване	 или	 израстването	
и	 развитието	 на	 другия.	
По-скоро	 то	 ни	 дава	
чувството,	 че	 сме	 по-
стигнали	 целта	 и	 не	 е	
нужно	повече	да	растем.	
Намираме	 се	 на	 върха	
на	щастието	в	живота	и	
единственото	 ни	 жела-
ние	е	да	останем	там.
	 С	 други	 думи,	 вре-
менното	 срутване	 на	
границите	 на	 егото	 при	
влюбването	е	стереотип-
на	реакция	 у	 човешките	
същества	 спрямо	 опре-
делена	 конфигурация	 от	
вътрешно	сексуално	вле-
чение	и	външни	сексуал-
ни	 стимули.	 Влюбването	
е	преди	всичко	сексуал-
на	потребност,	общуване	
и	 свързване,	 за	 да	 се	
съдейства	за	оцеляване-
то	на	вида.
	 Възгледите	 на	Пек	 и	
неговите	 последователи	
заслужават	 уважение,	
но	са	спорни	при	свеж-
дането	 на	 влюбването	
основно	 до	 сексуалнос-
тта.	 То	 е	 преди	 всич-
ко	един	неподготвен,	но	
вълнуващ	 и	 в	 немалка	
степен	 стойностен	 опит	
да	 бъдем	 добри	 –	 със	
себе	си	и	с	другия.

„Дîктîрå, 
кажè”

Иíтèмíèят èзáîр è èлюзèèтå íа влюáваíåтî

тОНи кОЛЕВа, 
Рзи - гаБРОВО

 Морбили	 (дребната	
шарка)	 е	 силно	 заразно	
вирусно	заболяване.	Раз-
пространява	се	по	възду-
ха	чрез	кихане	и	кашля-
не.	 Вирусът	 прониква	 в	
организма	 през	 лигави-
цата	на	горните	дихател-
ни	 пътища.	 Инкубацион-
ният	период	(периодът	от	
заразяването	до	първите	
прояви	 на	 болестта)	 е	
около	 9-11,	 понякога	 до	
17-21	дни.	Започва	с	по-
вишаване	 на	 температу-
рата	 до	 38-390С,	 силна	
кашлица,	 сълзотечение	
и	 светобоязън.	 След	 5-6	
дни	 се	 появява	 характе-
рен	обрив	по	лигавицата	
на	 небцето	 и	 сливиците,	
а	 по-късно	 и	 по	 цялото	

тяло.	След	преминаване-
то	 му	 по	 кожата	 остава	
кафеникава	пигментация.
За	 съжаление,	 морбили	
е	 заболяване,	 при	 кое-
то	 често	 се	 получават	
усложнения,	 които	 мо-
гат	 да	 доведат	 до	 трай-
ни	 увреждания	 и	 дори	
до	 смърт.	 Най-чести	 са	
усложненията,	 засягащи	
дихателната	 система.	
Обикновено	 се	 касае	 за	
вторична	 бактериална	
инфекция	 под	 формата	
на	 пневмония	 или	 плев-
рит.	 Усложнения	 настъп-
ват	 и	 в	 другите	 органи	
и	 системи:	 нефрит	 (въз-
паление	 на	 бъбреците),	
ендо-	и	миокардити	(въз-
паления	 на	 вътрешна-
та	 ципа	 на	 сърцето	 или	
сърдечния	 мускул),	 отит	
(възпаление	 на	 ухото)	 и	

други.
	 Най-сериозни	 са	 ус-
ложненията	 от	 страна	
на	 нервната	 система.	
В	 разгара	 на	 болестта	
почти	 винаги	 са	 налице	
симптомите	 на	 мозъчно	
дразнене	 –	 неспокой-
ствие,	 възбуда,	 главобо-
лие,	бълнуване,	мускулни	
потрепвания.	 Морбилоз-
ният	енцефалит	(възпале-

ние	на	мозъка)	е	услож-
нение,	 което	 се	 явява	
обикновено	около	8-14-ия	
ден	 от	 началото	 на	 бо-
лестта	 и	 протича	 тежко	
с	 картината	 на	 мозъчен	
оток	и	гърчове.
	 Подострият	склерози-
ращ	 паненцефалит	 е	 не-
врологично	 усложнение	
от	 болестта,	 което	може	
да	 настъпи	 дори	 десе-

