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	 Габровецът	Калоян	Пе-
тков	поема	женския	нацио-
нален	отбор	по	футбол	на	
Казахстан.	 Специалистът	
беше	 представен	 в	 цен-
тралата	на	казахстанската	
футболна	 федерация.	Това	
ще	 бъде	 неговият	 втори	
престой	 начело	 на	 пред-
ставителния	 женски	 тим	
на	 страната.	 Предходният	
беше	 в	 периода	 2012-2016	
г.	 Назначението	 му	 идва	
след	 слабото	 представяне	
на	 Казахстан	 в	 квалифи-
кациите	 за	 Европейското	
първенство	през	2022	г.,	в	
които	тимът	допусна	осем	
загуби	от	осем	мача.
	 Калоян	 Петков	 е	 един	
от	 най-титулуваните	 бъл-
гарски	треньори	по	футбол	

през	 последните	 10	 годи-
ни.	 Бившият	 национал	 на	
България	 в	 леката	 атлети-

ка	 и	 шампион	 на	 страна-
та	 ни	 на	 1500	 м	 започва	
своя	път	в	женския	футбол	

като	 кондиционен	 специа-
лист	и	помощник-	треньор.	
Обучението	 му	 премина-

ва	 през	 „Индиана“	 (САЩ),	
националния	 тим	 на	 Ир-
ландия,	„Амкар“	(Перм,	Ру-

сия)	 и	 „Звезда“	 (Русия).	
През	 2012-та	 е	 поканен	
от	 неизвестния	 дотогава	

отбор	 на	 „Бийк	 Казигурт“	
(Шимкент)	 в	 Казахстан	 и	
за	8	години	с	този	тим	пе-
чели	 7	шампионски	 титли,	
8	 купи	 и	 една	 суперкупа	
на	 страната.	 Воденият	 от	
него	състав	става	редовен	
участник	в	женската	Шам-
пионска	лига	и	три	пъти	е	
достигал	 до	 1/8-финалите	
в	 най-престижната	 клуб-
на	 надпревара	 в	 Европа.	
Миналата	 година	 Петков	
беше	избран	за	Треньор	№	
1	на	Казахстан	в	женския	
футбол.	
	 Заради	 пандемията		
тази	година	Калоян	Петков	
прекара	 няколко	 месеца	
в	 Габрово,	 но	 работеше	
активно	 по	 подготовката	
на	отбора	за	новия	сезон	
и	настоящото	му	участие	в	
Шампионската	лига.

Гаáрîвñки ñпециалиñò ще вîди жеíñкия 
íациîíалеí îòáîр пî фуòáîл íа Казахñòаí

 - Как избрахте от Чи-
каго габровския театър за 
поставяне на спектакъла 
по Иво Сиромахов „Лю-
бовни истории“?
	 -	 В	 Чикаго	 ръководя	
една	 трупа,	 която	поставя	
модерни	 български	 пиеси	
на	 английски	 за	 амери-
канската	публика.	„Любов-
ни	 истории“	 беше	 втората	
българска	 пиеса,	 която	
щяхме	 да	 направим.	 Но	
пандемията	 затвори	 теа-
трите.	 С	 Иво	 Сиромахов	
почнахме	 да	 умуваме,	 че	
трябва	да	направим	нещо,	
вместо	 да	 стоим	и	 да	 ча-
каме	 американските	 теа-
три	 да	 отворят.	 Решихме	

да	я	поставим	в	български	
театър.
				Дълги	години	съм	при-
ятел	с	Петко	Койчев	-	ди-
ректор	на	габровския	теа-
тър,	идвал	съм	му	на	гости	
и	 преди.	 Много	 харесах	
габровската	трупа	с	енер-
гични,	млади,	надъхани	ак-
тьори,	 готови	 на	 всякакви	
предизвикателства.	 Поми-
слих,	 че	 ще	 направят	 и	
тази	пиеса	добре.	Предло-
жих	на	Петко,	той	веднага	
се	 въодушеви,	 срещнахме	
се	 и	 с	 Иво	 и	 нещата	 се	
получиха.
 - Какви са впечатле-
нията Ви от репетициите?
	 -	Прекрасни	са	ми	впе-

чатленията.	 Габровските	
актьори	 харесват	 модер-

ните	пиеси,	което	е	много	
важно	за	съвременния	те-

атър.	Актьорите	 са	 готови	
на	всякакви	експерименти,	
макар	 да	 не	 са	 свикнали	
с	 американски	 режисьор.	
Работим	по	малко	по-раз-
личен	начин,	въпреки	това	
са	 готови	 на	 всякакви	
предизвикателства.	 Много	
съм	доволен.
 - С какво се различа-
ват американските пиеси 
от българските?
	 	 	 -	 В	Щатите	 изкуството	
е	комерсиално,	там	много	
се	 разчита	 на	 продажба	
на	 билети.	Там	 всички	 те-
атри	 са	 частни,	 няма	Ми-
нистерство	 на	 културата,	
няма	 субсидии.	 И	 затова	
самият	 материал,	 който	
се	 подбира,	 е	 това,	 кое-
то	 средностатистическият	
зрител	 ще	 иска	 да	 гледа.	
Там	 сме	 свикнали	 да	 ра-
ботим	 с	 т.	 нар.	 емоцио-
нална	 импровизация.	 Не	
е	 толкова	 важно	 движе-
нията	и	мизансцена	да	са	
едни	 и	 същи,	 а	 по-скоро	
актьорите	 да	 се	 чувстват	
абсолютно	 реалистично	
в	 образа	 си	 и	 постоянно	
да	 са	 готови	 да	 реагират	
спонтанно.	 Казвам	 на	 ак-
тьорите,	че	най-важно	е	да	
се	вживяват	в	това,	което	
правят,	 абсолютен	 реали-
зъм	-	това	целим.
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ЖеНИНа ДеНЧева

 Златомир Молдовански е изкушен от театралното изку-
ство от ранна детска възраст. Първите си роли получава в 
детската театрална трупа „Владимир Николов“ в Пловдив. 
После семейството му заминава за Америка. Там той за-
вършва бакалавърска степен „Актьорско майсторство“ в 
театралната академия в Синсинати, Охайо, и магистратура 
„Актьорско майсторство“ и „Драматургия“ в Консерватория 
„Асоло“ във Флорида. Работи като актьор в театри в Ню 
Йорк, Колорадо, Чикаго, Онтарио, Флорида и Мичиган. Осно-
вава и ръководи театър „Розова долина“ в Чикаго, чиято цел 
е да популяризира модерна българска драматургия в англое-
зична среда. Дейността на театъра му се финансира с под-
крепата на културния център „Магура“ - неправителствена 
организация, създадена от българската общност в Чикаго.
    В момента той режисира постановката „Любовни исто-
рии“ на Иво Сиромахов в Габровския театър.

