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 „Топлофикация“ – 
Габрово отново остави 
без топло града. Парно 
няма от 9 януари. На 10 
януари в сайта на ТЕЦ се 
появи съобщение: „Топло-
фикация - Габрово“ ЕАД 
уведомява своите клиен-
ти, че поради авария в ос-
новен топлоизточник  до  
14:00 часа на 11 януари 
2023 г. топлоподаването 
ще бъде с понижени па-
раметри. „Топлофикация 
Габрово“ ЕАД се извинява 
на своите абонати за при-
чиненото неудобство“.
 Понижени параметри 
означава, че радиаторите 
са хладни. 
 От началото на отоп-
лителния сезон – 31 ок-
томври, досега ТЕЦ 
– Габрово съобщи за 10 
аварии и причини, за да 
се преустанови топлопо-
даването или то да е с 
намалени параметри.
   След непрекъснатото 
спиране на парното през 
декември това продължа-
ва и през януари.

    Парно нямаше дори в 
новогодишната нощ. След 
авария на 30 декември 
радиаторите леко се за-
топлиха едва в послед-
ните часове на старата 
година.
   Още на 2 януари ава-
рия спря топлото в отдел-
ни райони на града.
 Абонатите, вече със 
страх, че отново ще са 
ледени, проверяват всеки 
ден радиаторите и очак-
ват с притеснение следва-
щото спиране на парното.
 Два месеца потреби-
тели се жалват от ТЕЦ на 
редакционните телефони.
 Вчера лекарка, която 
живее на ул. „Младост“, 
каза следното:
 „Обръщам се към Вас 
като последна инстанция, 
с която  мога да разгова-
рям. Аз съм гражданка на 
Габрово. Искам да подам 
жалба срещу „Топлофика-
ция“ – Габрово, но никой 
не отговаря на никакъв 
телефон. Мисля, че Вие 
като вестник на Габрово, 

който е най-четен, тряб-
ва да вземете някакво 
отношение по тези безоб-
разия на ТЕЦ – Габрово, 
които извършват с нас. 
Няма парно в студените 
дни, през нощта се пуска 
парно... Това не може да 
продължава. Ако не мо-
жете да решите въпроса, 

напишете това, все пак да 
се прочете и да се знае“.
 Телефоните на сайта 
на ТЕЦ – Габрово наисти-
на не отговарят, но това 
отдавна е така.
 Междувременно съ-
пругът на лекарката полу-
чи малко информация от 
инкасаторския пункт на 

ул. „Антим I“ 7. Оттам са 
му отговорили, че в ТЕЦ-а 
са пуснали малкия котел, 
затова температурите са 
по-ниски. От телефона в 
същия инкасаторски пункт 
на Колелото мъжки глас 
потвърди за „100 вести“, 
че се работи с малкия ко-
тел, но отказа да комен-

тира защо. На въпросите 
кой може да коментира, 
кой е собственик на това 
важно, макар и частно, 
дружество, кой го упра-
влява, как да се свържем 
с него, отговорите бяха: 
„Не знам. Не мога да ко-
ментирам“.
 И вестникът няма 
компетенцията да комен-
тира дали проблемът е 
„авария“, дали е „малък 
котел“, дали топлопода-
ването е съобразено с 
температурите, но можем 
да коментираме, че не 
е толкова трудно да се 
търси решение за отноше-
нията ТЕЦ – потребители 
и качеството на услуга-
та, която дружеството ни 
предлага.
 Защото дейността на 
„Топлофикация“ и всички 
обществени отношения, 
свързани с политиката на 
дружеството, регулацията, 
контролът са уредени със 
Закона за енергетиката. В 
него ясно и категорично , 
на първо място, е казано:

 Основната цел на за-
кона е да създава пред-
поставки за: качествено 
и сигурно задоволяване 
потребностите на обще-
ството от електрическа и 
топлинна енергия и при-
роден газ.
 Ако някой не работи в 
духа на закона, процеду-
рата е ясна.
 Преди всеки зимен се-
зон Областно пътно уп-
равление, РЗИ, РУО, ОД 
на МВР, РД ПБЗН, ЦСМП, 
ОДБХ, ВиК ООД – Габро-
во, Електроразпределе-
ние „Север“ и др. докла-
дват на представителя на 
държавата – Областния 
управител, готовността 
си за зимата. Щом тол-
кова структури могат да 
покажат отношение към 
общността в Габрово, ве-
роятно и ТЕЦ-ът би могъл 
да каже ясно, че ни чакат  
аварии през седмица, за 
да се откажем от парното 
и да търсим алтернатива. 
Защото сега ситуацията е 
студена и скъпа: плащаш 
и за парно, и за ток.

Нå знам, нå мîãа да кîмåнтирам
Габрово пак без парно, единственият телефонен номер, който отговаря в ТЕЦ, казва:

 Досъдебното производ-
ство е започнало с първо 
действие на разследване-
то – оглед на местопро-
изшествие, и се води за 
престъпление по чл. 330, 
ал. 2, т. 2 от НК за това, 
че около 02.50 часа на 8 
януари 2023 г. в село Вра-
ниловци, община Габрово, 
е запалено имущество 
със значителна стойност 
- производствена сграда 
за отработени мазнини и 2 
броя товарни автомобили 
марка „Мерцедес“, 
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Пîд ръкîвîдñтвîтî на Окръжна прîкуратура - Гаáрîвî ñå прîвåжда 
разñлåдванå пî дîñъдåáнî прîизвîдñтвî за умишлåн палåж

Светлана Михайлова

 Зимата е изпълнена с 
множество литературни и 
кино събития. Разбира се, 
това не би следвало да 
ни изненадва. Студеното 
време винаги е предпола-
гало приключения както 
между страниците, така и 
пред големия екран. Ако 
все пак и двете са ви 
повече от любими и ви е 
трудно да изберете, от ре-
дакторския екип на Кине-
матограф са решили този 
въпрос за вас. 
 Зимната програма за 
късометражно кино про-
дължава със специална 
селекция – Късо кино за 
книгите и от книгите. Запа-
зете си датата 11 януари. 
Часът е 18:00, мястото – 
Галерия „Орловска 10“. Ако 
пък случайно тогава сте 
заети, не се притеснявай-
те, защото селекцията е 
предвидена и за Велико 
Търново на 23 февруари 

от 19:30 часа в клуб ТАМ. 
Събитието се осъществява 
с подкрепата на Музей на 
хумора и сатирата.
 Акцентът на програма-
та е премиерата на филма 
„Книга за хората“ (2021), 
дело на режисьора и сце-
нарист Владислав Лаков. 
Страниците на тази исто-
рия, които се разгръщат 
на прага между семплата 
действителност и маги-
ческия реализъм, ще ви 
пренесат през последната 
седмица от летния стаж 
в затънтеното родно село 
на библиотекарката Сла-
вина (Моника Иванова), 
чиито вяра и идеализъм 
ще бъдат поставени под 
сериозно изпитание. Тя ще 
трябва да се изправи сре-
щу Димитрова (Ирен Кри-
вошиева) – директорката 
на местната библиотека, 
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Юлияна Цанева

 Вчера единственият 
български баскетболист, 
играл в НБА - тревненецът 
Георги Глушков, стана на-
върши 63. Естествено, той 
получи много поздрави от 
свои приятели, от родния 
си клуб - "Зограф", от га-
бровския "Чардафон". 
 Специален поздрави-
телен адрес му изпрати 
кметът на Община Трявна 
Силвия Кръстева:
 "Уважаеми, г-н Глушков,
 Приемете моите най-
сърдечни и искрени по-
желания по случай Вашия 
63-годишен рожден ден! 
За мен е истинска чест 
и удоволствие, че мога 
да Ви поздравя и в този 
специален за Вас ден да 
Ви пожелая преди всичко 
здраве, много щастие и 
радостни мигове с най-
близките Ви хора!
 Вие винаги ще остане-
те сред имената, допринес-
ли най-голяма слава и гор-
дост на нашия прекрасен 
град Трявна! Вие винаги ще 
останете и сред имената, 
прославили България на-

длъж и нашир! Вие винаги 
ще останете баскетболис-
тът и човекът, подпомагащ 
развитието на спорта у 
нас! Използвам момента 
отново да Ви благодаря и 
да изкажа своята гордост 
от тези факти!
 Щастлива съм, че Вие 
никога не престанахте да 
подкрепяте развитието на 
тревненския баскетбол - и 
кат състезател, и като ръ-
ководител на Българската 
федерация по баскетбол, 
за което отново Ви благо-
даря!
 Пожелавам още вед-
нъж много здраве, нови 
светли хоризонти в раз-
витието на този прекра-
сен спорт и нека заедно 
продължаваме подпомага-
нето и насърчаването на  
спортния просперитет на 
Община Трявна!
 Честит празник!"
 Глушков, който е ро-
ден на 10 януари 1960 г., 
е почетен гражданин на 
Трявна от 2012-та. Звание-
то се присъжда за значи-
ми постижения в областта 
на спорта, за активното 
участие в дейността на 

Българската федерация по 
баскетбол , за дарителска-
та му дейност и усилията 
му за възраждане на дет-
ско-юношесткия спорт в 
Трявна и страната, както и 
по повод 60-годишнината 
от развитието на баскет-
бола в града.  Основното 
си образование завършва 
в ЕСПУ "П. Р. Славейков" 
в Трявна, а за баскетбо-
ла го открива местната 
легенда в треньорския за-
наят Петър Милчев. С не-
гово съдействие, едва 15 
годишен, Глушков преми-
нава в "Лъсков" - Ямбол, 
където работи Симеон 
Варчев. Първа шампион-
ска титла на България пе-
чели с юношите на този 
клуб през 1976-та, две го-
дини по-късно, вече лидер 
при мъжете, става брон-
зов медалист. 
 Едва на 17 години вли-
за в националния отбор 
и изиграва 250 мача с 
националната фанелка на 
страната ни. Участник е 
в четири Европейски пър-
венства - през 1979, 1985, 
1989 и през 1991 год. 
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малки Обяви за „100 вести“ 
се приемат От 9:30 

дО 17:00 на вхОда на редакцията

•	АВАРИИ	 -	066/816-130

•	ИнфоРмАцИонен	офИс	-	066/816-113

•	ИнфоРмАцИонен	офИс	

	 ИнКАсо	 -	066/816-117

„ВиК”	ооД	-	ГАбРоВо
бул.	„Трети	март”	№	6
www.vik-gabrovo.com

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

ГАРАЖНИ 
ВРАТИ

ЩОРИ 
КАСТЕЛО

външни, 
вътрешни

 AL, 
PVC

ДОГРАМА

	 ВоДоРАВно: Нина Николина. Епир. Чар. Карас. Калеми. 
Комик. Ралев („Ралеви”). Лиляк. Текила. „Арета”. ЕТА. Коканова 
(Невена). Аромат. Толедо. Окарини. Кос. Мало Конаре. Вана. 
Анона. Анива. Баланс. „Имола”. Акин. Ток. Косер. Насока. Кани-
бал. Ринит. Нол (Дитер). Парис. Николова (Пепа). „Йов”. Банат. 
Килим. Леки (Ан). Анаван. Вила. „Вината”. Ира. Очаков. Бер 
(Карл). Кенана. Адата. Наварин. Сирота. Иванов (Георги). Нева. 
„АРО”. Математик. „На лов”. Тилак (Бал Гангадхар). Корал. Саке. 
Синод. Гомел. Ситар. Новара. „Американа”. Раван. Нотис. Марат 
(Жан Пол).
 оТВесно: „Чичо-Томовата колиба”. Атина. Намек. Салон. 
Веневитинов (Дмитрий). Тарикат. Накип. Каравелова (Екате-
рина). Киноман. Бабит. Рамадан. Кик. „Лола”. Скара. Акинак. 
Каравела. Олина. Енот. Ган (Елена). Лора. Адонис. „Санин”. Вико 
(Джамбатиста). Лала. Окомер. Тарас („Тарас Булба”). Комат. Ти-
сера (Матиас). „Онорин”. Ванин (Василий). Реми. Веронал. Ника. 
Ареналес. Бак. Тока. Аникино. Овал. „Алам Ара”. Атол. Чатал. 
Сим. Шели (Пърси). Аренас. Ливада. Осика. Пелети. Икономика. 
„Аватар”. Димят. Новиков (Анатолий). Лотар. Кана. Рикати (Вин-
ченцо). Аналалава. Оверат (Волфганг).