тилетие	 след	 преболеду-
ване!	 Развива	 се	 като	
постепенна	загуба	на	ум-
ствените	 способности	 и	
завършва	 с	 будна	 кома,	
в	 която	 болните	 умират	
месеци	 или	 дори	 години	
по-късно.	
	 Единственият	 начин	
да	предпазите	детето	си	
от	 това	 ужасяващо	 по-
следствие	от	морбилната	
инфекция	е	да	го	имуни-
зирате,	 защото	 лечение	
не	съществува!
	 По	 данни	 на	 Евро-
пейския	 център	 за	 пре-
венция	и	контрол	на	за-
боляванията	 в	 Стокхолм	
от	 началото	 на	 годината	
на	 територията	на	Евро-
пейския	 съюз	 са	 реги-
стрирани	 8343	случая	на	
морбили.	Най-голям	брой	
случаи	 са	 съобщени	 във	

Франция	 (2380),	 Гърция	
(2075),	 Италия	 (1715)	 и	
Румъния	 (504).	 Установе-
но	 е,	 че	 болшинството	
от	 заболелите	 са	 деца	
и	 възрастни,	 неимунизи-
рани	 срещу	 заболяване-
то.	 През	 2018	 година	 са	
докладвани	 и	 31	 лица,	
починали	от	морбили.
	 Значителен	 брой	 за-
болявания	 от	 морбили	
са	 съобщени	 и	 от	 дру-
ги	 държави	 на	 европей-
ския	 континент:	 Украйна	
-	 18188,	 Сърбия	 -	 4784,	
Русия	-	1063.
	 От	началото	на	 годи-
ната	в	страната	са	отче-
тени	7	потвърдени	случая	
на	 морбили.	 Заболелите	
са	 на	 възраст	 между	 2	
и	 39	 г.,	 като	 5	от	 тях	 са	
неимунизирани	 или	 без	
данни	за	имунизация.

	 В	 Република	 Бълга-
рия,	 според	 действащия	
Имунизационен	 кален-
дар,	 имунизация	 сре-
щу	 морбили	 се	 прави	 с	
трикомпонентна	 ваксина	
(срещу	морбили,	паротит	
и	рубеола)	на	децата,	на-
вършили	 13	 месеца.	 На	
реимунизация	 подлежат	
12-годишните.
	 РЗИ	-	Габрово	призо-
вава	родителите	да	про-
верят	 имунизационния	
статус	 на	 децата	 си	 по	
отношение	 на	 имуниза-
цията	срещу	морбили.	
	 Ако	 детето	 Ви	 е	 на-
вършило	 възрастта	 за	
имунизация	или	реимуни-
зация	и	по	някаква	при-
чина	 ваксината	 все	 още	
не	 е	 поставена,	 моля,	
обърнете	 се	 незабавно	
към	личния	си	лекар!

Мîрáèлè íå å áåзîáèдíî заáîляваíå! Дåтåтî Вè èмуíèзèраíî лè å?

	 1.	Лечебни	заведения	и	
леглови	фонд.
	 Към	 31	 декември	 2017	
г.	 в	 област	 Габрово	 функ-
ционират	 6	 заведения	 за	
болнична	помощ	с	860	лег-
ла	 (табл.	 1).	 Заведенията	
за	 извънболнична	 помощ	
са	39	с	18	легла,	а	другите	
лечебни	и	здравни	заведе-
ния	–	3	с	23	легла.
	 Заведенията	 за	 бол-
нична	 помощ	 включват	
болници,	центрове	за	кож-
но-венерически	 заболява-
ния,	центрове	за	психично	
здраве	и	комплексни	онко-
логични	 центрове.	 Съглас-
но	 Закона	 за	 лечебните	
заведения	 болниците	 са	
многопрофилни	 и	 специа-
лизирани.
	 В	 сравнение	 с	 2016	 г.	
легловият	 фонд	 на	 бол-
ниците	 намалява	 с	 6.1%,	
което	 се	 дължи	 на	 нама-
ления	 брой	 на	 леглата	 в	
многопрофилните	болници.
	 Към	 31	 декември	 2017	
г.	многопрофилните	болни-