Професионална 
техническа 
гимназия
„Д-р никола 
ВасилиаДи" 
отбелязВа 
гоДишнината
на 19 ДекемВри

125 години
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	 Габровци	 ще	 могат	 да	
посетят	 Коледен	 базар	 и	
Фермерски	 пазар	 на	 19	
и	 20	 декември	 от	 11:00	
ч.	 до	 17:00	 ч.	 на	 площад	
„Възраждане“,	 съобщава	
Община	Габрово.	 Превър-
налият	 се	 в	 традиция	 за	
Габрово	 фермерски	 пазар	
„От	БГ“	се	провежда	всяка	
втора	събота	на	месеца	и	
има	 голяма	 посещаемост	
от	 габровци	 и	 гости	 на	
града.
	 В	 декемврийския	 фер-
мерски	 пазар	 участие	 ще	
вземат	 фермери	 и	 произ-
водители	 на	 вино,	 млечни	
и	месни	продукти,	захарни	
изделия	и	сладка,	зеленчу-
ци,	хляб,	пчелни	и	тахано-
ви	продукти.

	 Най-новият	 участник	 е	
български	 производител	
на	продукти	от	водорасли,	
които	като	хранителна	до-
бавка	 подкрепят	 здравето	
и	имунната	система	на	чо-
века.
	 Освен	 вкусотиите	 за	
празничната	 трапеза,	 на	
Коледния	 базар	 ще	 гос-
туват	 и	 габровски	 зана-
ятчии	 и	 майстори,	 които	
ще	предложат	своите	ръч-
но	 направени	 изделия,	 от	
които	посетителите	ще	мо-
гат	да	закупят	подаръци	за	
любимите	си	хора.
 продължава на стр. 2

Кîледеí и фермерñки 
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• 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

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

www.spaholiday.bg

ЕКСКУРЗИИ ОТ ГАБРОВО:
ПРЕДКОЛЕДНО ПАЗАРУВАНЕ в Одрин - 45 
лв.; дати: 05.12; 12.12. и 19.12.2020
СПА УИКЕНД в Хисаря - 2/1 нощ. със зак. 
и веч. 99 лв. 31.10-01.11; 21-22.11; 12-
13.12.2020
ВРЪХ ОКОЛЧИЦА - Рогозенско съкровище и 
историята на Козлодуйския бряг - 2/1 нощ.със 
зак. 93 лв. 10 - 11.10.2020
РИЛСКИ МАНАСТИР - Банско - Рупите - Ро-
женски Манастир - Мелник - Велинград - 3/2 
нощ. със зак. и веч. 139 лв. 16 - 18.10.2020
КРЪСТОВА ГОРА - връх Снежанка - Роженска 
Обсерватория - 2/1 нощ. със зак. и веч. 89 
лв. 10 - 11.10.2020
С. ЗЛАТОЛИСТ- Храм „Преп. Стойна“- Ро-
женски манастир - Сандански - Мелник - 2/1 
нощ. със зак. и веч. 109 лв. 10-11.10.2020
БЪЛГАРСКИЯТ ХОЛИВУД и дивата природа на 

еко- селище Омая – 3/2 нощ. със зак. и веч. 
145 лв. 16-18.10.2020
КОЛЕДА И НОВА ГОДИНА ОТ ГАБРОВО:
!!!ПРОМО ЦЕНА ДО 15.10.2020!!!
КОЛЕДНА СКИ ваканция в Пампорово - 4 
нощ. със зак. обяди и веч. 269 лв. 25-
29.12.2020;
НОВА ГОДИНА в Пампорово - 3 нощ. - зак. 
и веч.; 1 празнична; 369 лв. 30.12.2020 - 
02.01.2021;
НОВА ГОДИНА В ОХРИД:
Х-Л БЕЛВЮ – 3 нощ., със зак. и веч. (две 
празнични) 475 лв. 30.12.2020 - 02.01.2021;
Х-Л МЕТРОПОЛ - 3 нощ. със зак. и веч. (две 
празнични) 485 лв. 30.12.2020-02.01.2021;
Х-Л ГРАНИТ - 3 нощ., със зак. и веч. (две 
празнични) 525 лв. 30.12.2020 - 02.01.2021;
Х-Л СИЛЕКС - 3 нощ. със зак. и веч. (две 
празнични) 529 лв. 30.12.2020 - 02.01.2021.

	

Дкц сиас - гр. габрово, 
кв. Младост, ул. „Чумерна” 
№ 15а, тел. 066/866 000

  Д-р красиМира сТойноВа
  Д-р цВЕТоМира илиЕВа 

ВАШЕТО ЗДРАВЕ Е НАША ГРИЖА!

избор на ноВ лиЧЕн лЕкар
записване на регистратура до 31.12.2020 г.

Разхлабване	на	мерки-
те	 най-рано	 една	 седми-
ца	 след	 празниците.	 Това	
предложиха	 здравните	
власти	у	нас.	

От	 Българския	 лекар-
ски	 съюз	 също	 са	 катего-
рично	против	облекчаване	
на	 режима	 след	 21	 де-
кември,	 както	 обмисляше	
правителството.

Данните	 показват,	 че	
след	 затягането	 на	 мер-
ките		страната	ни	влиза	в	
плато	на	заболеваемостта,		
и	дори	се	отчита	лек	спад.	
Според	 експертите	 обаче	
той	е	твърде	нисък,	за	да	
се	 стигне	 до	 облекчаване	
на	мерките.