отговори на сканди от бр. 5, вторник

Диана Колева
 
 7 процедури по Пла-
на за възстановяване и 
устойчивост и структур-
ните фондове на ЕС в 
подкрепа на бизнеса за 
1,2 млрд. лв. ще бъдат от-
ворени през първите шест 
месеца на 2023 г. За това 
информира с писмо ми-
нистърът на иновациите и 
растежа Александър Пу-
лев всички областни упра-
вители.

 „До края на година-
та ще стартират още три 
процедури (общо десет) 
по три направления – 
НПВУ, новата програма 
„Конкурентоспособност и 
иновации в предприятия-
та“ 2021-2027 (ПКИП) и но-
вата за България програ-
ма „Научни изследвания, 
иновации и дигитализа-
ция за интелигентна тран-
сформация“ 2021 – 2027 
(ПНИИДИТ). Това е фи-
нансова инжекция от над 

1,2 млрд. лв. за първите 
шест месеца и близо 2 
млрд. лв. до края на 2023 
година за предприятията“, 
пише още в писмото Пу-
лев.
 От думите му става 
ясно, че през февруа-
ри предстои отварянето 
на една от най-чакани-
те от бизнеса процеду-
ри – „ВЕИ и батерии за 
локално съхранение на 
енергия“ (за фирмите) с 
бюджет 200 млн. лв.

 Министър Пулев бла-
годари на областните 
управители за пълното 
съдействие, оказано за 
мобилната му приемна в 
цяла България за периода 
август-декември 2022 г., 
при която бяха разясня-
вани отворените мерки в 
подкрепа на бизнеса по 
ПВУ.   
 „Вследствие на сре-
щите с вас и активната 
комуникация с местната 
власт, бизнеса и меди-

ите постигнахме над 10 
200 кандидати по първите 
две отворени в България 
процедури от ПВУ. За пет 
месеца усилена работа на 
екипите на всички мини-
стри вече има десет от 
възможни десет одобрени 
от ЕК програми за над 
20 млрд. лв. Това ни дава 
увереност да вярваме в 
силите си и да удвоим 
усилията в полза на бъл-
гарските граждани“, пише 
още Пулев.

на над 135 хиляди елек-
тронни винетки, отпуснати 
чрез Агенцията за социал-
но подпомагане на хора 
с намалена работоспособ-
ност. Общият брой на без-
платните винетки в края 
на декември е близо 215 
000 на стойност над 20 
млн. лв. Най-много без-
платни винетки изтичат 
през януари – повече от 
80 000. През февруари – 34 
хиляди, а през март - 20 
хиляди броя. 
 Проверка за срока на 
валидност на е-винетки 
може да бъде направена 
на сайта на АПИ и на БГ-
ТОЛ, припомнят от АПИ.
 Право на безплатна 
едногодишна е-винетка 
имат хора с 50 на сто и 
с над 50 на сто намалена 
работоспособност, както и 
семейства, които отглеж-
дат деца с трайни увреж-
дания. Правото е за един 
автомобил с мощност на 
двигателя до 160 к. с. и 
обем на двигателя до 2000 
куб. см. Препоръчително е 
заявленията за подновя-
ването на безплатните ви-
нетки да бъдат подавани, 
когато наближи крайната 
дата на валидността им. 
Те се подават в дирекция 
„Социално подпомагане“ 
по настоящ адрес – лично, 
с писмо или по електро-
нен път с електронен под-
пис. Социалните служби 
обработват документите в 
7-дневен срок. Агенцията 
за социално подпомага-
не изпраща всекидневно 
обработените заявки на 
Агенция „Пътна инфра-
структура“, която издава 
е-винетката в рамките на 
следващия работен ден.
 При прехвърляне на 
собствеността безплатната 
е-винетка не следва авто-
мобила.

 Към момента нямаме 
официален акт от Минис-
терство на здравеопазва-
нето, който да изисква 
от МОН предприемане 
на действия, свързани с 
евентуално неприсъствено 
обучение с оглед епиде-
мичната ситуация заради 
грипа. Вече имаме опит в 
организиране на учебния 
процес в такива ситуации 
и когато бъдем сезирани, 
своевременно ще се орга-
низираме, за да не бъдат 
изненадани директори, 
учители, ученици и родите-
ли. Това заяви министърът 
на образованието и наука-
та проф. Сашо Пенов пред 
журналисти. Той уточни, че 
водеща е компетенцията 
на Министерство на здра-
веопазването и на местно 
ниво ще се прецени ситуа-
цията и ще се избере коя 

от формите на организа-
ция на учебния процес да 
се приложи.
 Все още няма оконча-
телно становище на МОН 
за актуализирането на 
учебните програми, защо-
то въпреки извършената 
дейност по проучването 
на мнението на всички за-
интересовани, има спор-
ни въпроси, по които има 
нужда от допълнителна 
експертиза.
 По отношение на на-
редбата за конкурсите за 
директори, той припомни, 
че през пролетта има на-
срочено дело във Върхов-
ния административен съд 
и когато той се произнесе, 
министерството ще орга-
низира съответните дей-
ности, свързани с прила-
гането на наредбата.

Миниñтър Пåнîв: Имамå ãîтîвнîñт 
да îрãанизирамå учåáния прîцåñ 
при ãрипна åпидåмия

Миниñтър Пулåв дî îáлаñтнитå управитåли: 
Отварямå 7 прîцåдури в пîдкрåпа на áизнåñа за 
1,2 млрд. лв. прåз първитå шåñт мåñåца на 2023 ã.

продължава от стр. 1
стопанисвани от търговско 
дружество, като пожарът 
се е разпрострял и върху 
друг съседен имот.
 Новината съобщи Цве-
та Димова, връзки с об-
ществеността в Апелатив-
на прокуратура – Велико 
Търново.
 Извършени са неот-
ложни следствени дейст-
вия. Като веществени до-
казателства по делото са 
приобщени оптични носи-
тели, съдържащи файлове 
от видеонаблюдение в ра-
йона на обекта. Назначени 
са пожаротехническа и хи-

мическа експертизи относ-
но причините и механизма 
на възникналия пожар, 
както и видеотехническа 
експертиза. Предстоят и 
други процесуално-след-
ствени действия с оглед 
установяване на автор-
ството на деянието.
 Действията по раз-
следването продължават 
под ръководството на 
Окръжна прокуратура - 
Габрово.
 * * *
 За реакцията на ОФК 
„Янтра“ по повод случи-
лото се в с. Враниловци 
– четете на страница 4

Пîд ръкîвîдñтвîтî на Окръжна прîкуратура 
- Гаáрîвî ñå прîвåжда разñлåдванå пî 
дîñъдåáнî прîизвîдñтвî за умишлåн палåж

продължава от стр. 1
която въплъщава в своя 
образ заслепението и ко-
рупцията както на идео-
логията, така и на целия 
бюрократичен механизъм. 
Филмът е свеж и забавен 
поглед върху литература-
та като светиня на ин-
дивидуалността и силния 
характер. 
 Както може да се оч-
аква от най-голямата ме-
дия за късо кино в Бълга-
рия, гвоздеят на програ-
мата не е единственото, 
което си заслужава да се 
види. Още цели пет за-

главия ще бъдат предста-
вени, сред които филми 
от България, САЩ, Русия, 
Израел и Канада. Обе-
диняващият мотив меж-
ду тях е книгата, но все-
ки един представя своя 
прочит върху темата. От 
романтичната притча, ос-
мисляща живота, през 
заплетените семейни вза-
имоотношения в гоненето 
на литературен успех, до 
грубата реалност на офи-
циалния документ. 
 За повече информа-
ция – https://kinematograf.
bg/programa. 

Кинåматîãраф ñ прåмиåра 
на „Книãа за хîрата

“
 в 

Гаáрîвî и Вåликî Търнîвî

 „Заболяемостта от 
грип в някои от области-
те на страната расте бър-
зо. По тази причина, в 
рамките на ежеседмична-
та среща във връзка с 
епидемичната обстановка 
в страната, основна тема 
беше разпространението 
на сезонния грип. 
 Регионалният щаб в 
Бургас вчера обяви грип-
на епидемия. Ръст на за-
боляемостта отчитаме и 
в областите Пазарджик, 
Варна, Ловеч, Шумен и 
Габрово.“ Това съобщи 
главният държавен здра-
вен инспектор доц. Ангел 
Кунчев на брифинг в Ми-

нистерството на здравео-
пазването.

 Той посочи, че ситу-
ацията е динамична, но 

за разлика от предишни 
години, този път епиде-
мичната вълна започва 
от източните области на 
страната, като стойностите 
на заболяемостта за Со-
фия към момента остават 
сравнително ниски - под 
епидемичните нива.
 „Мерките, които ще се 
предприемат, ще са стан-
дартните и са съсредото-
чени главно към дейността 
на лечебните заведения 
- временно преустановява-
не на детските и женските 
консултации, отлагане на 
имунизации, преустано-
вяване на свижданията“, 
уточни доц. Кунчев.

 В рамките на днеш-
ния ден главният държа-
вен здравен инспектор ще 
проведе видеоконферент-
на среща с директорите 
на 28-те РЗИ в страната, 
като ще бъде акцентира-
но върху готовността на 
лечебните заведения по 
области за реакция при 
повишаване заболяемост-
та от сезонен грип. Доц. 
Кунчев апелира гражда-
ните да не пристъпват 
към самолечение и при 
необходимост да се обръ-
щат към личния си лекар, 
който най-добре познава 
здравословното им със-
тояние.

Дîц. Кунчåв: Ръñт на заáîляåмîñтта îт ñåзîнåн ãрип има 
в îáлаñтитå Пазарджик, Варна, Лîвåч, Шумåн, Гаáрîвî

Юлияна Цанева

 Един от най-обичаните 
фолклорни фестивали на 
танцови групи - „Дух жив 
- корен здрав“, се завръща 
в Трявна след тригодишно 
прекъсване. 
 Събитието ще се про-
веде на 29 април 2023 г. 
от 11:00 ч. и ще огласи 
старинния площад „Капи-
тан дядо Никола“ във въз-
рожденска Трявна. Орга-
низатори на фестивала са 
Община Трявна и Народ-
но читалище „Съединение 
1933“ - с. Кисийците, кое-
то тази година празнува 
90-годишен юбилей.
 „Участниците са люби-
тели и представят обрабо-
тен или автентичен танцов 
фолклор. Времетраене на 
изпълненията - 5 до 6 ми-
нути (за отделен състав). 
Фестивалът няма конкур-
сен характер. Участващите 
състави и групи получават 
грамоти“, уточняват от НЧ 
„Съединение 1933“ - с. Ки-
сийците.

 Записването вече за-
почна.
 Краен срок - 31 март 
2023 г. 
 Необходимите доку-
менти за участие във Фес-
тивал на фолклорни танцо-
ви групи „Дух жив - корен 
здрав“ се изпращат на 

имейл адрес: vangelina64@
abv.bg.
 Такса за участие - 10 
лв. за всеки участник. 
Парите могат да бъдат 
превеждани по сметка-
та на Народно читалище 
„Съединение 1933“ - с. 
Кисийците, община Тряв-

на, ЕИК 107569343, BG 
84STSA93000020783253 , 
Банка ДСК или да се за-
плащат в брой в деня на 
фестивала. 
 Таксата за участие по 
банков път трябва да бъде 
внесена най-късно до 31 
март 2023 г.