ци	 в	 областта	 са	 3	 с	 497	
легла.	 Те	 представляват	
50.0%	от	болниците	и	в	тях	
е	 съсредоточен	 57.8%	 от	
легловия	 фонд	 на	 всички	
болници	в	областта.	
	 Заведенията	 за	 извън-
болнична	 помощ	 в	 облас-
тта	 в	 края	 на	 2017	 г.	 са	
39	 с	 18	 легла	 за	 кратко-
срочно	 лечение.	 Сред	 из-
вънболничните	 заведения	
най-голям	 е	 броят	 на	 са-
мостоятелните	 медико-ди-
агностични	 и	 медико-тех-
нически	 лаборатории	 –	 23	
заведения,	 следват	 меди-
цинските	центрове	–	12	с	8	
легла,	и	диагностично-кон-
султативните	центрове	–	3	
с	10	легла.
	 Към	 други	 лечебни	 и	
здравни	 заведения	 се	 от-
насят	центровете	за	спеш-
на	медицинска	помощ,	ре-
гионални	 здравни	 инспек-
ции,	 домове	 за	 медико-
социални	 грижи	 за	 деца	
и	 хосписите.	 През	 2017	 г.	
в	област	Габрово	тези	за-

ведения	са	3	с	23	легла.	В	
сравнение	 с	 предходната	

година	 е	 запазен	 общият	
им	брой,	а	легловият	фонд	

на	 тази	 категория	 заведе-
ния	се	увеличава	с	9.5%.
 2. Медицински персо-
нал.	 В	 края	 на	 2017	 г.	 на	
основен	 трудов	 договор	 в	
лечебните	 и	 здравни	 за-
ведения	 в	 областта	 прак-
тикуват	 420	 лекари	 (табл.	
2).	 Лекарите	 по	 дентална	
медицина	 са	 112,	 а	 меди-
цинските	 специалисти	 по	
здравни	грижи	–	784,	като	
511	 от	 тях	 са	 медицински	
сестри.	
	 В	 структурата	 на	 ле-
карите	 по	 специалности	
най-голям	 е	 делът	 на	 об-
щопрактикуващите	 лека-
ри	 –	 74	 (17.6%),	 следвани	
от	 практикуващите	 Спеш-
на	 медицина	 –	 33	 (7.9%),	
Педиатрия	 –	 23	 (5.5%),	
и	 Нервни	 болести	 –	 20	
(4.8%).
	 Осигуреността	с	лекари	
в	 област	 Габрово	 в	 края	
на	2017	 г.	е	38.1	на	10	000	
души	от	населението,	като	
показателят	 е	 по-нисък	 от	
средния	за	страната.

		(42.7).	Най-ниски	са	стой-
ностите	 му	 в	 областите	
Кърджали	 (26.4	 на	 10	 000	
души	от	населението),	До-
брич	(27.2)	и	Перник	(27.3).

Ëåчåáíè завåдåíèя за áîлíèчíа è èзвъíáîлíèчíа пîмîщ è здравíè завåдåíèя в îáласт Гаáрîвî
 Брой

На 10 000 
души от  на-
селението

Лекари 420 38.1
Лекари	по	дентална	
медицина 112 10.2

Медицински	специалисти	по	
здравни	грижи 784 71.1

Фелдшери 66 6.0

Акушерки 39 3.5

Медицински	сестри 511 46.3

Лаборанти	(клинични	и	
рентгенови) 84 7.6

Зъботехници 37 3.4
Други	медицински	
специалисти 47 4.3

   
Население	на	един	лекар 263 х

Население	на	един	лекар	по	
дентална	медицина 984 х

1. 
(Брой)

 Заведения Легла

лечебни заведения за 
болнична помощ 6 860

Многопрофилни	болници 3 497

Специализирани	болници 3 363

Лечебни	 заведения	 за	 из-
вънболнична	помощ 39 18

Диагностично-консултатив-
ни	центрове 3 10

Медицински	центрове 12 8

Дентални	центрове 1 0

Самостоятелни	 медико-ди-
агностични	и	медико-техни-
чески	лаборатории

23  

Други лечебни и здравни 
заведения 3 23

1. Лечебни и здравни заве-
дения към 31.12.2017 г. в об-
ласт Габрово

2. Медицински персонал към 
31.12.2017 г. в област Габрово

Ваксината и прилагането й 
са безплатни!
Бъдете отговорни, не 
рискувайте здравето на децата си!