„Сега,	ако	на	този	фон	
ние	направим	глупостта	да	
вдигнем	 всички	 мерки	 и	
да	кажем	айде	сега	юруш	

на	 празниците,	 събирайте	
се,	 пазарувайте,	 обика-
ляйте	 моловете,	 ходете	 в	
ресторанти,	 ефектът	 ще	 е	
поразителен.	В	средата	на	
януари	 ние	 ще	 напълним	
болниците.	Те	са	си	пълни	
и	сега,	но	тогава	вече	дра-
матично	ще	 ги	 напълним”,	
категоричен	 е	 доц.	 Ангел	
Кунчев,	 главен	 държавен	
здравен	инспектор.

„Трябва	 цялото	 обще-
ство	 да	 разбере,	 че	 ние	
ако	 продължим	 по	 същия	
начин	 да	 расте	 броят	 на	
заболелите	 в	 болниците,	
ще	стигнем	до	онези	случ-
ки,	за	които	чувахме	про-
летта	в	Италия,	да	трябва	
да	вземеш	решение	на	кой	
да	 спреш	 апарата,	 за	 да	
интубираш	друг”,	 подчерта	
и	 председателят	 на	 БЛС	

д-р	Иван	Маджаров.
Затова	 препоръчват	

отхлабване	 на	 мерките	
едва	 следващата	 година.	
„Ако	питате,	професионал-
ното	 ми	 мнение	 е	 мини-
мум	 една	 седмица	 след	
новогодишните	 празници,	
защото	 тогава	 се	 падат	 и	
други	празници	и	да	не	на-
товарваме	 системата”,	 за-
яви	 управителят	 на	 НЗОК	
проф.	Петко	Салчев.

Междувременно	 до	
края	 на	 седмицата	 се	 оч-
аква	да	излезе	заповед	на	
министъра,	 с	 която	 анти-
генните	 тестове	 ще	 бъдат	
приравнени	 на	 PCR-ите.	
Taкa	те	също	ще	служат	за	
карантиниране.

„Антигенните	 тестове,	
които	 закупуваме	 и	 раз-
пределяме	във	всички	час-

ти	на	държавата,	ще	бъдат	
абсолютно	 безплатни	 за	
българските	 граждани	 и	 в	
зависимост	 от	 резултати-
те,	 ако	 експертите	 дадат	
техните	 препоръки,	 те	 да	
бъдат	 основание	 за	 нала-
гане	на	изолация	и	каран-
тиниране	 на	 контактните	
лица”,	 заяви	 здравният	
министър	 проф.	 Костадин	
Ангелов.

От	 Българския	 лекар-
ски	съюз	подкрепиха	иде-
ята,	но	главният	държавен	
здравен	инспектор	се	обя-
ви	против.

„Има	 един,	 два,	 три,	
четири	теста,	които	ведна-
га	съм	готов	да	ги	прирав-
ним,	 само	 че	 в	 България	
се	 ползват	 над	 20	 теста	
от	 различни	 фирми.	 И	 за	
някои	 от	 тях	 спокойно	

мога	да	кажа,	че	никога	не	
може	да	ги	приравним,	за-
щото	 показателите,	 които	
покриват,	 данните,	 които	
показват,	не	са	надеждни”,	
посочи	доц.	Ангел	Кунчев.

„Заболелите	 все	 още	
са	 много	 и	 пациентите	 в	
интензивни	 отделения	
също	не	намаляват“,	заяви	
на	 брифинг	 председателят	
на	 Българския	 лекарски	
съюз	д-р	Иван	Маджаров.

Какво	ще	е	окончател-
ното	 решението	 на	 вла-
стите	 за	 ограничителните	
мерки	 -	 трябва	 да	 стане	
ясно	до	края	на	тази	сед-
мица.

Правителството	 ще	
работи	 активно	 с	 Лекар-
ския	съюз,	за	да	може	ин-
формацията	 за	 ваксините	
да	 достигне	 максимално	

бързо	до	пациентите	и	да	
бъдат	 убедени	 възможно	
най-голям	брой	хора	да	се	
ваксинират.	 За	 по-добра	
координация	 представител	
на	 БЛС	 ще	 се	 включи	 в	
работата	 на	 Националния	
оперативен	щаб.

„Продължаваме	 да	 ра-
ботим	 заедно	 с	 НЗОК	 и	
МЗ.	 До	 края	 на	 годината	
ще	 продължим	 разговори-
те	 и	 ще	 подпишем	 анек-
са.	 Взе	 се	 решение	 от	 1	
ноември	 (със	 задна	 дата)	
професионалистите	 по	
здравни	грижи,	които	са	в	
трудови	 отношения	 с	 лич-
ните	лекари,	да	получат	по	
360	лв.	

Другите	 медицински	
работници	 също	 ще	 полу-
чават	 своите	 надбавки	 и	
през	 следващата	 година“,	

заяви	д-р	Маджаров.
„Всички	 прогнози	 са	

невалидни.	 Това	 вече	 се	
доказа	 от	 пандемията	 и	
на	 всички	 ни	 стана	 ясно,	
че	имаме	необходимост	да	
задържим	 темповете.	 Ако	
не	 бяхме	 задържали	 този	
темп,	 който	 наблюдаваме	
сега,	 качеството	 на	 здра-
веопазването	 неминуемо	
щеше	 да	 падне	 още	 по-
вече.	

Страдаме	 от	 това,	 че	
практически	 не	можем	 да	
приемаме	 повече	 хора	 в	
болниците.	Ако	продължим	
така,	ще	стигнем	до	онези	
случки,	 за	 които	 се	 гово-
реше	преди.	Нека	стиснем	
малко	зъби	и	да	изкараме	
празниците	 в	 тесен	 семе-
ен	кръг“,	призова	още	д-р	
Маджаров.

И îò БЛС каòеãîричíи: Никаквî разхлаáваíе íа меркиòе

продължава от стр. 1
 - Има ли разлика при 
режисирането на двата 
вида пиеси?
	 -	 Тази	 пиеса	 е	 бъл-
гарска	 и	 е	 много	 свърза-
на	 с	 българския	 маниер	
и	 българския	 характер.	