Трåвнåнñкîтî читалищå възкрåñява „Дух жив - кîрåн здрав" 

В първитå 
три мåñåца 
изтича 
валиднîñтта
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 - Г-жо Михнева, как ще 
определите каква беше 
отминалата 2022 година 
за бизнеса в областта? 
 - Ако трябва да опре-
деля отминалата 2022 го-
дина с една дума, тя ще 
бъде – противоречива, тъй 
като започнахме годината 
с много очаквания. Те бяха 
свързани с излизане от  
Covid-кризата, с растеж. 
Такива видими тенденции 
за регион Габрово имаше. 
Но след началото на вой-
ната в Украйна бизнесът 
беше подложен на доста 
изпитания. А за Габровска 
област те бяха много по-
вече, отколкото за други 
региони от страната, по 
простата причина, че ние 
имаме много контакти и 
с двете държави – Русия 
и Украйна. Предприятия-
та от областта изнасяха 
продукция и за двете дър-
жави, внасяхме суровини 
и от двете страни. Така че 
в резултат на санкциите, 
наложени след началото 
на войната, нашите фирми 
бяха изправени пред доста 
големи изпитания. Поради 

това смея да твърдя, че 
за няколко месеца, компа-
ниите от областта успяха 
да се справят с началния 
срив, който се получи в на-
чалото на военните дейст-
вия в Украйна. Те успяха 
да заменят доставчиците 
си най-вече на стомани 
от воюващите държави с 
други източници, да наме-
рят нови клиенти от други 
страни. Така че през лятото 
на 2022 година в региона 
се усети известна стабили-
зация. Фирмите се справи-
ха по-добре от очакванията 
в началото на войната на 
мнозина анализатори.
 Оказва се, че фирми-
те от Габровска област са 
изключително креативни и 
успяват бързо да се адап-
тират към новите обстоя-
телства. Ще си призная, че 
първият ми коментар след 
началото на войната беше, 
че компаниите от региона 
ще бъдат много потърпев-
ши както за експорта, така 
и за импорта. И то най-
вече на суровините оттам. 
Но те успяха бързо да се 
преориентират, да наме-

рят пътища за пренасочва-
не на своя износ. Така че 
спадът в тази посока, тъй 
като говорим за фирмите, 
които работят за и с тези 
две държави, не е толкова, 
колкото самата аз очаквах 
в началото. 
 Но изпитанията за  аб-
солютно всички фирми 
продължават. И те са свър-

зани с високите цени на 
енергоносителите. Благода-
рение на мерките, които 
бяха предприети, и ком-
пенсациите за фирмите, 
те успяха да се задържат, 
както се казва, над нулата. 
Но ако цените на енерго-
носителите бяха оставени 
на нивата от 800-900, а в 
някои от дните и 1500 лева 

на мегават час електрое-
нергия, никой нямаше да 
успее да издържи. Така че 
благодарение на тези мер-
ки в последните месеци на 
годината фирмите работеха 
на 250 лева мегаватчас. 
Това е и приносът на дър-
жавата за оцеляването на 
бизнеса и той беше постиг-
нат благодарение на много 
упоритата борба на всички 
работодателски организа-
ции. 
 По тази и по много 
други теми работодателски-
те организации през 2022 г. 
работеха в пълен синхрон 
– повечето от всички иска-
ния, мнения и становища  
излизаха от Асоциацията 
на работодателските ор-
ганизации в България. Ако 
всяка работодателска ор-
ганизация беше предста-
вила самостоятелно свои-
те искания, много лесно 
правителството можеше 
да ги отхвърли. Наистина 
борбата през лятото, свър-
зана с енергоносителите 
като цяло, беше много го-
ляма. За съжаление, и до 
този момент за повишени-
те цени на газа и досега 
няма компенсации. Налице 
е отказ от замяна на газа 
с други енергоносители. В 
резултат на което газовите 
ни дружества започнаха 
да страдат. Всичко това е 
свързано в един омагьосан 
кръг. Особено ако приба-
вим и нарушените вериги 
за доставки. Това, което 

се случи през 2022 г., е, 
че ако каквато и да било 
доставка по-рано е стигала 
за една седмица, сега дос-
тига до адресата си за 4-5-
6 седмици. А всичко това 
затруднява процеса на ра-
бота на компаниите. Нару-
шава се ритъмът на плани-
раното изпълнение на по-
ръчките. Така че сложната 
международна обстановка, 
която буквално всеки ден 
ставаше все по-сложна и 
по-сложна, доведе и до 
проблеми на бизнеса като 
цяло.
 - Имаше ли в тази об-
становка фалирали бизне-
си от областта?
 - Лично аз нямам по-
добна информация. Но 
от структуроопределящи-
те предприятия в региона 
няма фалити. 
 - А при по-малките 
фирми?
 - Дори и в напълно 
спокойна обстановка е 
съвсем нормално да има 
и фалирали фирми. Това, 
което виждаме – най-вече 
в областта на търговията, е 
че има и доста затворени 
магазини. Което се дължи 
специално за търговията и 
в промяната на настройки-
те, свързано с по-честото 
пазаруване онлайн, откол-
кото  на място в магазина.
 - Търговците ли бяха 
ударени най-много от 
Covid-кризата?
 - Да, така е. Но тенден-
цията за онлайн пазарува-

нето се беше появила още 
по време на кризата и тя 
просто продължи. И спо-
ред мен ще продължи. Не 
съм проверявала сега през 
2022 г. какво се е случило 
с работата на куриерските 
фирми, но по време на 
Covid-кризата обемът на 
тяхната дейност беше на-
раснал 2-3 пъти. А според 
мен тази тенденция в тър-
говията ще си остане. 
 - Какво предстои пред 
ГТПП през 2023 година?
 - През тази година 
предстои работата ни, 
свързана с професионал-
ното образование и обу-
чение, което е един от 
приоритетите на ГТПП 
– както подпомагането и 
съдействието на нашите 
професионални училища, 
подбора на кадрите в ду-
алното обучение, което из-
вършват те съвместно с 
фирмите. Планирането на 
бъдещите обучения, които 
планират със съответните 
професионални училища, 
така и в съвместна работа 
по проекти. Ние активно 
работим както с Техниче-
ския университет, така и с 
професионалните гимназии 
по международните проек-
ти, които имаме, с идеята 
да трансферираме чуждия 
опит в нашите училища. 
Ще продължим тези дей-
ности в училищата от ре-
гиона и чрез проекта „Ев-
ропа директно“, по който 
работим още от 2008 г.

Галина Михнåва: „Запîчнахмå 2022-ра ñ ãîлåми îчаквания, 
áизнåñът в îáлаñтта áå пîдлîжåн на ñåриîзнî изпитаниå"

СтефКа БурМова

 Вчера, 10 януари,  за-
почна „Данъчна кампания 
2023“. От вчера стартира 
подаването на деклара-
циите за доходите на фи-
зическите лица по елек-
тронен път, по пощата и 
в офисите на приходна-
та агенция, съобщиха от 
Националната агенция за 
приходите. 
 В началото на март 
2023 г., след подаването 
на данните от работода-
тели и платци на доходи, 
ще бъде пусната и е-услу-
гата за достъп до пред-
варително попълнената 
декларация за доходите, 
която се подава с персо-
нален идентификационен 
код - ПИК, или електро-
нен подпис през Порта-
ла за електронни услуги 
на НАП. В нея могат да 

бъдат вписани автома-
тично данни за получени 
през 2022 г. доходи от 
трудови правоотношения, 
граждански договори и 
хонорари, доходи от наем 
за имоти, чиито наемате-
ли са юридически лица и 
други. 
 Срокът за ползване 
на 5% отстъпка за ран-
но онлайн деклариране 
и плащане е 31 март, а 
крайният срок за обявя-
ване на доходите и пла-
щане на дължимия данък 
върху общата годишна да-
нъчна основа тази година 
е 2 май, първият работен 
ден след 30 април, напом-
нят от приходната аген-
ция. 
 Лицата, извършващи 
дейност като търговци, 
еднолични търговци и зе-
меделски стопани, избра-
ли този ред на облагане, 

подават декларациите си 
от 1 март до 30 юни. Това 
е срокът, в който и фир-
мите трябва да деклари-
рат корпоративен данък 
(чл. 92 от Закона за кор-
поративното подоходно 
облагане), данък върху 
разходите, данък върху 
приходите на бюджетни-
те предприятия, както и 
данък върху дейността от 
опериране на кораби. 
 Срокът за плащане на 
тези данъци е 30 юни. 
 Допълнителна инфор-
мация за данъчните и 
осигурителните изисква-
ния може да се получи 
в сайта на приходната 
агенция www.nap.bg и на 
телефоните на Информа-
ционния център на НАП: 
02/9859 6801 или 0700 18 
700 на цена, според тари-
фите на съответния опе-
ратор.   

ЦветоМира иванова

 За да кандидатствате 
по новата програма за 
енергийно обновяване на 
жилищния фонд, жилищ-
ната Ви сграда трябва да 
отговаря на пет основни 
изисквания:
 - да е с повече от 
4 самостоятелни обекта, 
принадлежащи на повече 
от един собственик, и да 
е проектирана преди 26 
април 1999 година;
 - най-малко 60 на сто 
от нейната разгъната за-
строена площ да се заема 
от жилища;
 - да е учредено сдру-
жение на етажната соб-
ственост по реда на ЗУЕС;
 - да е извършено об-
следване за установяване 
на техническите характе-
ристики на сградата, ар-
хитектурно заснемане и 
изготвен технически пас-
порт;

 - да е извършено об-
следване за енергийна 
ефективност и издаден 
валиден сертификат за 
енергийни характеристики 
на сграда в експлоатация, 
изготвени по реда на чл. 
48 от ЗЕЕ, за всяка сграда 
включена в предложение-
то.
 Процедурата „Подкре-
па за устойчиво енергийно 
обновяване на жилищния 
сграден фонд - Етап I“, 
финансирана със средства 
от Националния план за 
възстановяване и устой-
чивост, стартира в края 
на 2022 година. В рамките 
на този етап одобрените 
сгради ще получат до 100% 
безвъзмездна финансова 
помощ. Основната цел на 
програмата е подобрява-
не на енергийните харак-
теристики на жилищните 
сгради, достигане на клас 
на енергопотребление „В“ 
на многофамилните жи-

лищни сгради, намаление 
на енергийното потреб-
ление на страната, реду-
циране на емисиите на 
парникови газове; пости-
гане на 30% спестяване на 
първична енергия за всеки 
обект от жилищния сгра-
ден фонд, намаляване на 
енергийната бедност чрез 
намаляване на разходите 
за енергия, подобряване 
на условията и качеството 

за живот чрез технологич-
но обновление и модерни-
зиране на сградния фонд 
и др.
 Крайният срок за кан-
дидатстване по настояща-
та процедура е 31 май 
2023 г.
 Пет са и основните 
стъпки, които следва да 
бъдат извървени до пода-
ване на проектното пред-
ложение:

 1. Регистрация на сдру-
жение;
 2. Обследване за енер-
гийна ефективност и изгот-
вяне на технически пас-
порт.
 3 Заявяване на инте-
рес пред Общината.
 4. Сключване на парт-
ньорско споразумение.
 5. Подаване на проект-
но предложение.
 Цялата налична инфор-

мация, документи и стъпки 
за кандидатстване могат 
да бъдат открити на ин-
тернет страницата на об-
щинската администрация -  
www.gabrovo.bg, в секция 
„Актуално“, раздел „Енер-
гийна ефективност“ - Как 
да кандидатствате?
 Пълният пакет от до-
кументи и информация по 
процедурата може да на-
мерите на портала ИСУН 

на Средствата от ЕС, като 
правилата и условията за 
участие в програмата са 
разписани в НАСОКИТЕ 
ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ.
 За улеснение на граж-
даните в Община Габро-
во е сформиран екип от 
общински служители с 
различни компетентности  
- юристи, строителни екс-
перти, финансисти и други, 
които ще консултират и 
ще оказват необходима-
та подкрепа във връзка с 
учредяване и регистрира-
не на сдружение на соб-
ствениците и в по-ната-
тъшните основни стъпки за 
кандидатстване по проце-
дурата. Контакти | Община 
Габрово (gabrovo.bg).
 Своевременно се ак-
туализират и постъпи-
ли въпроси от кандида-
ти и разяснения по тях 
на страницата на МРРБ 
- government.bg, където 
може да следите за често 
задавани въпроси.