Методологични 
бележки

С т ат и с т и ч е с ко т о 
изследване на 
лечебните и здравни 
заведения осигурява 
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 - г-н Жаблянов, при-
съствате на представяне-
то на „ален мак самотен“. 
как се чувствате на тази 
първа среща на габро-
вци с книгата на Мерсия 
Магдермот?
	 -	 Истински	 се	 вълну-
вам,	че	в	Габрово	предста-
вяме	книга	на	чужд	автор	
за	български	политик.	Това	
говори	 за	 мащаба	 на	 фи-
гурата	 на	 основателя	 на	
социалистическата	 партия	
Димитър	 Благоев.	 Полити-
ческа	фигура,	която	не	се	
изчерпва	 с	 пределите	 на	
България.	 Партията,	 която	
е	създадена	преди	127	го-
дини,	има	дългосрочна	цел	
във	 времето.	 Тя	 е	 партия	
на	 социалното	 преустрой-
ство,	партия	с	неизлечими	
социални	 и	 политически	
ценности,	 която	 може	 да	
обедини	около	тях	най-ши-
роките	 обществени	 слое-
ве.
 - книгата се казва 
„ален мак самотен“, не 
е ли и днес партията на 
българските социалисти 
самотна в политическото 
пространство?
	 -	 Самотна	 е	 БСП.	 Са-
мотна	е,	защото	БСП	оста-
ва	 единственият	 защитник	
на	 българското	 общество,	
единственият	 защитник	 на	
истината	в	него,	единстве-
ният	защитник	на	истината	
за	 нашата	 история	 през	
XX	 век	 и	 на	 подменените	
факти.	
	 БСП	 е	 самотна	 в	 оп-
ределен	 смисъл,	 защото	
нито	 една	 от	 другите	 по-
литически	 партии	 в	 Бъл-
гария	 не	 вярва	 в	 парла-
ментаризма	 като	 система	
на	 гражданско	 и	 народно	

управление.	 Нито	 една	 от	
другите	партии	в	България	
не	 смята,	 че	 развитието	
на	българското	стопанство	
трябва	да	бъде	цел	на	дър-
жавата.	Нито	една	от	дру-
гите	 партии	 в	 парламента	
не	е	склонна	да	се	яви	и	
честно	да	се	състезава	на	
изборите.	Всички	разчитат	
на	 всевъзможни	 механи-
зми	 за	 устройване	 в	 из-
пълнителната	власт	–	било	
чрез	 помощни	 коалиции	
или	 чрез	 безпринципни	
комбинации.	
	 Никой	 не	 е	 в	 състоя-
ние	сега	да	каже	с	каква	
програма	 управлява	 бъл-
гарското	 правителство.	
Програмата	 е	 единствено	
в	 главата	 на	 министър-	
председателя	и	мислите,	с	
които	той	се	събужда	все-
ки	 ден.	 Така	 не	 може	 да	
се	 управлява	 европейска	
България.
 - въпреки тази само-
та, какъв е пътят, какви са 
стъпките, които би пред-
приела левицата, за да 
излезе от тази изолация?
	 -	 Не	 смятам,	 че	 БСП	
се	 намира	 в	 обществена	
изолация.	Смятам,	че	БСП	
преодоля	през	последните	
десетилетия	 най-трудните	
периоди	 в	 своето	 истори-
ческо	 съществуване	 след	
промените,	 когато	 с	 по-
литическото	 наследство	
от	 управлението	 на	 стра-
ната	 след	 Втората	 све-
товна	 война	 на	 Народна	
република	 България	 беше	
отречен	 и	 социализмът.	
Социализмът	 не	 може	 да	
бъде	 отречен.	 Не	 защото	
се	 събираме	 за	 предста-
вянето	 на	 биографията	 на	
Димитър	 Благоев,	 написа-

на	 от	 Мерсия	 Макдермот.	
Левите	 партии	 в	 Европа,	
социалдемократическите	в	
Германия	 и	 в	 Централна	
Европа,	лейбъристките	във	
Великобритания	 отстояват	
цялата	 философска	 кон-
цепция	 за	 друг	 тип	 об-
ществено	 устройство.	 И	
това	 е	 огромен	 алианс	 в	
Европа,	който	ще	се	бори	
Обединена	 Европа,	 Евро-
пейският	 континент,	 дър-
жавите,	 които	представля-
ват	 Европа,	 да	 изглеждат	
по	друг	начин.	
	 Днес	трудът	е	смачкан,	
трудът	 е	 подценен.	 Соци-
алната	 несигурност	 расте,	
безработицата	е	възможно	
да	 не	 расте,	 но	 доходите	
падат,	 което	 е	 абсолютно	
същото,	 даже	 може	 би	 и	
по-зле.	 Така	 че	 няма	 как	
да	 бъде	 изолиран	 социа-
лизмът,	 няма	 как	 да	 бъде	
изолирана	 социалистиче-
ската	партия.
 - как бсП ще успее и 
дали ще успее да прока-
ра такива социални за-
кони, които да премахнат 
идиотската бедност, която 