Образите	 много	 допадат	
на	актьорите,	образите	са	
млади,	 любовни,	 показват	
съвременни	 взаимоотно-
шения.	 Те	 не	 биха	 били	
много	различни	на	българ-
ска	и	на	американска	сце-
на.	Разликата	е,	че	аз	съм	

свикнал	като	стил	на	пове-
че	реализъм,	 това	 внасям	
и	в	репетициите.
 - Какви са акцентите 
в продукцията на Вашия 
театър „Розова долина“?
	 -	Там	 ние	 сме	 се	 пос-
ветили	на	модерни	българ-
ски	 пиеси	от	 доказали	 се	
автори.	Превеждаме	ги	на	
английски	 и	 ги	 поставяме	
с	американски	актьори	за	
американската	публика.	Аз	
съм	ръководител,	в	 трупа-
та	 са	 американци,	 рабо-
тим	 изцяло	 на	 английски	
език.	 Целта	 ни	 е	 да	 по-
пуляризираме	 модерната	
българска	драматургия.
	 Първата	 българска	
пиеса,	 която	 поставихме	
през	февруари,	бе	„Неделя	
вечер“	 на	 Захари	 Кара-
башлиев.	 „Любовни	 исто-
рии“	 беше	 втората,	 която	
трябваше	да	играем.
 - Защо поставяте бъл-
гарски пиеси в Чикаго? В 
Америка няма ли доста-
тъчно интересни пиеси?
	 -	 Аз	 като	 актьор	 ви-
наги	 досега	 съм	 работил	
в	 американски	 пиеси.	 Но	
българските	 са	моя	 лична	
страст.	Винаги	 съм	се	оп-
итвал	 да	 направя	 нещо,	
което	мен	ме	 влече,	 а	 не	
само	да	си	изкарвам	хля-
ба.	 Винаги	 съм	 гледал	 то	
да	е	свързано	с	България	
и	 смятам,	 че	 българската	
литература,	 драматургия	
са	 наистина	 на	 светов-
но	 ниво	 и	 те	 заслужават	
да	 се	 популяризират	 из-
вън	 границите	 на	Източна	

Европа.	 В	 Америка	 като	
се	чуе	за	източноевропей-
ски	театър,	всеки	се	сеща	
само	за	Чехов.	Смятам,	че	
и	България	трябва	да	е	по-
пулярна	в	Америка	в	 това	
отношение.
 - Как реагира публи-
ката в Чикаго на Ваши-
те постановки, вероятно 
има и български зрите-
ли?
	 -	 Българите	 в	 Чикаго	
са	 свикнали,	 когато	 пие-
сата	 е	 българска,	 трупата	
да	 се	 играе	 на	 български	
език.	 Но	 мисля,	 че	 общ-
ността	 в	 Чикаго	 се	 гор-
дее	с	това,	което	правим,	
защото	 сме	 една	 връзка	
между	българи	и	америка-
нци	в	Чикаго.
				Що	се	отнася	до	аме-
риканската	 публика,	 това,	
че	 пиесата	 е	 българска,	
никога	не	е	било	проблем,	
защото	 нашите	 автори	
пишат	 по	 един	 универса-
лен	 начин,	 който	 може	
да	 докосне	 хора	 от	 всяка	
една	 нация.	 Първата	 пи-
еса	 там	 -	 „Неделя	 вечер“,	
беше	много	успешна,	беше	
много	 популярна,	 особено	
като	дебют	на	нова	трупа.	
Успяхме	 да	 се	 докажем	 в	
Чикаго	още	първия	път.
 - Как се справят аме-
риканските актьори, по-
някога в българските тек-
стове има специфични 
моменти, реплики, или 
Вие ги изглаждате при 
превода?
	 -	 Специално	 „Неделя	
вечер“	 е	 много	 интерес-

на	 пиеса,	 защото	 Захари	
Карабашлиев	 я	 е	 написал	
първо	на	английски,	дока-
то	е	живял	в	Америка.	Той	
е	 много	 добре	 запознат	
с	 начина	 на	 взаимоотно-
шения	 на	 американците,	
с	 начина	 им	 на	 говорене.	
Така	че	не	беше	чак	толко-
ва	трудно	на	американски-
те	 актьори	 да	 се	 включат	
активно.	Но	аз	лично	съм	
правил	 един	 друг	 спекта-
къл	 преди	 години,	 който	
си	е	лично	мой	моноспек-
такъл	по	разкази	на	Чудо-
мир.	

Превел съм текст 
По няколко разказа 
на чудомир 
наанглийски.

Тогава	 най-голямото	 пре-
дизвикателство	 беше	 как	
са	се	покаже	българското	
чувство	 за	 хумор,	 особе-
но	специфичният	хумор	на	
Чудомир,	 на	 американска	
публика.	 Тогава	 много	 ми	
помогне	 моят	 режисьор,	
който	 беше	 американец,	
и	 ми	 помогна	 да	 адап-
тираме	 българският	 	 ху-
мор	 за	 американски	 уши.	
Американците	са	по-чувст-
вителни,	 понякога	 нашият	
черен	хумор	малко	ги	пла-
ши.	 Затова	 трябва	 да	 се	
подхожда	малко	по-внима-
телно,	 докато	 свикнат.	 В	
момента,	когато	свикнат	с	
нашето	 чувство	 за	 хумор,	
те	 почват	 да	 се	 смеят.	Те	
са	 много	 любопитни	 хора	
и	им	харесва	да	научават	
различни	начини	на	общу-

ване.
 - Къде се прави по-
лесно театър, в Америка 
или в България?
	 -	 Аз	 съм	 много	 голям	
фен,	 че	 в	 България	 все	
още	 има	 щатни	 актьори.	
Театър	 се	 прави	 най-до-
бре,	когато	има	трупа,	ко-
гато	тя	е	работила	заедно	
няколко	 години.	Тогава	 се	
чувства	един	организъм	на	
сцената,	 който	много	 чес-
то	 в	Америка	 липсва.	Там	
обикновено	се	събират	не-
познати	 актьори	 за	 едно	
представление,	 никога	 не	
са	 работили	 заедно	 пре-
ди	 това,	 дават	 им	 се	 4-5	
седмици	да	подготвят	една	
пиеса.	 Много	 пъти	 е	 поч-
ти	 невъзможно	 да	 стане,	
ако	 пиесата	 е	 по-сложна,	
получава	се	малко	повърх-
ностно.
	 	 	 	 Затова	 според	 мен	
в	 България	 работи	 пра-
вилната	 система.	 От	 дру-
га	 страна	 американците	
постоянно	 ходят	 на	 кас-
тинги,	постоянно	кандидат-
стват	 за	 работа,	 затова	
са	 много-много	 надъхани.	
Особено	 младите	 актьори	
в	 Америка	 са	 готови	 да	
скочат	 с	 главата	 напред	
във	 всяко	 предизвикател-
ство.	Удоволствие	е	да	се	
работи	с	такива	хора.	Така	
че	и	българската,	и	амери-
канската	система	си	имат	
своите	плюсове.
 - Защо се върнахте в 
България, и при нас има 
пандемия? 
	 -	Да,	както	вече	казах,	