Пåт изиñквания, за да кандидатñтватå за åнåрãийнî îáнîвяванå

                   СтефКа БурМова 

 Отмина още една календарна година. Година, пълна 
с упорит труд, с реализиране на нови идеи, с битка за 
оцеляване, с планиране на бъдещето. Каква е била тя за 
деловите хора от Габровска област, как са се справили 
те с предизвикателствата, отправени към тях от вре-
мето? За да разберем как определя отминалата година 
изп. директор на Габровската търговско-промишлена 
палата инж. Галина Михнева, е разговорът с нея. 

НАП ñтартира „Данъчна кампания 2023"
Юлияна Цанева

 Бла го творителната 
кампания на Спортен клуб 
по лека атлетика „ХАМ-
МЕР-ХВ-ТРЯВНА“, в помощ 
на малката Нели, успя да 
събере 4161,68 лв., сумата 
ще бъде използвана за ле-
чението на болното дете. 
800 лв. от тях бяха дарени 
от местна коледарска дру-
жина след пресъздаване 
на традиционния обичай 
по празниците в Трявна и 
бяха предварително пре-
ведени по сметката на де-
тето.
 Останалите 3361,68 лв. 
бяха събрани по време на 
коледното тържество на 
СКЛА „ХАММЕР-ХВ-ТРЯВ-
НА“ и организирания от тях 
благотворителен базар в 
закусвалня „Съни“ в Тряв-
на, както и от дарителски 
кутии, разположени в пет 

търговски обекта из града.
Събраните средства бяха 
преброени и описани в по-
неделник в кафе „Бри“ от 
ръководството на Община 

Трявна и представители на 
търговските обекти, пода-
ли ръка на благородната 
инициатива.
 „Изключително съм 
щастлив и горд от кампа-
нията, която проведохме, 
и благодаря на всички, 

които се отзоваха! Благо-
даря на децата и техните 
родители, които активно 
се включиха в каузата и 
изработиха голяма част от 

коледните красоти в на-
шия благотворителен ба-
зар, както и на всички, 
подали ръка на каузата 

„Малката Нели“!“, сподели 
съпредседателят на СКЛА 
„ХАММЕР-ХВ-ТРЯВНА“ Ва-
сил Донев. Той информи-
ра, че въпросните 3361,68 
лв. са преведени по смет-
ката на детето от треньора 
по лека атлетика и на-
стоящ общински съветник 
в ОбС - Трявна Кристиян 
Генев. 
 Инициативата стартира 
в навечерието на коледно-
новогодишните празници 
съвместно с Dimi Tryavna 
Tattoo&Hristo Hristov Art и 
СМРЗИ - Трявна и бе под-
крепена от Община Трявна 
и от местния бизнес.
 Дарението e за подпо-
магане на имунотерапията 
на малката Нели на стой-
ност 150 000 евро.

4168 лåва в пîмîщ на малката Нåли

Събирането на средства продължава. 
Сметката е: BG25UNCR70001523587059, 

титуляр Нелис Заимова Кедова.
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Светозар Гатев

 Отборът на „Жълтата 
подводница“ оглави класи-
рането в група „А“ на 29-я 
турнир по минифутбол за 
Купата на Община Габро-
во след изиграването на 
първите два мача в нея. 
Севлиевската селекция 
удари в първия ден от 
надпреварата състава на 
ФК „Орлите“ с категорич-
ното 7:1. Христо Христов 
откри за „жълтите“, а Ан-
дриян Христов изравни с 
точно изпълнен 7-метров 
наказателен удар. След 
това севлиевци наложиха 
пълен превес и с някол-
ко гола в заключителните 
минути на срещата напра-
виха победата си доста 
изразителна. Христо Хри-
стов се разписа още вед-
нъж, два гола реализира 
и Николай Николаев, а по 
веднъж се разписаха Ге-
орги Георгиев, Павел Йор-
данов и Ивелин Георгиев. 
 В другия мач от пър-
вото завъртане в група „А“ 
на турнира ексшампион-
ът в надпреварата „Шес-
ти участък“ се препъна в 
двубоя срещу „Чардафон“. 
Поставеният като водач 
в групата тим, за който 
отново на терена бяха фа-
милия Михалеви – бащата 
Нено и двамата му синове 
- Михаил и Калоян, стигна 
само до равенство - 1:1 и 
то след като беше догон-
ващ в резултата. Ивелин 
Лалев изведе „Чардафон“ 

напред през първата част, 
а „Шести участък“ се из-
мъкна с попадение на Ве-
селин Панчев 6 минути 
преди края на двубоя. 
 Така начело в кла-
сирането след първото 
завъртане в групата е 
„Жълтата подводница“ с 
3 точки, „Шести участък“ 
и „Чардафон“ имат по 1, 
а ФК „Орлите" са без то-
чков актив. Днес са пър-
вите двубои от групи „Б“ 
и „В“. От 18 часа е мачът 
„Интернационале“ – „Боби 
Фишер“, а от 19 на тере-
на в зала „Орловец“ ще 
излязат „Карата ауто“ и 
„Христо Мечков“.     

 Правителството одо-
бри Национална програма 
за изпълнение на младеж-
ки дейности по чл. 10а 
от Закона за хазарта за 
периода 2023-2025 г. на 
своето редовно заседа-
ние. Продължителността 
на изпълнението й за теку-
щия програмен период е 3 
години. 
 Основният приоритет в 
Програмата е инвестиране 
в младежта (15-29 годи-
ни) като значим социален 
капитал чрез насърчава-
не на активно включване 
на младите хора, тяхната 
инициативност и инфор-
мираност, неформално 
образование и обучение, 
учене през целия живот, 
иновативност, творчество, 
солидарност и съпричаст-
ност.  
 Програмата предвижда 
финансиране на младежки 
дейности по следните клю-
чови области: младежки 
дейности и младежка ра-
бота, младежки инициати-
ви и кампании, равен дос-
тъп до младежки дейности 
за млади хора от малки 

населени места и подобря-
ване на условията по мла-
дежката инфраструктура. 
 Участието на младите 
хора в проекти по Програ-
мата ще разшири техния 

опит и умения за приоб-
щаване към ценностите на 
гражданското общество, 
науката, културата, изку-
ството, предприемачество-
то, здравословния начин 

на живот и спорта, както и 
ще създаде благоприятна 
среда, в която те да раз-
гърнат потенциала си и да 
имат своите допълнителни 
лични постижения.  

 Необходимите сред-
ства за реализацията й 
през програмния период 
се осигуряват в рамките 
на бюджета на Минис-
терството на младежта и 
спорта за съответната го-
дина в периода 2023-2025 г. 
При реализиране на Про-
грамата, за всяка година 
от изпълнението й, следва 
да бъдат обхванати не по-
малко от 20% от младите 
хора, достигнати включи-
телно чрез комуникацион-
ни кампании и социални 
мрежи и медии. Делът на 
младежите, участвали в 
преки дейности по Про-
грамата, ще бъде 2,5% (съ-
гласно официалните данни 
на Националния статисти-
чески институт за съответ-
ните години). 
 Проектите следва да 
обхванат 10% от млади-
те хора в страната с по-
малко възможности и 30% 
от малки населени места. 
По Програмата ще бъдат 
обхванати 100 младежки 
работници и ще бъдат об-
новени 16 младежки прос-
транства.

Одîáрåна å Нациîнална прîãрама за 
изпълнåниå на младåжки дåйнîñти

Необходимите средства за реализацията й през програмния период се осигуряват в рамките на 
бюджета на Министерството на младежта и спорта за съответната година в периода 2023-2025 г. 

„Жълтата пîдвîдница" пîвåдå в 
ãрупа „А" на турнира пî минифутáîл

 ОФК „Янтра“ изказа 
възмущението си от кри-
миналния акт на умишлен 
палеж, извършен в базата 
на фирма „УКО България“ 
в село Враниловци и при-
зова за пълно и реално 
разследване на случая от 
страна на компетентните 
институции в страната.  
 „УКО България“ ООД 
се занимава с рециклира-
не на отпадъчни мазнини 
и е създадена през 2011 г. 
Отпадъчните продукти се 
преработват в биодизел. 
Фирмата е пионер и лидер 
в дейността си на българ-
ския пазар. 

 „Благодарение на со-
циалната ангажираност на 
собствениците Мариана и 
Патрик Кайзер и любовта 
им към Габрово, „УКО Бъл-
гария“ ООД е един от ос-
новните партньори и спо-
моществователи на ОФК 
„Янтра“, който неимоверно 
подпомага оперативните 
дейности в детско-юноше-
ската школа на клуба и 
представителния ни отбор.  
 Заставаме до семей-
ство Кайзер и фирма „УКО 
България“ ООД в този те-
жък за тях момент! Заедно 
сме по-силни!”, заявиха от 
клуба.

Гåîрãи Върáанîв пîднîви 
кîнтракта ñи ñ “Янтра"

Светозар Гатев

 Георги Върбанов под-
нови договора си с „Янтра“ 
за още една година. Леви-
ят бек, който реализира 
победното попадение в 
двубоя срещу „Миньор“ в 
последния есенен кръг от 
първенството, ще бъде на 
разположение на Живко 
Желев и за битките от 
втория дял на шампионата 
във Втора лига.
 До момента 22-годиш-
ният бранител има 61 изи-
грани мача с екипа на 
габровския отбор и два от-
белязани гола (донесе по-
бедата и срещу „Ботев-2“ 
миналия сезон).
 М е ж д у в р е м е н н о 
„Янтра“ се раздели с друг 
играч на този пост – Си-
меон Чатов. Младокът от 
столицата ще продължи 
кариерата си в тима на 
„Спортист“ (Своге). 
 22-годишният футбо-
лист беше в състава на 

„Янтра“ сезон и половина. 
Със зелено-бялата фланел-
ка Чатов изигра 27 мача, 

но дълго време беше из-
вън терена заради сериоз-
на контузия.

ОФК „Янтра
“
: Възмутåни 

ñмå îт пîñåãатåлñтвîтî 
ñрåщу "УКО Бълãария"

продължава от стр. 1. На Европейското първенство в Германия през 1985 година 
печели приз за „най-добър борец под коша“. За този период е обявен и за един от 
петте най-добри баскетболисти в Европа,
 На 25 септември 1985 година Георги Глушков влиза в историята като първият 
източноевропейски баскетболист, играл в НБА. И до днес той е единственият бълга-
рин, записал точки в НБА.
 Богатата си спортна кариера завършва с отборите на „Монте Паски“ - Сиена и 
„Санта Кроча“ - Олбиа в Италия. Георги Глушков изиграва над 300 мача в италиан-
ското първенство, където след това продължава с кариера на мениджър.
 От 23 юли 2011 година е президент на Българска федерация по баскетбол, за 
последно бе преизбран през миналата година, кандидатурата му издигнаха габров-
ският „Чардафон“, родният „Зограф“ и варненският „Черно море Тича“, след това я 
подкрепиха мнозинството клубове в България.