властва в страната?
	 -	Бедността	в	страната	
вече	 е	 разрушителна	 за	
българското	 общество.	 И	
не	 мога	 да	 разбера	 защо	
тази	 бедност,	 заедно	 с	
влошаващата	 се	 демо-
графска	 ситуация,	 както	
обичат	 да	 казват,	 а	 ина-
че	 си	 е	 свързано	 с	 фи-
зическото	 изчезване	 на	
българския	 народ,	 не	 са	
стратегическите	 цели	 на	
всяко	 едно	 правителство,	
включително	 и	 на	 прави-
телствата	 на	 десницата.	
Дори	 тези	 правителства	
да	 са	 представители	 на	
най-едрия	български	капи-
тал	 в	 момента,	 този	 бъл-
гарски	капитал	остана	без	
работници.	 И	 вместо	 да	
се	 оплаква	 за	 това,	 че	
българите	 били	 напускали	
и	не	искали	да	работят,	то	
е	 не	 защото	 българският	
народ	 е	 мързелив,	 не	 за-
щото	българските	работни-
ци	 нямат	 професионални	
качества	 –	 където	 и	 да	
отидат	 в	 Европа,	 те	 са	
едни	 от	 добре	 платените.	
Няма	 да	 видите	 просещи	

българи	 в	 европейските	
държави.	Може	да	 видите	
всякакви	други,	но	българи	
няма.	
	 И	 изцяло	 отговорност	
на	 българското	 предпри-
емачество,	на	българските	
правителства	 е	 да	 напра-
вят	 така,	 че	 тези	 наши	
съграждани	да	работят	 за	
просперитета	на	България.	
Няма	 как	 с	 това	 населе-
ние,	 което	 има	 България,	
с	половината	от	работната	
ни	 сила	 извън	 страната,	
ние	да	преодоляваме	бед-
ността.	 Това	 е	 въпрос	 и	
на	 законодателство.	 И	 не	
само	 на	 законодателство,	
но	 и	 на	 активни	 действия	
на	изпълнителната	власт	в	
тази	посока.	
	 За	 съжаление,	 в	 съ-
временната	 структура	 на	
нашето	 стопанство	 са	
най-черните	 и	 най-недо-
ходоносните	 видове	 труд.	
Нашите	 работници	 са	 в	
строителството	 на	 Запад-
на	Европа,	нашите	съграж-
дани	 са	 зад	 воланите	 на	
камионите	 с	 обезценен,	 с	
незащитен	труд,	с	компро-

миси	 в	 личния	 живот	 и	
съдба.	 Много	 квалифици-
рани	 български	 граждани	
са	 принудени	 да	 работят	
черен	 труд	 само	 защото	
собствената	ни	икономика	
не	 е	 в	 състояние	 да	 им	
предложи	реализация	нито	
на	знанията,	нито	на	амби-
циите,	нито	на	достойното	
човешко	съществуване.	
 - изходът?
	 -	Изходът	е	радикална	
реформа	на	социално-ико-
номическия	 модел	 в	 Бъл-
гария.
 - кой ще я осъщест-
ви?
	 -	БСП	даде	една	заяв-
ка.	 Но	 в	 документа,	 кой-
то	приехме	преди	няколко	
дни	–	„Визия	за	България“	
–	 има	 много	 идеи,	 които	
трябва	 да	 бъдат	 доразра-
ботени	 и	 конкретизирани.	
Някои	 от	 тях	 е	 възможно	
и	да	отпаднат.	Но	това	не	
може	 да	 бъде	 само	 едно-
партийно	усилие.
 - в същото време г-н 
цветан цветанов в сто-
личен всекидневник за-
даде въпроса откъде кор-
нелия нинова ще вземе 
пари за реализирането на 
илюзорните според него 
идеи, заложени във „ви-
зия за българия“, както 
и че след управление на 
бсП на българия й трябва 
дълго време, за да стъпи 
на краката си, какъв е ва-
шият прочит на неговите 
думи?
	 -	 Не	 бих	 желал	 да	
коментирам	 подобни	 за-
ключения,	 още	 повече,	 че	
изпитвам	 дълбоки	 съмне-
ния	 към	 социално-иконо-
мическите	познания	на	г-н	
Цветанов.	 Не	 смятам,	 че	
едно	такова	заключение	е	
резултат	от	негов	задълбо-
чен	 прочит	 на	 документа,	
който	 БСП	 прие.	 Съмня-
вам	 се	 дори	 дали	 той	 е	
запознат	с	него.	
	 Въпросът	 за	 разпре-
делянето	 на	 обществения	
ресурс	 в	 България,	 или	
на	парите,	както	казва	г-н	
Цветанов,	 е	 ключов	 въ-
прос	 за	 нашето	 развитие.	