за	 да	 поставя	 спектакъла	
на	 габровска	 сцена.	 Мога	
да	кажа	със	сигурност,	че	
съм	надъхан	да	работя	тук.	
От	малък	си	мечтая	да	се	
върна	на	българска	сцена	
и	 съм	 готов	 да	 приема	
всякакво	 предизвикател-
ство.	 Така	 че	 не	 е	 само	
заради	„Любовни	истории“.	
Искам	да	опипам	почвата,	
да	видя	дали	ще	ми	пасне.
 - От колко години жи-
веете в Америка? Какви 
са сегашните Ви впечат-
ления от България, от 
Габрово? 
	 -	От	18	години	живея	в	
Америка.	 Всяка	 година	 се	
връщах	в	България.	Винаги	
гледам	 да	 ходя	 на	 театър	
и	 да	 се	 видя	 с	 приятели.	
Всяка	година,	като	се	връ-
щам,	ми	се	струва,	че	Бъл-
гария	 става	 все	 по-добре,	
хората	 стават	 по-щастли-
ви.	Това	 много	 ме	 радва.	
За	 мен	 е	 абсолютно	 удо-
волствие	да	съм	тук,	всеки	
ден	 се	 радвам,	 че	 живея	
тук	 и	 ходя	 на	 работа	 тук.	
Много	 бързо	 и	 лесно	 ме	
приеха	 колегите.	 Успявам	
бързо	да	се	адаптирам.
	 Много	 ми	 харесва	
Габрово.	Аз	 всъщност	 съм	
от	 балкански	 род,	 моят	
дядо	 е	 от	 Априлци.	 Като	
малък	бях	свикнал	с	гора-
та,	с	Балкана.
	 Габрово	 е	 приятно	
градче,	чисто	е,	хората	са	
приветливи,	 вижда	 се,	 че	
се	гордеят	с	града	си.	Тук	
е	 чудесно	 да	 живееш,	 да	
се	разхождаш.

Злаòîмир Мîлдîваíñки: "Гаáрîвñкиòе акòьîри ñа еíерãичíи, 
млади, íадъхаíи, ãîòîви íа вñякакви предизвикаòелñòва" 

продължава от стр. 1
Изберете	 уникални	 колед-
ни	 подаръци	 и	 направете	
трапезата	си	незабравима	
от	 продуктите,	 които	 Ви	
предлагаме	на	Фермерски	
пазар	 и	 Коледен	 базар!	
Подкрепете	 родното,	 при-
зовават	организаторите.
	 През	двата	дни	ОУ	„Не-
офит	Рилски“	ще	организи-
ра	 благотворителен	 щанд,	
на	 който	 всеки	 желаещ	
ще	може	да	закупи	ръчно	
изработени	 коледни	 пода-
ръци	 от	 родители,	 деца	 и	
училищно	 настоятелство.	
Събраните	пари	ще	послу-
жат	 за	 дофинансиране	 на	
спечеления	проект	на	учи-
лището	 за	 изграждане	 на	
STEM	 център	 за	 начален	
и	 прогимназиален	 етап,	 в	
който	ще	се	провеждат	об-
щообразователни	 занима-
ния	и	извънкласни	дейнос-
ти,	включващи	дигиталните	
технологии.	
	 Ще	 се	 насърчават	
интереса	 на	 учениците	

към	 дигиталните	 науки	 и	
създаването	 на	 дигитал-
но	 съдържание,	 с	 широк	
спектър	 от	 приложения	
в	 реална	 среда	 и	 работа	
със	 съвременна	 презен-
тационна,	 аудио-визуална,	
3D	техника.
	 Традиционната	 томбо-
ла	 от	 Фермерски	 пазар	
„ОТ	БГ“	ще	бъде	изтеглена	
в	 неделя	 и	 така	 един	 от	
всички,	 посетили	 и	 заку-
пили	 стоки	 от	 пазара,	ще	
е	 късметлията,	 който	 ще	
спечели	 коледна	 кошница	
с	продукти.

На	коледно	украсения	пло-
щад	 „Възраждане“	 Оркес-
тър	 Габрово	 ще	 поздрави	
всички	 присъстващи	 за	
предстоящите	светли	праз-
ници.
	 Фермерски	 пазар	
„ОТ	 БГ“	 и	 Коледен	 базар	
ще	 бъдат	 проведени	 при	
стриктно	спазване	на	мер-
ките	 във	 връзка	 с	 Covid	
-19.
 * * *
	 Повече	може	да	научи-
те	 на	 Facebook	 страница-
та:	 Фермерски	 пазар	 „ОТ	
БГ“.

Кîледеí и фермерñки пазар в Гаáрîвî
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Получил	 солидна	 подготовка	 по	
медицина	 в	 Атина,	 Париж,	 Пиза	 и	
Берлин	и	започнал	лекарска	практика	
в	Букурещ,	д-р	Никола	Василиади	про-
явява	особен	интерес	към	развитието	
на	просветното	дело	в	родния	край	на	
своя	баща.

През	1859-1860	г.	той	дарява	сред-
ства	 на	 Габровското	 училище.	 През	
1869	 г.	 се	 присъединява	 към	 другите	
дарители	за	изграждането	на	църква-
та	и	училището	„Св.	Св.	Кирил	и	Мето-
дий”	в	Букурещ.	На	следващата	година	
дарява	още	320	гроша	за	българското	
училище	в	румънската	столица.	

След	 Освобождението	 само	 за	
една	година	д-р	Василиади	се	завръ-
ща	 в	 родината	 си,	 като	 през	 1878	 г.	
той	е	окръжен	лекар	в	град	Дупница.	
Поради	влошаване	на	здравословното	
му	състояние	той	се	завръща	в	Буку-
рещ.	На	 25	 януари	 1882	 г.	 в	Букурещ	
завършва	неговият	земен	път.