 ВИЗИТКА:
 „Ямбол“: 1976-1980, ЦСКА: 1980-1983, „Балкан“: 1983-1984, „Академик Варна“: 
1984-1985, 1991-1992, 1993-1996, „Финикс Сънс“ (НБА, САЩ): 1985:1986, „Казерта“ 
(Италия): 1986-1990, „Реджо Емилия“: 1990-1991, „Таугрес Витория“ (Испания): 1993, 
„Фонтана Фреда“ (Италия): 1997-1998, „Пискинола“ (Италия): 2002-2003.
    Шампион на България: 1983, 1985; вицешампион: 1981, 1982, 1996; бронзов меда-
лист: 1979, 1993.
    Носител на Купата на България: 1981.
    Вицешампион на Италия: 1987.
    Носител на Купата на Италия: 1988.
    Финалист за КНК: 1989.
    Участие на балкански първенства: 1981 (вицешампион), 1982 (бронзов медал), 
1984 (шампион), 1986 (вицешампион), 1988 (вицешампион).
    Заслужил майстор на спорта. 

Глушкîв на 61, Силвия Кръñтåва 
му изпрати пîздравитåлåн адрåñ



Регионалният всекидневник 
„100 вести“ излиза всеки ден 

без събота и неделя.

ПРОИЗВОДСТВО НА БЕТОН И АРМАТУРА

ТЪРГОВИЯ СЪС СТРОИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ

БВ ГР. ГАБРОВО, ЗОНА ИНДУСТРИАЛНА  
             0885/666637
БВ ГР. СЕВЛИЕВО, УЛ. „ВАСИЛ ЛЕВСКИ“ № 58  
             0885/666623
БВ ГР. ЛОВЕЧ, УЛ. „БЯЛО МОРЕ“ № 11  
             0885/666634
БВ ГР. АПРИЛЦИ, УЛ. „ДУНЕВСКА“ № 5  
             0885/666627

ИмоТИ	пРоДАВА
АпАРТАменТ,	67	кв. м, на Гарата 
за 53 000 лв. се продава на viber 
0034/609-917-778.
помещенИе	 -	 100 кв. м, 
ток, вода, се продава на тел. 
0897/689-442. [7, 4]
ТРИсТАен	АпАРТАменТ	 в райо-
на на Автогарата се продава на 
тел. 0894/36-44-37. [11, 3]
КъщА	В	село Козирог се продава 
на тел. 0886/23-52-83. [3, 3]

еДносТАен	 АпАРТАменТ	 в кв. 
Лъката - 38 кв. м, кухня, спалня, 
баня-WC, саниран блок, продава 
тел. 0897/735-717. [3, 1]
боКсонИеРА	И	многостаен апар-
тамент - тел. 0877/600-905. [5, 
1]

ИмоТИ	КупуВА
АпАРТАменТ	 се	 купува на тел. 
0876/750-396. [23, 5]
ГАРАж	 се	 купува на тел. 
0893/70-30-50. [12, 5]
КъщА	 В	 града до 25 000 лв. 
се купува на тел. 0897/546-178. 
[11, 2]

ГоРИ	КупуВА
ЧАсТнИ	 ГоРИ	 изкупува. Добри 
цени. Плащане веднага. Справки 
на тел. 0886/277-250 [9, 4]

ЗемИ
ЗемеДелсКИ	 ЗемИ	 и гори се 
купуват на тел. 0894/23-24-25. 
[11, 4]
2500	КВ.	м земя в село Смило-
вци се продава на тел. 0885/712-
663, Русева. [3, 2]

ИмоТИ	ЗАменя
боКсонИеРА	В	център, монолит, 
заменя за гарсониера с доплаща-
не - 0894/23-24-25. [11, 4]

ИмоТИ	ДАВА	поД	нАем
РеноВИРАнИ	И	обзаведени офи-
си в сградата на ОББ се отдават 
под наем на тел. 0888/907-666. 
[16, 4]
сТомАТолоГИЧен	 КАбИнеТ	 се 
дава под наем на тел. 066/80-61-
05. [9, 6]

мноГосТАен	 АпАРТАменТ,	 об-
заведен, в идеален център се 
дава под наем на тел. 0877/600-
905. [5, 1]
боКсонИеРА	В	идеален център - 
тел. 0877/600-905. [5, 1]
обЗАВеДенА	 боКсонИеРА	 с 
ТЕЦ се дава под наем на тел. 
0898/87-85-48. [2, 1]

ИмоТИ	ТъРсИ	поД	нАем
КВАРТИРА	 се	 търси на тел. 
0877/495-882. [15, 6]
КВАРТИРА	 се	 търси на тел. 
0878/872-645. [22, 6]
боКсонИеРА,	 ГАРсонИе-
РА	 спешно търси под наем - 
0879/499-324 [10, 4]

нощуВКИ
нощуВКИ	-	тел. 0888/254-625.

работа предлага/търси; недвижими имоти; продава/купува разни; превози11 януари 2023 г. 5

РАбоТА	пРеДлАГА
РАбоТнИцИ	 ЗА	 подго-
товка на пластмаса се 
търсят на тел. 0887/396-
371. [6, 6]
„фИРмА	„сТс	Принт” АД 
търси да назначи „Водач 
мотокар”. За контакти: 
тел. 066/817-132. [7, 6]
мАГАЗИн	 ЗА	 хранител-
ни стоки търси прода-
вач-консултант. Справки 
на тел. 0887/82-55-34. 
[19, 6]
бИсТРо	 „КАРТАл“	 тър-
си да назначи готвачи и 
помощник-готвачи. Пове-
че информация на тел. 
0889/319-654. [11, 6]
мАГАЗИн	ЗА	хранителни 
стоки „Ивекс“ търси про-
давачка. Справки на тел. 
0888/321-619. [7, 5]
ХоТел	„пРИмА	S“ - Уза-
на търси камериерка с 
опит (може и пенсио-
нери). Справки на тел. 
0888/009-001. [5, 4]
РесТоРАнТ	 „сопРАно“	
търси миячка, вечер. За-
плата 900 лв. Справки 
на тел. 0879/22-11-32. 
[6, 5]
ЗАВеДенИе	 ТъРсИ	 гот-
вачка за обедно меню 
с опит, може и млада 
пенсионерка. Справки на 
тел. 0898/441-776. [6, 5]

ТРАнспоРТнА	 фИР-
мА	 нАбИРА	 шо-
фьоРИ	 нА	 ГонДо-
лИ	 с	 КАТеГоРИя	
„с+е“. За контакти: 
0887/818-462. [22, 
4]

„ГлИненИ	 ГъРнеТА“	
търси хигиенистка. Ин-
формация на място. [5, 
4]
„ГлИненИ	 ГъРнеТА“	
търси барман/ка. Инфор-
мация на място или на 
тел. 0876/90-80-71. [5, 
4]
ЗАВеДенИе	 ТъРсИ	 сер-
витьори/ки, бармани/ки. 
Справки на тел. 0899/96-
21-64. [12, 4]
ЗАВеДенИе	 ТъРсИ	 гот-
вач/ка и помощник/ка 
кухня. Справки на тел. 
0899/96-21-64. [12, 4]
мАйсТоРИ	 сРещу	 от-
лично заплащане се тър-
сят на тел. 0895/424-
308. [24, 4]
феРмА	 „боженсКИ	
чифлик“ ЕООД търси 
да назначи общ работ-
ник. Справки на тел. 
0899/414-153. [6, 2]
ТъРсИм	 шофьоР	 за 
нощна смяна (от 01:00 
до 06:00) за транспор-
тиране на печатни из-
дания. Трудов договор. 
За повече информация: 
0878/848-383. [10, 3]
КоЗефеРмА	В	село Гор-
на Росица търси работ-
ници. Справки на тел. 
0894/63-23-81. [6, 1]
ЗАВеДенИе 	 ТъР -
сИ	 пицар, може и без 
опит. Справки на тел. 
0899/740-502. [11, 2]
„поДем	 ГАбРоВо“	
ЕООД търси общ работ-
ник. Справки на тел. 
0884/854-354. [5, 1]
„поДем	 ГАбРоВо“	
ЕООД търси шлосер-мон-
тьор. Справки на тел. 
0884/854-354. [5, 1]

ГРИжА	ЗА	болнИ
И	ВъЗРАсТнИ
ГлеДАм	 ВъЗРАсТнИ	 и 
болни почасово - тел. 
0876/160-369. [6, 1]

жИВоТнИ	пРоДАВА
мАлКИ	 пРАсенцА	 от 
30 до 50 кг продава тел. 
0897/220-386. [12, 4]

пРъЧоВе	 И	 шиле-
та се продават на тел. 
0876/93-21-03. [6, 6]
пРАсеТА	 До	 30 кг и 
отбити телета над 100 
кг за доотглеждане про-
дава 0885/333-194, 
0876/461-047. [12, 3]

ДомАшнИ	любИмцИ
КАРАКАЧАнсКА	 оВЧАР-
КА	- женска, на 1 годи-
на, с паспорт,  подарява  
0897/58-36-16. [11, 6]меДИцИнсКИ	

мАТеРИАлИ
ИнВАлИДнА	 КолИЧКА,	
антидекубитален дюшек, 
тоалетен стол се продават 
на тел. 0896/89-89-60. 
[3, 2]

пРоДАВА	ТоР
обоРсКА	ТоР	в чували - 
3.50 лв./бр., с транспорт 
- 0878/650-456. [9, 4]
обоРсКА	 ТоР	 се прода-
ва на тел. 0897/291-482 
[22, 6]

ХРАнА	ЗА	жИВоТнИ
пшенИцА	 -	0.65 лв., се 
продава на тел. 0899/93-
63-60. [24, 1]
пшенИцА	пРоДАВА	тел. 
0886/64-01-01. [11, 1]

КупуВА	мАТеРИАлИ
сТАРо	 желяЗо	 от мяс-
то се изкупува на тел. 
0897/82-80-88. [12, 2]
меТАлнИ	 поДпоРИ	
„Хюнабек“ се купуват на 
тел. 0899/396-060. [5, 3]

  1. За в.ф. 27250 - София - 20 
бр., съгласно Приложение № 1; 
  2. Гарнизон Стара Загора - 25 
бр., съгласно Приложение № 2;
  3. Гарнизон Ямбол - 55 бр., 
съгласно Приложение № 3; 
  4. Във в. ф. 52740 – Хасково - 
15 бр., съгласно Приложение № 
4;
  5. Във в. ф. 38220 – Плевен - 5 
бр., съгласно Приложение № 5;
  6. В 61-ва механизиране бри-
гада – Карлово/Казанлък - 80 бр., 
съгласно Приложение № 6; 
 7. Във в. ф. 28330 – Смолян 
–15 бр. съгласно Приложение № 
7;
 8. Във в. ф. 42600 – Мусачево 
- 10 бр., съгласно Приложение № 
8. 
 
 ДОКУМЕНТИ СЕ ПРИЕМАТ ДО 
20.01.2023 г. ВЪВ  ВОЕННО ОК-
РЪЖИЕ  – ГАБРОВО,  ул. „Софро-
ниа Врачански” 1А.
 Изисквания: за някои от длъж-
ностите се изисква свидетелство 
за управление на МПС категории 
„В” или „С”.
 - да не са по-възрастни от 40 
години;

 - да са годни за военна служ-
ба; 
 - да не са осъждани за умиш-
лено престъпление от общ харак-
тер ;
 - да няма образувано наказа-
телно производство;
 -  да нямат друго гражданство;
 - да покриват нормативите за 
физическа годност.
 Лицата, отговарящи на изис-
кванията на чл. 141, ал. 6 от ЗОВ-
СРБ:
 - да не са по-възрастни от 44 
години;
 - да не са освобождавани от 
военна служба по дисциплинарен 
ред;
 - да не са минали повече от 10 
години от датата на освобождава-
нето им от военна служба (кадро-
ва военна служба);
 - към датата на приемане на 
военна служба им остават не по-
малко от 5 г. до навършване на 
пределна възраст по чл. 160 за 
военно звание.