През	 сегашния	 български	
бюджет	 се	 разпределят	
около	35	до	37	процента	от	
брутния	 вътрешен	 продукт	
на	 страната.	 Социалните	
икономики	 в	 Централна	
Европа	разпределят	до	50	
процента	 от	 произведено-
то	 през	 бюджета.	Тоест	 в	
това	 отношение	 България	
се	намира	на	опашката	на	
Европа.	
	 И	 има	 връзка	 между	
социалната	сигурност,	раз-
витието	на	едно	общество,	
включително	 междулично-
стните	отношения,	от	това	
как	 изглежда	 разпределя-
нето	 на	 общественото	 бо-
гатство.	 Защото	 в	 Бълга-
рия	 са	 създадени	 всички	
предпоставки	 обществено-
то	богатство	да	бъде	част-
но	потребявано,		изнасяно	
от	страната	и	реализирано	
в	 предмети	 на	 лукса,	 в	
напълно	безсмислени	ико-
номически	 начинания	 на	
една	 шепа	 наши	 съграж-
дани.	 И	 аз	 се	 надявам,	
понеже	 вече	 сме	 в	 XXI	
век,	а	не	в	началото	на	XX	
век,	тези	наши	съграждани	
да	 усетят	 собствената	 си	
социална	 и	 управленска	
отговорност	пред	собстве-
ната	 си	 държава.	 Защото	
те	 трябва	 да	 започнат	 да	
работят	за	нея.
 - според вас фактът, 
че Парламентът прие пре-
зидентското вето върху 
закона за приватизаци-
ята, замазване на очи ли 
е?
	 -	 Управляващите	 бяха	
принудени,	 уплашени	 от	
общественото	 мнение	 да	
подкрепят	 ветото	 на	 пре-
зидента.	 На	 всички	 е	 из-
вестно	 как	 премиерът	 си	
промени	позицията	за	по-
ловин	 час,	 цялата	 парла-
ментарна	 група	 на	 ГЕРБ.	
Внесените	от	Обединените	
патриоти	 проектозакони	
бяха	 гласувани	 само	 два	
дни	 преди	 това.	 И	 това	
е	 скандално.	 Във	 всеки	
друг	парламент,	във	всяко	
друго	общество	това	щеше	
да	 предизвика	 тътен	 от	
обществено	възмущение.

Валåрè Жаáляíîв: “Бåдíîстта в страíата å разрушèтåлíа за îáщåствîтî”

	 Като	юноша	Пейо	Пеев	
играе	футбол	в	една	от	сек-
циите	 на	 „Орловец”	 -	 „Цар	
Борис”,	която	обхваща	мом-
четата	 от	 района	 на	 Пада-
лото.	Скоро	с	качествата	си		
той	 прави	 впечатление	и	 е	
включен	в	представителния	
тим.	 Куриозното	 било,	 че	
за	 него	 нямало	 подходящ	
номер	на	обувките.	
	 В	интервю	пред	Христо	
Минчев	Пейо	Пеев	споделя:
 „В някои от мачовете 
ритах топката по терлици. 
Кракът ми беше малък и за 
мен нямаше подходящи обув-
ки. Централният нападател 
Цоню Михайлов носеше № 

37, но и неговите обувки ми 
бяха големи”.
	 През	 1947	 г.	 всички	
спортни	 организации	 в	
Габрово	 се	 обединяват	 в	
единно	 ОРПС	 дружество	
„Априлов”.	 Игрище	 „Орло-
вец”	е	прекръстено	на	„Ап-
рилов”.
	 В	състава	на	„Априлов”	
съотборници	 на	Пейо	Пеев	
са	 Христо	 Радев	 (Риндю),	
Георги	Калчев	(Герчо),	Иван	
Бъчваров	 (Щуката),	Трифон	
Бъчваров	 (Тоню),	 Стефан	
Лазаров	 (Тепата),	 Михаил	
Янков	(Гърка),	Милко	Мило-
ев.	
 „В Габрово играехме - 
разказва	 Пейо	 Пеев	 -	 с 
„Ботев”. Завършихме 2:2. 
Вкарах и двата гола. Много 
ме харесаха и когато влязох 
в казармата, ме взеха да 
играя при тях.” 
	 „Пейо	 беше	 много	 до-
бър	приятел	с	Иван	Шумков	
-	 габровец,	 много	 запален	
по	 футбола,	 по-късно	 ра-
ботеше	в	 „Електроника”,	 та	
той	 се	 обадил	 на	 приятел	
-	военен,		началник-щаб		в	
Пловдив,	 и	 моят	 приятел	
замина	за	Пловдив	и	игра-
еше	като	войник	в	ДНА.	По	
това	време	служех	в	Стара	
Загора	 и	 когато	 ме	 изпра-