ЗАВЕЩАНИЕТО НА БЛАГОДЕТЕЛЯ

На	 10	 юни	 1881	 г.	 в	 Букурещ	 д-р	
Никола	 Василиади	 изготвя	 и	 подпис-
ва	 своето	 завещание.	 За	 единстве-
ни	 легатори	 -	 наследници	 на	 всички	
движими	 и	 недвижими	 имущества,	

определя	Евлоги	Георгиев	и	д-р	Георги	
Атанасович	при	условие:	„Ще	основат	
и	 поддържат	 в	 Габрово	 в	 Княжество	
България,	родното	място	на	баща	ми,	
едно	 политехническо	 или	 занаятчий-
ско	училище,	което	да	носи	името	ми”.

В ЗОРАТА НА ТЕХНИЧЕСКОТО 
ОБРАЗОВАНИЕ В ГАБРОВО

Едва	през	1895	г.	се	прави	първата	
реална	стъпка	към	изпълнение	завета	
на	д-р	Никола	Василиади.	Кожарският	
еснаф	 в	 Габрово	 се	 обръща	 с	молба	
към	 Министерството	 на	 търговията	 и	
земеделието	 да	 се	 открие	 кожарско	
училище	в	гр.	Габрово	със	средствата	
на	 фонда.	 Евлоги	 Георгиев	 заедно	 с	
Иван	 Гешов	 преценяват,	 че	 кожарс-
твото	 в	 Габрово	 е	 един	 от	 главните	
поминъци	и	намират	уместно	открива-
нето	на	такова	училище	за	подготовка	
на	 школувани	 кожари.	 Подбира	 се	
подходящо	място	и	се	пристъпва	към	
изграждане	на	сградата	до	фабриката	
на	братя	Калпазанови.	

На	 26	 август	 1895	 г.	 сградата	 е	
открита	 и	 за	 директор	 на	 училището	
е	назначен	Йонко	Калпазанов,	специ-
ално	завършил	кожарско	образование	
във	Франция.

КРАТЪК ИСТОРИЧЕСКИ ЛЕТОПИС НА 
ТЕХНИЧЕСКО УЧИЛИЩЕ "Д-Р НИКОЛА 
ВАСИЛИАДИ"

С	предписание	№	96	от	09.01.1907	
г.	 на	 Министерството	 на	 народното	
просвещение	 училището	 е	 признато	
за	средно.	Броят	на	учениците	и	учи-
телите	ежегодно	нараства,	набавят	се	
постоянно	и	нови	машини.	Скоро	ста-
рата	 сграда	 се	 оказва	 недостатъчна	
и	непригодна	за	целта	на	обучението.	
Между	ръководството	на	училището	и	
МТЗ	 започва	 преписка	 за	 изгражда-
нето	на	нова	сграда.	

След	продължителни	спорове	през	
1911	г.	мястото,	където	сега	се	намира	
техникумът,	 се	 отчуждава	 за	 нуждите	
на	 техническото	 училище.	 От	 1919	 г.	
отново	се	поставя	въпросът	за	започ-
ване	 изграждането	 на	 материалната	
база	на	училището.	

През	 1927	 г.	 новостроящите	 се	
работилници	са	завършени	до	покрив,	
включително	 предстои	 наемането	 на	
предприемачи	за	измазването	на	зда-
нието	 и	 извършване	 на	 дърводелски	
работи.	 Едва	 на	 26	 март	 1932	 г.	 за-
почват	 редовни	 учебни	 занятия.	 От	
1933/34	 учебна	 година	 техническо-

то	 училище	 разполага	 със	 собствени	
класни	 стаи	 за	 провеждане	 на	 учеб-
ните	 занятия	 по	 теоретичните	 дис-
циплини.	 От	 януари	 1959	 г.	 започва	
надстройката	на	горния	етаж	с	двете	
крила	на	техникума,	която	приключва	
месец	юли	същата	година.

От	 1948	 година	 училището	 носи	
името	 Народна	 техническа	 гимназия	
„Д-р	 Никола	 Василиади“,	 а	 от	 1958	
година	е	преименувано	в	Техникум	по	
механоелектротехника.	 Съвременното	
си	име	получава	през	2003	година,	ко-
гато	става	Професионална	техническа	
гимназия	„Д-р	Никола	Василиади“.

Днешните	 възпитаници	 на	 Васи-
лиадиевото	 училище	 в	 първото	 два-
десетилетие	 на	 XXI	 век	 с	 гордост	
продължават	 да	 носят	 в	 сърцата	 си	
авторитета	 на	 именития	 си	 благоде-
тел	 и	 да	 изпълняват	 завета	 му,	 като	
целенасочено	и	съзнателно	се	трудят,	
за	 да	 се	 докажат	 като	 достойни	 не-
гови	 следовници	 при	 овладяване	 на	
високотехнологичните	 професионални	
знания	и	умения.

125 ãîдиíи Прîфеñиîíалíа 
òехíичеñка ãимíазия
„Д-р Никîла Ваñилиади"
	 В	събота	Професионалната	техническа	гимназия	„Д-р	Никола	Васили-
ади“	навършва	125	години	от	основаването	си.	По	традиция	патронният	
празник	на	училището	се	отбелязва	на	19	декември	(Никулден	по	стар	
стил),	когато	е	именият	ден	на	Благодетеля	Никола	Василиади.
	 Заради	 противоепидемичните	 ограничителни	 мерки	 тържественото	
отбелязване	 на	 125-та	 годишнина	 ще	 се	 състои	 през	 май	 следващата	
година.	Макар	и	 дистанционно,	 празнична	атмосфера	има.	Със	 съдей-
ствието	на	главен	учител	Ренета	Колева	(възпитаник	на	Техникума)	и	На-
ционалния	музей	на	образованието	в	два	последователни	броя	вестник	
„100	вести“	ще	публикува	материали,	свързани	с	личността	и	делото	на	
д-р	Василиади,	с	неговото	завещание,	благодарение	на	което	се	създава	
и	развива	професионалното	образование	в	Габрово.