Подробна информация на 
тел. 0882552015; 066/805531; 

066/800257        
справка: www.comd.bg

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

ЗАВЪРШИЛИ ГРАЖДАНСКИ  СРЕДНИ ИЛИ ВИСШИ УЧИЛИЩА
(заповед на командира на Сухопътните войски 

№ ЗРД-1591/30.11.2022 г.) 
225 вакантни длъжности за: 

СПЕШНО КУПУВА - ПЛАЩА ВЕДНАГА:
Панелен апартамент - двустаен, тристаен
Гарсониера - Младост, център
Двустаен, тристаен в идеален център

НОВИ ОФЕРТИ:
Хаджицонев мост, къща, 2 ет., 120 м2 30 000 лв.
Еса, двустаен, тухла, ет. 1, 67 м2      62 000 лв.
Гарата, 65 м2, тухла, ет. 5             49 000 лв.
ИЦ, н. строителство, двустаен, ет. 2   89 000 лв.
ШЦ, двустаен, тухла, ет. 3              69 000 лв.
Център, тристаен, ет. 2                 80 000 лв.
Яворец, къща, 100 м2, 1.5 дка          68 000 лв.
Шиваров мост, етаж, 150 м2, гараж   110 000 лв.

ИЗГОДНИ ОФЕРТИ:
Център, магазин, 84м2 68 000 лв
Център, 144м2, ет. 2 45 000 лв
Идеален център, магазин, 40 м2 48 000 лв
ПРОДАВА НОВО СТРОИТЕЛСТВО:

Идеален център, 100м2 116 000 лв
Идеален център, Младост, двустайни, тристайни

ГАРСОНИЕРИ: 
Трендафил-2 50 000 лв

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

ГРАД С КИ КЪ ЩИ И ЕТАЖИ:
Камъка, 140 м2, двор 85 000 лв
Хаджицонев мост, 2 етажа, 220 м2, гараж, двор, 
ПВЦ 45 500 лв

Шиваров мост, 80 м2, ПВЦ 55 000 лв
Баждар, къща, 80 м2, 480 м2 двор 65 000 лв

ПАР ЦЕ ЛИ:
Рязковци, 2.6 дка 39 000 лв
Хаджицонев мост, УПИ, 1 дка 8 000 лв
Киевци, 1200м2 36 000 лв
Пройновци, 1200м2, УПИ 12 000 лв
Сирмани, 1050 м2, УПИ 15 000 лв
Индустриална зона, 500м2 15 000 лв
Широк център, Младежки дом, 1 дка 11 000 €
ул. „Свищовска“, 450 м2 25 000 лв
Лъката, 480 м2, УПИ 15 000 лв
Стефановци, 796м2, УПИ 8 500 лв 
Гарата, 2700 м2, 600 м2 договаряне
Изход за В. Търново, гл. път, 1516м2 60 000 лв
Ок. Ветеринарна лечебница, 10.4 дка, УПИ дог

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

ДАВА ПОД НАЕМ:
Ид. център, лукс студио, обзаведено  500 лв
Бичкиня 320 лв

ОЩЕ АКТУАЛНИ ОФЕРТИ - В ОФИСА

21/10

МОНОЛИТ27
години

www.monolit-bg.com

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

тел.: 066/80 85 74,  0885 118 119

понеделник, сряда 
2023 г.

О Б Я В А
ЗА ПРИЕМАНЕ НА ВОЕННА СЛУЖБА НА 

ЛИЦА, ЗАВЪРШИЛИ ГРАЖДАНСКИ СРЕДНИ 
ИЛИ ВИСШИ УЧИЛИЩА

(Заповед № РД-1492/09.12.2022 г.) 
20 бр. вакантни длъжности за ВОЙНИЦИ

Във военно формирование 52480 – София от 
състава на  Командване 

за логистична поддръжка

 ДОКУМЕНТИ СЕ ПРИЕМАТ  ДО 27.01.2023 
г. ВЪВ  ВОЕННО ОКРЪЖИЕ  – ГАБРОВО,  ул. 
„Софроний Врачански” 1А.
 Изисквания: за някои от длъжностите 
се изисква свидетелство за управление на 
МПС;
 - да не са по-възрастни от 40 години;
 - да са годни за военна служба; 
 - да не са осъждани за умишлено престъп-
ление от общ характер;
 - да няма образувано наказателно произ-
водство;
 - да нямат друго гражданство;
 - да покриват нормативите за физическа 
годност.
 Лицата, отговарящи на изискванията на чл. 
141, ал. 6 от ЗОВСРБ:
 - да не са по-възрастни от 44 години;
 - да не са освобождавани от военна служ-
ба по дисциплинарен ред;
 - да не са минали повече от 10 години 
от датата на освобождаването им от военна 
служба (кадрова военна служба);
 - към датата на приемане на военна служ-
ба им остават не по-малко от 5 г. до навърш-
ване на пределна възраст по чл. 160 за воен-
но звание.
  
Подробна информация на тел. 0882552015; 

066/805531; 066/800257        
справка: www.comd.bg.

пРеВоЗИ
пРеВоЗ	 с	 бус до 2.5 тона в цялата страна - 
0878/888-439.
пРеВоЗ	с	бус, самосвал. Справки на тел. 0877/738-
156.
пРеВоЗИ	с	бус - 2 тона, фургон - 18 куб. м, падащ 
борд - справки на тел. 0887/31-61-84. [7, 4]



оТопленИе
нАРяЗАнИ,	 нАце-
пенИ	 дърва, чували - 
0892/329-728.
ДъРВА	ЗА	огрев се про-
дават на тел. 066/823-
712, 0887/620-535, 
0876/162-172.
пелеТИ	 се	 продават 
на тел. 0897/974-477 - 
www.alexfloor.com.

ДъРВА	 В	 чували и раз-
палки. Незабавна дос-
тавка. Справки на тел. 
0884/709-093.
нАцепенИ	 ДъРВА,	 раз-
палки. Безплатен транс-
порт. Незабавна достав-
ка. Тел. 0895/252-686.
ДъРВА	 В	 чували и раз-
палки. Бърза доставка. 
Тел. 0877/471-466.
ДъРВА	ЗА	печки и ками-
ни се продават на тел. 
0876/583-472.
ДъРВА	ЗА	огрев в чува-
ли и разпалки. Достав-
ка на място. Справки на 
тел. 0877/191-102.

ДъРВА	 В	 чували и раз-
палки. Безплатна дос-
тавка. Справки на тел. 
0876/437-140.
нАРяЗАнИ	 И	 нацепени  
дърва - бърза достав-
ка,  се продават на тел. 
0877/108-825.
нАРяЗАнИ	 И	 нацепени 
букови и дъбови дър-
ва се продават на тел. 
0876/839-779.
„ВелеВ-сТРойРемонТ“	
пРеДлАГА	 пелети, дър-
вени и слънчогледови 
екобрикети, донбаски въ-
глища - справки на тел. 
0897/922-481.

„мГ-лес“	пРоДАВА	дър-
ва за огрев - справки 
на тел. 0887/547-499, 
0878/513-655.
ДъРВА	В	чували се про-
дават на тел. 0899/05-
20-10. [13, 4]
ЧуВАл	 ДъРВА	 - 9 
лв. - справки на тел. 
0893/511-154 [8, 6]
РежА	 ДъРВА.	 Спора-
зумение само на мяс-
то! Справки на тел. 
0894/363-580. [32, 6]
РежА	 ДъРВА	 - справки 
на тел. 0877/299-214. 
[24, 6]

леКАРИ
псИХИАТъР	 И	 неВРо-
лоГ	 Д-Р	 ТРИфоноВ, 
Габрово, тел. 0885/251-
655.

Д-Р	 мАРИнА	 сАнКеВА,	
спецИАлИсТ	 КожнИ	 И	
ВенеРИЧесКИ	болесТИ,	
есТеТИЧнА	 ДеРмАТо-
лоГИя, гр. Габрово, ул. 
„Брянска“ 11, понедел-
ник, вторник, сряда и 
петък от 10.00 до 17.00 
часа. Записване на тел. 
066/800-140
ИсКРА	 ХоТнИшКА	 -	
лоГопеД/псИХолоГ	
- 0896/789-937, поне-
делник-петък: от 17.00 
до 20.00 часа; e-mail: 
iskrahotn ishka@gmai l .
com.

сТРоИТелсТВо
КъРТИ	 И	 пробива - 
0897/832-363.
услуГИ	 с	 мини и ком-
биниран багер, вишка - 
справки на тел. 0897/42-
93-74.
РемонТ	нА	стари покри-
ви, хидроизолация, под-
мяна на улуци и варови 
мазилки - справки на тел. 
0876/416-716. [7, 6]
КъРТя	 беТон,	 камък - 
тел. 0888/544-438. [12, 
3]
събАРяне	 нА	 стари по-
стройки - 0897/828-088. 
[12, 2]
беТонИ,	поДпоРнИ	 сте-
ни, дренажи, покриви, 
хидро- и топлоизолация, 
гипсокартон, мазилка и 

други СМР - 0897/390-
194. [22, 4]
ХИДРоИЗолАцИя	нА	по-
криви, гаражи и други въ-
трешни ремонти. Работим 
и по селата. Справки на 
тел. 0882/471-678. [22, 
4]
РемонТ	 И	 направа на 
покриви, комини, капаци, 
улуци, топлоизолация, ма-
зилки и др. - 0888/020-
187. [22, 4]
обРъщАне	 нА	 врати и 
прозорци, шпакловка, ма-
зилка, замазка, изолация, 
боя - 0898/672-883. [6, 
4]

ВъТРешен	РемонТ

пАРКеТ,	 Дюшеме	
-	 редене,	 беЗпРА-
ХоВо	 циклене,	 фино	
шлайфане,	 лакиране	
-	монтаж	на	ламини-
ран	 паркет - справки 
на тел. 066/86-61-43, 
0889/286-025.

беЗпРАшно	 цИКлене	 - 
справки на тел. 0887/040-
471.

бояДИсВАне,	 шпАК-
лоВКА,	 отремонтиране 
след смяна на прозорци 
и врати - справки на тел. 
0878/214-647. [7, 4]
мАйсТоР	 ГИпсоКАР-
Тон	 - справки на тел. 
0897/40-96-76. [8, 5]
мАлКИ	 попРАВКИ	 за 
дома, ел., ВиК, дърводел-
ски - 0897/546-178. [13, 
4]
ТеРАКоТА	 И	 фаянс. Ока-
чени тавани, ВиК. Качест-
вено и коректно. Справки 
на тел. 0878/640-993. [4, 
2]
шпАКлоВАне,	 бояДИс-
ВАне,	 фаянс, теракота, 
бани. Справки на тел. 
0899/970-757. [6, 2]

ИЗолАцИИ
ВъТРешнИ	И	външни из-
олации със скеле - справ-
ки на тел. 0896/655-839.
АлпИнИсТИ,	 сКеле	 - 
справки на тел. 0898/907-
400.
АлпИнИсТИ	-	справки на 
тел. 0899/321-190

ИЗРАбоТВА

ИЗРАбоТКА	 нА	 метални 
конструкции, гаражни и 
други врати, огради, па-
рапети - справки на тел. 
0885/943-808, 066/870-
546.
оГРАДнА	 мРежА	 произ-
вежда, гвоздеи и телове 
на заводски цени се пред-
лагат на тел. 0886/650-
175.