тиха	 шофьор	 на	 специална	
служба	в	армията	-	отдел	в	
Пловдив,	всеки	ден	се	виж-
дахме	 с	 Пейо.	 Аз	 служех	
към	 Първа	 армия,	 а	 Пейо	
–	във		Втора”,	допълва	днес	
Йовко	Топалов.	
	 За	 времето	 в	 ДНА	 -	
Пловдив	 Пейо	 Пеев	 раз-
казва	 на	 Христо	 Минчев,	
че	треньор	му	е	бил	Георги	
Генов	(Бай	Георги).	
 „Много ни гонеше да 
бягаме по Бунарджика. Не 
малко неща научих и от 
другия ни наставник - Божи-
дар Капустин. Запомнил съм 
мача със „Спартак” (Мос-
ква). Техният треньор Кача-
лин много ме хареса.”
	 През	1954	 г.	Пейо	Пеев	
е	изтеглен	в	ЦДНА	 (ЦСКА).	
На	 една	 негова	 снимка,	
направена	 на	 палубата	 на	
румънския	 кораб	 „Трансил-
вания”	 -	 отборът	 отива	 да	
играе	 в	 чужбина	 и	 плава	
по	 Дунава.	 Сред	 напада-
телите	 на	 армейския	 тим	
Пешко	 Михайлов,	 Гацо	 Па-
найотов,	Иван	Колев,	Крум	
Янев,	 Стефан	 Стефанов	 са	
и	двама	габровци	-	Михаил	
Янков	и	Пейо	Пеев.	
 „Предстоеше ми да се 
уволня 	-	продължава	разка-
за	си	Пейо	Пеев.	-	Предло-

жиха ми да остана в ЦСКА с 
чин младши лейтенант. При 
мен обаче дойдоха Атанас 
Цанов и треньорът Васил 
Спасов и ме убедиха да пре-
мина в „синия” отбор. Там 
също попаднах в средата на 
класни футболисти: Дими-
тър Йорданов (Кукуша), Бо-
рис Апостолов, Йончо Арсов, 
Стефан Абаджиев, Христо 
Илиев (Патрата), Димо Пе-
чеников, Георги Соколов.” 
 „Така,	 когато	 през	 1955	
г.	 -	 допълва	Йовко	Топалов	
-	 Пейо	 се	 уволни,	 започ-
на	 да	 играе	 в	 „Левски”	 и	
замина	 за	 София.	 Аз	 се	
върнах	 в	 Габрово.	 Работех	
в	Машинния	завод	и	играех	
в	„Торпедо”	(отборът	на	ма-
шиностроителите,	б.	а.).”	
	 Пак	 Христо	 Минчев	 от-
белязва,	 че	 на	 една	 запа-
зена	 от	Пейо	Пеев	 снимка	
на	 гърба	 има	 надпис: „На 
непогрешимия партньор от 
дясно” от централния на-
падател Димитър Попди-
митров, по-късно известен 
спортен журналист, а също 
и поет (Люлин Димитров)”. 
 „С	 Пейо	 поддържахме	
контакти.	Гостувал	съм	му	в	
София.	 Гледал	 съм	 мачове	
на	 „Левски”.	 Играл	 е	 3-4	
пъти	в	националния	отбор”,	
припомня	 си	 Йовко	 Топа-
лов.
	 През	сезона	1961	-	1962	
г.	 Пеев	 се	 състезава	 в	 „Б”	
група	в	 състава	на	столич-
ния	 „Септември”,	 след	 кое-
то	се	завръща	в	Габрово.	
	 Отборът	на	„Балкан”	по	
това	време	не	съществува.	
	 Не	 малко	 преобразува-
ния	 е	 претърпял	 футболът	
в	 Габрово	 в	 своята	 дълго-
годишна	 история.	 Изследо-