Да ñе îñíîве и пîддържа пîлиòехíичеñкî или заíаяòчийñкî 
училище в Гаáрîвî - òакава е вîляòа íа дариòеля д-р Ваñилиади

     Знаме на Държавно средно Механо-техническо училище (НМО – Габрово) и пър-
вата емблема на Техникума

Учители и ученици от Техническото училище, 1933 г. (НМО – Габрово)

	 Историята	ни	връща	към	Букурещ	
от	средата	на	XIX	век	и	премеждията	
на	предприемчивия	и	трудолюбив	габ-
ровец	Васил	Георгиев.
	 Букурещ	 започва	 да	 се	 развива	
бързо,	след	като	княжествата	Влахия	
и	 Молдова	 получават	 автономия	 от	
султана.	 Установяват	 се	 търговски	
връзки	 със	 страните	 от	 Централна	 и	
Западна	Европа,	появяват	се	първите	
фабрики.	 Занаятите	 и	 търговията	 са	
във	възход	и	по-предприемчивите	бъл-
гари	 успяват	 да	 натрупат	 състояние	
и	 построяват	 едни	 от	 най-значимите	
за	 времето	 си	 ханове	 в	 столицата.	
Сред	тях	е	и	ханът	„Габровени“	(Hanul	
Gabroveni)	 или	 Ханът	 на	 габровците,	
който	продължава	да	се	нарича	така,	
въпреки	 че	 днес	 е	 коренно	 преобра-
зен	и	има	нова	функция.
	 Ако	 в	 Стария	 град	 се	 влезе	 от	
мястото,	където	се	намира	паметникът	
копие	 на	 Капитолийската	 вълчица	 с	
Ромул	и	Рем,	ханът	„Габровени“	е	още	
в	 началото	 на	 улица	 „Липискани“,	 от	

лявата	 страна.	 Нищо	 не	 напомня	 за	
онази	постройка	от	архивните	снимки.	
Търговският	пасаж	сега	е	превърнат	в	
Европейски	културен	център	със	сред-
ства	 по	 европрограми	 и	 финансова	

помощ	 от	 правителството	 на	 Норве-
гия.
	 В	далечната		1802-1804	г.	хан	„Габ-
ровени“	 е	 построен	 от	 габровеца	 ха-
джи	 Иван	 Мустаков.	 Към	 средата	

на	 века	 става	 собственост	 на	 Васил	
Георгиев	 от	 габровското	 село	 Гаче-
вци,	което	сега	е	квартал	на	Габрово.	
Васил	 имал	 брат	 Никола,	 с	 когото	
натрупали	пари	от	работа	в	чужбина.	
Разбойници	 разбрали	 за	 спечелени-
те	 средства	 и	 замислили	 силом	 да	
ги	 откраднат.	 Братята	 чули	 за	 това	
злодеяние	 и	 се	 опитали	 да	 избягат.	
Злосторниците	успели	да	хванат	Нико-
ла,	когото	измъчвали,	но	той	запазил	
тайната	 си	 в	 гроба.	 Васил	 успял	 да	
се	 установи	 в	 Букурещ	 и	 със	 спече-
лените	 пари	 купил	 хана	 „Габровени“,	
който	ремонтирал	основно	след	голям	
пожар.	По-късно	го	оставил	в	наслед-
ство	на	своя	син	д-р	Никола	Василиа-
ди.

В	 архивите	 на	 Букурещ	 е	 запа-
зено	 завещанието	 на	 сина	 на	 Васил	
Георгиев	 -	 д-р	 Никола	 Василиади,	 с	
дата	10	юни	1881	г.,	Букурещ.	Там	д-р	
Василиади	 пише:	 „Моят	 недвижим	
имот	се	състои	от	хотел	стар,	наречен	
„Габровени“,	който	наследих	от	покой-

ния	 ми	 баща	 Василия	 Георгиев,	 чрез	
завещание,	 заверено	 от	 почитаемия	
Илфовски	окръжен	съд,	от	1854	г.“.

Широките	врати	на	хана	„Габрове-
ни“	с	метални	плетеници	се	отваряли	
сутрин	 рано	 и	 вътре	 влизали	 търго-
вците	с	каруци.	Дворът	се	пълнел	със	
селяни,	 които	 идвали	 в	 столицата	 да	
предлагат	 стоката	 си.	 Две	 нива	 под	
земята	 имало	 големи	 помещения	 за	
складиране,	 защото	 и	 по	 това	 време	
имало	 крадци.	 Вечер	 тежките	 врати	
се	затваряли,	за	да	защитят	хората	и	
стоката.

Ханът	 „Габровени“	 –	 	 средище	 на	
българския	 национален	 дух	 в	 лицето	
на	 българските	 революционери,	 вое-
води	и		хъшове.

През	 1875	 г.	 на	 това	 място	 се	
провежда	 разширено	 събрание	 на	
Българския	 революционен	 комитет,	 а	
слово	произнася	Христо	Ботев.	Тук	е	
получена	и	телеграмата	за	стъпването	
на	българска	земя	на	четата	на	Филип	
Тотю	със	знаменосец	Васил	Левски.

Иñòîричеñкияò хаí "Гаáрîвеíи" - чаñò îò иñòîрияòа íа завещаíиеòî
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вела лазарова
 