щоРИ

EТ	„КАсТело“	-	щоРИ	
-	външни	и	вътрешни,	
ВРАТИ	 -	 блиндирани,	
входни,	 автоматични	
гаражни,	 РолеТКИ	 -	
охранителни,	 ДоГРА-
мА	 -	 алуминиева,	
PVC,	 бАРИеРИ	 -	 ав-
томатични - справки 
на тел. 066/87-04-89, 
0888/255-318

ВиК
мАшИнно	 оТпушВАне,	
ВиК ремонти - 0887/680-
034.
оТКРИВАне	 нА	 течове с 
термокамера, хидроскенер 

и видеоробот. Професио-
нални ВиК услуги. Справки 
на тел. 0888/738-474. [5, 
4]

КомИнИ
пРофесИонАлно	 по-
ЧИсТВАне	 на комини - 
отгоре и отдолу. ПО ВСЯ-
КО ВРЕМЕ. Тел. 0897/704-
502.

КомИноЧИсТАЧ	 с	
опИТ.	 ЧИсТИ	 оТГоРе	
И	оТДолу.	40	лВ.	ГА-
РАнцИя. Справки на 
тел. 0894/525-258.

РемонТ	нА
елеКТРоуРеДИ	
И	елеКТРонИКА
РемонТ	 нА	 д. електроу-
реди - 0899/439-467. [2, 
2]
РемонТ	 нА	 перални, съ-
домиялни, печки, бойле-
ри - тел. 0988/815-645, 
0884/155-075. [3, 1]
РемонТ	 нА	 хладилници 
и фризери по домовете - 
тел. 0895/74-39-12. [33, 
1]

услуГИ
ЗАВАРъЧнИ	 услуГИ	 - 
справки на тел. 0885/724-
671. [8, 4]

поЧИсТВАне	 нА	
ДВоР,	 ИЗХВъРля-
не	 нА	 боКлуК,	 съ-
бАРяне	 нА	 поКРИ-
ВИ,	 пРенАсяне	 нА	
бАГАж.	 ИЗКупуВАне	
нА	 желяЗо. Справки 
на тел. 0893/921-083. 
[26, 5]

поЧИсТВАне
поЧИсТВАне	 нА	 къщи, 
апартаменти, мази и дво-
рове, превоз. Справки на 
тел. 0877/738-156.
поЧИсТВАне	 нА	 мази, 
апартаменти и къщи. 
Справки на тел. 0897/828-
088. [12, 2]
поЧИсТВАне	 нА	 апар-
таменти. Собствен пре-
воз. Най-ниски цени. Тел. 
0877/771-903. [11, 4]
поЧИсТВАне	нА	мази, та-
вани, апартаменти и други 
помещения  -  0894/265-
340. [5, 3]
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еРоТИКА
еРоТИЧен	 мАсАж	 - 
0894/277-849. [6, 6]

АВТомобИлИ	пРоДАВА
опел	 меРИВА,	 1.6, от 
Германия, се продава на 
тел. 0898/878-548. [2, 1]

АВТомобИлИ	КупуВА
КолИ,	 бусоВе,	 ками-
они, трактори, ремарке-
та (може и дефектирали) 
от място на най-високи 
цени се изкупуват на тел. 
0897/429-374.

АВТоуслуГИ
смянА	 нА	 гуми 24/7, 
включително почивни 
дни - справки на тел. 
0878/294-336. [12, 2]

АВТомобИлИ	
поД	нАем
„VAIKAR	 RENTACAR“	
отдава автомобили под 
наем - справки на тел. 
0999/009-008.

сКРАп,	сТАРИ
АВТомобИлИ
фИРмА	 ВАйКАР	 из-
купува всякакви МПС 
за скрап и авточа-
сти - справки на тел. 
0999/009-008.
КолИ,	 бусоВе	 и ка-
миони (и части) за 
скрап се изкупуват на 
тел. 0888/280-357, 
0899/688-841. [11, 4]
ИЗКупуВАне	 нА	 коли 
за скрап, на алуминиеви 
джанти, без значение от 
състоянието им. Справки 
на тел. 0878/294-336. 
[12, 2]
КолИ	ЗА	скрап се изку-
пуват на тел. 0897/82-
80-88. [12, 2]

пъТнА	помощ
ВАйКАР	 РоуД	 АСИС-
ТЪНС - денонощна пътна 
помощ - справки на тел. 
0999/009-008.
услуГИ	с	пътна помощ, 
минибагер, бобкат и са-
мосвал - 0898/69-00-63. 
[12, 2]

ГРАДИнИ,	бАсейнИ

лАнДшАфТен	ДИЗАйн,	
оформление	и	изпълне-
ние	 на	 дворни	 места,	
озеленяване,	 водопа-
дни	 и	 езерни	 форми, 
скални кътове, барбекю-
та. Тел. 0888/942-335.

2258
 лева

за година

12 месеца 184.80 лв.
 6 месеца 92,40 лв.
 3 месеца 46,20 лв.
 1 месец  15,40 лв.

АБОНАМЕНТ за 
ЕЛЕКТРОННОТО ИЗДАНИЕ 

 www.100vesti.info

18400

Начинът да получавате 
всеки ден в своята
пощенска кутия - 
гарантирано, сигурно 
и своевременно,
областния всекидневник 
„100 вести“ - който 
излиза вече 30 години,  
сега всеки ден 
без събота и неделя,
Е АБОНАМЕНТЪТ В 
БЪЛГАРСКИ ПОЩИ 
с каталожен номер 

МОЖЕ ДА СЕ АБОНИРАТЕ 
В РЕДАКЦИЯТА ИЛИ ЧРЕЗ САЙТА

АБОНАМЕНТ ЗА 2023 ГОДИНА

Габрово,	ул.	„отец	пайсий”	2,	ет.	3,	
web-site:	www.100vesti.info,	e-mail:	100vesti@stovesti.info

КонсулТАцИИ

КонсулТАцИИ	 по	
пенсИонИРАне	 (ИЗ-
ЧИсляВАне	 нА	 пРо-
ГноЗнИ	 пенсИИ),	
ЗДРАВно,	пенсИонно	
осИГуРяВАне	 И	 ДР. 
- ул. „Опълченска“ 45 
(срещу ДСК), справки 
на тел. 0899/654-611.

сЧеТоВоДсТВо

сЧеТоВоДнА	 КАнТо-
РА	 „КонТо-еКспеРТ“ 
-	 счетоводни	 услуги,	
годишно	 приключва-
не,	 данъчни	 деклара-
ции - справки на тел. 
066/804-066.

О Б Я В А
ЗА ПРИЕМАНЕ НА ВОЕННА СЛУЖБА НА 

ЛИЦА, ЗАВЪРШИЛИ ГРАЖДАНСКИ  СРЕДНИ 
ИЛИ ВИСШИ УЧИЛИЩА

(Заповед № РД-1494/12.12.2022 г.) 
260 бр. вакантни длъжности за ВОЙНИЦИ

Във военно формирования от състава на  Ко-
мандване за логистична поддръжка:

за военно формирование 22960 – Царева Ли-
вада -18 бр.
за военно формирование 26690 – Павликени 
-17 бр.
за военно формирование 22700 – Костенец 
-19 бр.
за военно формирование 22780 – Долно Ка-
марци -16 бр.
за военно формирование 28130 – Стражица 
-19 бр.
за военно формирование 42610 – Козарско 
-19 бр.
за военно формирование 24480 – Ловеч -15 
бр.
за военно формирование 22680 – Карлово 
-28 бр.
за военно формирование 22060 – Велико Тър-
ново -15 бр.
за военно формирование 28930 – Брацигово 
-19 бр.
за военно формирование 42700 – Сливен -13 
бр.
за военно формирование 24350 – Кочово -26 
бр.
за военно формирование 24540 – Светлен -19 
бр.

за военно формирование 24850 – Змеево -17 
бр.

 ДОКУМЕНТИ СЕ ПРИЕМАТ ДО 27.01.2023 
г. ВЪВ ВОЕННО ОКРЪЖИЕ  – ГАБРОВО, ул. 
„Софроний Врачански” 1А.

 Изисквания: 
 - да не са по-възрастни от 40 години;
 - да са годни за военна служба; 
 - да не са осъждани за умишлено престъп-
ление от общ характер;
 - да няма образувано наказателно произ-
водство;
 - да нямат друго гражданство;
 - да покриват нормативите за физическа 
годност.

 Лицата, отговарящи на изискванията на чл. 
141, ал. 6 от ЗОВСРБ:
  - да не са по-възрастни от 44 години;
 - да не са освобождавани от военна служба 
по дисциплинарен ред;
 - да не са минали повече от 10 години от да-
тата на освобождаването им от военна служба 
(кадрова военна служба);
 - към датата на приемане на военна служба 
им остават не по-малко от 5 г. до навършване 
на пределна възраст по чл. 160 за военно зва-
ние.
  

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

справка: www.comd.bg.
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 Всички продукти се доставят до клиента директно от завода. 
Представителствата осигуряват гаранционния и извънгаранционен 
сервиз. 
 В цената на базисните модели не влиза транспортът. Пелетните 
камини и котли са без помпа и разширителен съд.  ЦЕНИТЕ СА  
ВАЛИДНИ ЗА НАЛИЧНИ ПРОДУКТИ. Поради нестабилния пазар на 
стомани производителят си запазва правото за тяхното актуализи-
ране.
 Монтажът може да се извърши от собственика при спазване 
изискванията на производителя.
 Предлагаме проектиране и изграждане на цялостна система за 
отопление на пелети.  Монтаж - 360 лв.  
 Първоначален пуск, настройка, обучение, заверяване на гаран-
цията - 80 лв.., 96 лв. с ДДС. Профилактика и заверяване на гаран-
цията за всяка следваща година - 60 лв., 72 лв. с ДДС

Самî клиåнтитå, закупили прîдукт на “Марåли 
ñиñтåмñ” îт ИК „Кîлîнåл”, пîлучават 
ДИРЕКТНА ГАРАНÖИОННА ПОДДРЪЖКА. 
Оñтаналитå при нужда îт ãаранциîнåн ñåрвиз тряáва да 
направят заявка на тåлåфîнитå на дîñтавчика.

КОНСУЛТИРА, ДОСТАВЯ, 
МОНТИРА, ПУСКА,  ПОДДЪРЖА. 
Справки на тел.
0887 611 753, 
066 810 410.
Офис Габрово
ул. „Отец Паисий“ 2, ет. 4
e-mail: ivan@stovesti.info

Модел „PRIMAVERA“

ЦЕНА БЕЗ ДДС ЦЕНА С ДДС
SMB50 1816,67 лв. 2180,00 лв.
SMB100 3300,00 лв. 3960,00 лв.
SMB200 4833,33 лв. 5800,00 лв.
SMB50+БУНКЕР 2016,67 лв. 2420,00 лв.
SMB100+БУНКЕР 3500,00 лв. 4200,00 лв.
SMB200+БУНКЕР 5033,33 лв. 6040,00 лв.

Пелетна горелка SMB50 - автоматично механично почистване

ЦЕНА БЕЗ ДДС ЦЕНА С ДДС

AMG 890 590,00 лв.         708,00 лв.         

ВЕНТИЛАТОРЕН КОНВЕКТОР AMG 1090 624,00 лв.         748,80 лв.         

 МОДЕЛ "AMG" AMG 1290 680,00 лв.         816,00 лв.         

Електронно управление (термостат) с Wi-Fi

*В цвят по RAL (мин. 10 бр) 25,00 лв.           30,00 лв.           

**Комплект декоративни крака 29,00 лв.           34,80 лв.           

***Трипътен винтил 88,00 лв.           105,60 лв.         

* Възможност за боядисване в цвят по RAL
** Възможност за заявка на комплект декоративни крака
*** Възможност за монтаж на трипътен винтил

ЦЕНИТЕ СА EX WORK СИМИТЛИ

Цените са валидни от 01.08.2022 г.