вателят	 му	 Христо	 Минчев	
намира,	 че	 една	 от	 най-
странните	 трансформации	
е,	когато	през	1962	г.	„Бал-
кан”	се	разделя	на	 „Чарда-
фон”	 и	 „Орловец”.	На	 пръв	
поглед	 се	 възстановяват	
старите	 клубове.	 Но	 всъщ-
ност	 представителният	 тим	
на	града	се	запазва,	който	
продължава	 да	 се	 състе-
зава	 в	 Северна	 „Б”	 РФГ.	
„Орловец”	 остава	 по-ско-
ро	 като	 „дублиращ	 отбор”,	
включен	в	състава	на	зона	
„Янтра”.
 „Като се върнах в Габро-
во -	е	отбелязал	Пейо	Пеев,	
- започнах да играя в „Ор-
ловец”. Представителният 
тим на града обаче беше 
„Чардафон”. Оттам ме поис-
каха и председателят Сте-
фан Иванов ме „продаде” за 
едно радио.” 
	 Тогава	 в	 „Чардафон”	

вратар	 е	 Йовко	 Топалов.	
По	 неговите	 думи	 той	 е	
единственият	 вратар	 в	 Се-
верна	 България	 с	 най-мал-
ко	 вкарани	 голове	 (11).	 За	
него	постът	вратар	изисква	
„нюх,	 усет	 и	 спортистът	 да	
си	 гледа	 вратата	 от	 пър-
вата	 до	 последната	 секун-
да.	 Случвало	 ми	 се	 е	 да	
пусна	 и	 автоголове.	 Сега	
на	 Световното	 първенство	
най-много	ми	хареса	врата-
рят	 на	Белгия.	Номер	 1	 е”,	
категоричен	 е	 в	 мнението	
си	Йовко	Топалов.
	 Ако	 се	 върнем	 отново	
към	 1962	 г.,	 в	 „Чардафон”	
Пеев	играе		и	с	Йордан	Ко-
вачев,	Диман	Джуров	(Джо-
ко),	Милан	Стоянов	(Мики),	
Христо	 Чехларов,	 Георги	
Шомов,	 Вангел	 Стаматов,	
Петър	 Гердемски	 и	 др.	 Ко-
гато	 треньорът	 Йордан	 То-
мов	 (Коми)	 напуска,	 Пейо	

Пеев	заема	неговото	място.	
	 Експериментът	 в	 Габро-
во	 да	 има	 два	 силни,	 рав-
ностойни	отбора	се	оказва	
неуспешен.	 На	 30	 януари	
1965	 г.	 двете	 физкултурни	
дружества	 -	 „Чардафон”	 и	
„Орловец”,	се	обединяват.	И	
тогава	се	„разгаря	истинска	
битка”	 за	 името	 на	 новата	
организация.	 Имало	 е	 не	
малко	прения,	когато	Пенчо	
Карапенев	-	един	от	най-из-
тъкнатите	 ръководители	 на	
Габрово,	 казва:	 „Наречете	
го	пък	„Чардафон-Орловец”.		
Име,	 което	 било	 прието	 и	
много	скоро	хората	по	три-
буните	вместо	дългото	сло-
восъчетание	 започнали	 да	
скандират:	„ЧАО!	ЧАО!”.	
	 След	 активната	 си	 фут-
болна	 кариера,	 завоювал	
авторитет	и	уважение,	Пейо	
Пеев	е	избран	за	председа-
тел	на	ОС	на	БФС.

Пåйî Пååв - åмáлåматèчíа за футáîла в Гаáрîвî лèчíîст
In memoriam

 Пейо Пеев (1931-
2018) е изтъкнат га-
бровски футболист - на-
падател, играл в отбо-
ра на „Левски” в края на 
50-те години на миналия 
век, оставил трайна сле-
да в историята на га-
бровския футбол, пред-
седател на Зоналния съ-
вет на БФС (1986-1992), 
починал през юни.  
 Биографични данни за 
Пейо Пеев се съдържат 
в книгата „Из история-
та на габровския футбол” 
(2001 г.) на журналиста 
Христо Минчев:  

40	дни
от кончината на

ПеЙо Пеев 
(1931	-	2018)

емблематична личност 
за футбола в габрово

приятели, почитатели, колеги

отляво надясно: Стефан Калоянов, Кольо Колев и Йовко Топалов - тримата спортни прияте-
ли, които разказаха спомените си за Пейо Пеев в брой 173 на „100 вести“ - 28 юли 2018 г.

стЕфка БУРмОВа
 Народният представител от ПГ на „БСП за 
България“ Валери Жаблянов присъства на предста-
вянето на книгата на Мерсия Макдермот „Ален 
мак самотен“ в Габрово. За мястото на левицата 
в днешното политическо пространство и дали е 
тя самотна в него, за предстоящия път на БСП, за 
бедността в страната и нейното преодоляване, 
за това какво е нужно на България, за да излезе от 
спиралата на бедността, е разговорът с Валери 
Жаблянов.