	 В	забележителните	160	
години	 от	 развитието	 на	
Габрово	 като	 град	 от	 не-
говата	 осемвековна	 исто-
рия	 125	 принадлежат	 на	
първото	средно	техническо	
училище	в	България	-	Про-
фесионалната	 техническа	
гимназия	 „Д-р	 Никола	 Ва-
силиади“.
	 Градът	 има	 своя	 ис-
тория.	 В	 нея	 се	 вплитат	
съдбите,	 стремленията,	
действията	и	на	„българите	
извън	България“	-	естестве-
ната	връзка	на	сънародни-
ците	с	широкия	свят,	с	на-
предналите	държави	в	Ев-
ропа	и	извън	нея.	Това	са	
хора	 с	 абсолютна	 убеде-
ност	 в	 националната	 идея	
и	с	решимост	да	се	работи	
за	 нейната	 реализация	 на	
родна	почва.	Потвърждава	
го	 историята	 на	 българ-
ската	 емиграция	 през	 XIX	
век.	 Редом	 с	 имената	 на	
Васил	Априлов	 и	 Николай	
Палаузов	 стои	 и	 това	 на	
д-р	Никола	Василиади.	
	 През	 Възраждането	
българската	 преселниче-
ска	колония	в	Букурещ	се	
оформя	 като	 водеща	 сред	
цялата	 българска	 емигра-
ция	 в	 Румъния.	 Нейната	
многостранна	 и	 плодот-
ворна	 активност	 обуславя	
както	 големия	 й	 принос	
и	 въздействие	 върху	 об-
щобългарския	 национално-
възродителен	процес,	така	
и	дейното	й	участие	в	об-
щественото,	 стопанско	 и	
културно	 развитие	 на	 сле-
досвобожденска	България.
	 Биографията	 на	 благо-
детеля	д-р	Никола	Васили-
ади	потвърждава	това.
	 През	 второто	 десети-
летие	 на	 миналия	 век	 в	
центъра	 на	 старата	 тър-
говска	част	на	Букурещ	се	
намира	прочутият	хан	„Габ-
ровени“,	 собственост	 на	
Васил	Георгиев	 (Георгеску)	
от	 с.	 Гачевци,	 Габровско.	
Биографите	 на	 д-р	 Нико-
ла	 Василиади	 -	 д-р	 Пе-
тър	 Цончев	 и	 Александър	
Мартинов,	 отбелязват,	 че	
бащата	 Васил	 Георгеску,	
както	 повечето	 заселници,	
се	отличава	с	трудолюбие,	
инициативност,	 пестели-
вост	 -	 качества,	 които	 му	
позволяват	 да	 се	 замогне	
материално.	Обичта	си	към	
България	 той	 предава	 на	
по-малкия	си	син	-	Никола.
	 Завършил	 медицина	 в	
прочутите	европейски	 уни-
верситети	на	Берлин	и	Па-
риж	 в	 началото	 на	 50-те	
години	на	XIX	век,	д-р	Ни-
кола	 Василиади	 се	 завръ-
ща	в	Букурещ.	Той	започва	
лекарската	 си	 практика,	
когато	във	влашката	столи-
ца	се	активизира	дейност-
та	 на	 едрата	 емигрантска	
буржоазия,	организирана	в	
Букурещкия	 комитет	 (Епит-
ропията).	 Като	 своя	 духо-
вен	 покровител	 д-р	 Иван	
Селимински	 и	 той	 става	
неин	член.	От	1862	г.	орга-
низацията	е	известна	като	
Добродетелната	 дружина	
(Комитет	 на	 старите).	 Тя	
обединява	 както	 състоя-
телни	 търговци,	 предприе-

мачи,	 собственици	 и	 нае-
матели	 на	 чифлици-мошии	
(Христо	 и	 Евлоги	 Георгие-
ви,	 Иван	 Хаджибакалоглу,	
владиката	 Панарет	 Рашев	
и	др.),	така	и	представите-
ли	 на	 емигрантската	 инте-
лигенция,	 много	 от	 които	
видни	дейци	на	Българско-
то	национално	възраждане	
-	 д-р	 Иван	 Селимински,	
д-р	 Георги	Атанасович,	 д-р	
Петър	 Протич,	 сред	 които	
е	 и	 д-р	 Никола	 Василиа-
ди.	 Известна	 е	 външно-
политическата	 ориентация	
на	 тези	 дейци	 към	 Русия.	
Изложението	 на	 тези	 бъл-
гарски	 „нотабили“	 (видни	
граждани)	 от	 10	 януари	
1869	 г.	 до	 конференцията	
на	посланиците	в	Париж	с	
искане	да	се	даде	автоно-
мия	 на	 българския	 народ	
в	 рамките	 на	 Османската	
империя,	публикувано	от	в.	
„Народност“,	 е	 подписано	
от	 д-р	 Никола	 Василиади	
и	 габровците	Петър	Кутев,	
Никола	 Пантели,	 Васил	
Мустаков,	 Атанас	 Михай-
лов,	Иван	Грудов,	Алексан-
дър	Георгиев.
	 Обществената	 ангажи-
раност	 на	 д-р	Никола	Ва-
силиади	 е	 свързана	 с	 из-
дръжката	 на	 българските	
културни	 институции	 в	 Бу-
курещ.	 Неговата	 честност	
и	 спечелено	 доверие	 от	
страна	 на	 Дружината	 му	
гласува	отговорната	длъж-
ност	 куратор	 (настоятел)	
на	 имотите,	 завещани	 на	
Комитета	 на	 старите	 за	
благотворителни	цели	(учи-
лището	„Св.	Кирил“	и	бол-
ницата	 „Св.	 Св.	 Козма	 и	
Дамян“	в	Търново	–	имоти,	
завещани	от	д-р	Иван	Се-
лимински).	По	 това	време	
Добродетелната	 дружина	
съдейства	 за	 проникване	
в	 България	 на	 културни	
ценности	и	достижения	на	
науката,	на	европейския	и	
световен	опит.
	 Д-р	Никола	Василиади	
дава	 принос	 и	 в	 подпо-
магане	 на	 прокудените	 от	
отечеството	емигранти,	на-
мерили	прием	в	хотела	му	
„Габровени“,	закупуване	на	
медикаменти	 и	 дрехи	 за	
доброволци	 от	 Българско-
то	 опълчение,	 изпратени	
на	 губернатора	 на	 град	
Свищов	 по	 време	 на	 Ру-
ско-турската	 освободител-
на	война.	

ХУмАННО Е И РЕшЕНИЕТО НА 
Д-Р НИКОЛА ВАСИЛИАДИ 
СЛЕД ОСВОБОжДЕНИЕТО 
ПРЕЗ 1878 Г. ДА ПРИСТИГНЕ В 
БЪЛГАРИЯ. 

	 Една	 година	 той	 ра-
боти	 като	 окръжен	 лекар	
в	 Дупница.	 Прозрял	 е,	 че	
бъдещият	 стопански	 въз-
ход	 на	 Нова	 България	 е	
осъществим	 с	 развитието	
на	 техниката,	 че	 младо-
то	 Княжество	 се	 нуждае	
от	 технически	 образова-
ни	млади	хора.	Влошеното	
здравословно	състояние	е	
причина	 да	 се	 завърне	 в	
Букурещ,	където	на	10	юни	
1881	 г.	 той	 прави	 своето	
завещание.	Изпълнил	своя	
дълг	 на	 патриот	 и	 лекар,	
д-р	 