      

ВЕНТИЛАТОРНИ КОНВЕКТОРИПредставител на
Marely Systems
инж. ИВАН ГОСПОДИНОВ

ИК „КОЛОНЕЛ“ ООД

прîизвåжда 
пåлåтни камини, 
кîтли, ãîрåлки, 
прåдназначåни за изнîñ

Дирåктнî îт 
прîизвîдитåля

ЦЕНА БЕЗ ДДС ЦЕНА С ДДС
Котел на пелети модел "CB", комлект с горелка и бункер

CB24P+SMB50+БУНКЕР 3750,00 лв. 4500,00 лв.
CB32P+SMB50+БУНКЕР 3900,00 лв. 4680,00 лв.
CB48P+SMB50+БУНКЕР 4275,00 лв. 5130,00 лв.
CB24P+PB40+БУНКЕР 3341,67 лв. 4010,00 лв.
CB32P+PB40+БУНКЕР 3500,00 лв. 4200,00 лв.
CB48P+PB52+БУНКЕР 3966,67 лв. 4760,00 лв.
CB24P+SMB35+БУНКЕР 3491,67 лв. 4190,00 лв.
CB32P+SMB35+БУНКЕР 3658,33 лв. 4390,00 лв.
Бункер за пелети 303,33лв. 364,00лв.

ЦЕНА БЕЗ ДДС ЦЕНА С ДДС

PS8 1725,00 лв. 2070,00 лв.
PS10 1791,67 лв. 2150,00 лв.
PS12 1875,33 лв. 2250,00 лв.
PSN6 1466,67 лв. 1760,00 лв.
Jade6 1241,67 лв. 1490,00 лв.

ONYX 8 1725,00 лв. 2070,00 лв.

ONYX10 1791,67 лв. 2150,00 лв.

Aurora slim 8 1816,67 лв. 2180,00 лв.

Aurora slim 10 1900,00 лв. 2280,00 лв.

Сухи пелетни камини, модели JADE, ONYX, PS, PSN

ЦЕНА БЕЗ ДДС ЦЕНА С ДДС
PSN12/PBN12;  PS13/PB13 2291,67 лв. 2750,00 лв.
PSN18/PBN18; PS18/PB18 2541,67 лв. 3050,00 лв.
PS24/PB24 2666,67 лв. 3200,00 лв.
PSN25/PBN25 2708,33 лв. 3250,00 лв.
PSN30/PBN30; PS30/PB30 3041,67 лв. 3650,00 лв.
ONYX 12 3050,00 лв. 3660,00 лв.
ONYX 15 3133,33 лв. 3760,00 лв.
ONYX 18 3191,67 лв. 3830,00 лв.
ONYX 24 3275,00 лв. 3930,00 лв.
ONYX 30 3441,67 лв. 4130,00 лв.
Помпа+разширителен съд 191,67 лв. 230,00 лв.

Пелетна камина с водна риза - модели PSN и PS,
цена без помпа и разширителен съд

PRIMAVERA 18 4733,33 лв. 5680,00 лв.
PRIMAVERA 24 4816,67 лв. 5780,00 лв.

Цена с ДДС Без ДДС

SBN12 3880,00 лв. 3233,33 лв.

SBN18 4010,00 лв. 3341,67 лв.

SBN24 4160,00 лв. 3466,67 лв.

SBN30 4310,00 лв. 3591,67 лв.

SBN35 4460,00 лв. 3716,67 лв.

SBNAUTO12 4890,00 лв. 4075,00 лв.
SBNAUTO18 5060,00 лв. 4216,67 лв.
SBNAUTO24 5200,00 лв. 4333,33 лв.
SBNAUTO30 5350,00 лв. 4458,33 лв.
SBNAUTO35 5470,00 лв. 4558,33 лв.

ПЕЛЕТНИ КОТЛИ “ECOSTAR“ И “ECOSTARAUTO“
“ECOSTARAUTO“  ВКЛЮЧВА: автоматична система за почистване на 
горивната пота, ръчна система за почистване на димогарните тръби, 
вакуумсензор, допълнителен вентилатор за първичен въздух, тъчскрийн
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 В началото на кул-
турния календар за 2023 
година като акцент на ме-
сец януари Художествена 
галерия „Христо Цокев” 
предлага на публиката 
творбата „Без название 
ІІІ” от британския автор 
Рой Плейстоу. Той е ро-
ден в Лондон, Велико-
британия. Специализира 
в Академията за изящно 
изкуство „Илинг”.
 Учи при световно-
известните художници 
Дейвид Хокни и Роналд 
Китаи. Изявява се в раз-
лични сфери на пластич-
ните изкуства. Живее  20 
години в Амстердам, Хо-
ландия, където прави две 
големи изложби. Работи 
в Лондон и Амстердам в 
сферата на сториборд за 
филмови и рекламни про-
дукции. 
 Свободните му работи 
са основно в портрет-
ния жанр на живописно-
то изкуство. Той изследва 
характерни типажи, като 
улавя особената им ду-
ховна същност. Интерпре-
тира майсторски най-съ-
кровеното и характерното 
у модела, борави смело 
и категорично с цвета. 

Работи основно в масле-
на и акварелна техника и 
технология.
 Произведението „Без 
название ІІІ” е създаде-
но в рамките на Меж-
дународния пленер по 
живопис „Боженци”, 2022. 
Традиционният форум, 
организиран от Съюза 
на българските худож-
ници, Община Габрово и 
ХГ „Христо Цокев”, често 
е възможност за учас-
тниците да експеримен-
тират. Чрез тази творба 
Рой Плейстоу излиза от 
познатото си амплоа на 
портретист и навлиза 
доста зряло и без страх 
в пейзажа. На ръба на 
монохромното, той дели-
катно задава фини гами 
на синьото и зеленото. 
Авторът е с лиричен и 
изследователски дух, на-
блюдаващ преходното от 
множество различни ра-
курси. 
 Основният мотив в 
„Акцент на месеца” е да 
изследва подобни тенден-
ции в творчеството на 
автори от фонда на га-
лерията. Всяка промяна 
в основното направление 
на артистите е интерес-

на не само от изкуст-
воведска гледна точка, 
но също така е ориентир 
в музейното дело. Като 
притежават творби от 
различни моменти и пе-
риоди от развитието на 

даден автор, фондовете 
се обогатяват. Дава се 
„гласност” на изкуството 
и се увеличават възмож-
ностите за концептуални 
експозиции в музея.
 Рой Плейстоу е силно 

попълнение към габров-
ската група на художни-
ците. Той „освежава” и 
обогатява локалната сце-
на. Вливането му в бъл-
гарската култура, учас-
тието му в традиционни 

форуми като Междуна-
родния пленер по живо-
пис „Боженци”, класиче-
ски салонни изложби на 
габровските художници и 
други е провокация и мо-
тивация за местните ав-

тори. Творбата „Без наз-
вание ІІІ” може да бъде 
видяна до 7 февруари 
2023 г. в ХГ „Христо Цо-
кев”. 
 д-р деян Боев,
уредник в ХГ „Христо Цокев”

Гаáрîвñката ãалåрия прåдñтавя твîрáа îт áританñкия 
худîжник Рîй Плåйñтîу за акцåнт на мåñåц януари 2023 ã.

 - Кои са най-запом-
нящите се събития в Му-
зея на хумора и сатирата 
през 2022 година?
 - Петдесетата годиш-
нина на Музея, която от-
белязахме на 1 април с 
нова зала, посветена на 
габровския хумор. По-къс-
но заедно с Българска 
национална телевизия 
направихме филма „Сме-
хът и свободата“, който 
проследява историята на 
Дома на хумора.
 Разбира се, 25-ото 
Габровско биенале беше 
важно събитие - както 
изложбите в Музея, така 
и мобилната експозиция, 
с която посетихме над 10 
града. А събитията, които 
организирахме в Габро-
во с нашите партньори, 
дадоха възможност да 
влезем по-дълбоко в еко-

логичните предизвикател-
ства в страната ни в мо-
мента.
 - По какви проекти 
работихте през година-
та?
 - Изложбите, които от-
крихме през есента. Това 
са „Васил Чакъров. Шар-
жове, карикатури, кола-
жи“, която беше подготве-
на от д-р Ружа Маринска 
- светъл да е пътят º, D.I. 
Y. 2 - голяма изложба с 
произведения от над 30 
години от Георги Ружев, 
както и изложбата „Кой 
е Сава Попов?“, курирана 
от Антон Стайков и Сво-
бода Цекова.
 Работим по проекта, 
финансиран от Норвежка-
та програма - за ремонт 
на третия етаж на Музея, 
създаване на публична 
библиотека и изложба 

от фонда. И започнахме 
обмен с наши партньо-
ри в Истанбул и Герма-

ния за дигитиализиране 
на архива, библиотеката 
и фондовете - това пък 

е проект, финансиран от 
Национален фонд „Култу-
ра“.

 - Остават ли Ваш при-
оритет карикатурата и 
изложбите с карикатур-
ни творби?
 - Разбира се. В мо-
мента в музея може да 
се видят най-добрите 50 
карикатури от World Press 
Cartoon - един от най-ва-
жните световни конкурси, 
който се случва в Порту-
галия. За съжаление, нау-
чихме от организаторите, 
че няма да има издание 
през 2023 година - мест-
ното кметство е спряло 
финансирането на този 
наистина богат конкурс. 
Жалко е, че форумите за 
карикатура намаляват - 
много големи вестници се 
отказаха от редакцион-
на карикатура. Но пък 
тя си проправя място в 
интернет и социалните 
мрежи. През 2023 година 
ще обърнем внимание на 
дигиталната карикатура и 
колажи.
 - Докъде стигнаха не-
щата с центъра на Крис-
то и Жан-Клод?
 - Община Габрово 
спечели проект в рамки-
те на Новия европейски 
баухаус за техническа 
подкрепа по подготовка-

та на международен ар-
хитектурен конкурс. На 
16 декември ни гостува-
ха международните екс-
перти, с които работим. 
Също в края на годината 
сградата на бившия Тех-
никум по текстил беше 
прехвърлена от Минис-
терство на образование-
то на Община Габрово 
именно с цел там да се 
създаде Центърът. Това е 
огромна възможност за 
града и региона, която ще 
даде възможност както 
да представим изкуството 
на двамата и историята 
на Христо в Габрово, така 
и да работим с художни-
ци от страната и света.
 - Как работите с най-
малките, с учениците?
 - Покрай ковид атели-
етата намаляха, предстои 
да се завърнем активно 
на това поле. Подготвяме 
много интересна програ-
ма като част от изложба-
та „Кой е Сава Попов?“, 
в която децата ще се за-
познаят с това какво е 
архив и ще направят свой 
такъв, посветен на семей-
ната им история.
 - Колко туристи през 
годината посетиха му-
зея?
 - Над 44 хиляди души. 
Това е рекорд за послед-
ните години.
 - Продължава ли ин-
тересът на туристите към 
сувенирния магазин и 
огледалната зала?
 - Да, и това е из-
ключително ценно както 
като приход, но и защото 
посетителите ни отнасят 
спомен от Музея. Реакци-
ята неизменно е, че мага-
зинът създава усещането 
за голям световен музей. 
 
 На снимките:
 Вляво - 50 години на 
Музей „Дом на хумора и 
сатирата“. Фотограф: Ро-
сина Пенчева. 
 Вдясно - Откриване 
изложбата на Васил Ча-
къров – ЧАК. Фотограф: 
Ивелин Пенчев. 

Марãарита Дîрîвñка: "Рåкîрдåн áрîй туриñти - над 44 000, 
пîñåтиха Музåя на хумîра и ñатирата прåз 2022 ãîдина"

Женина Денчева
   
  За най-запомнящите се събития през 2022 
година в Музея на хумора и сатирата, за проек-
тите, реализирани през годината, за приоритета 
- карикатурни изложби, за развитие на нещата за 
създаване на центъра на Кристо и Жан-Клод, за 
рекордния брой туристи през 2022 година раз-
казва директорът на Музея на хумора и сатирата 
Маргарита Доровска.


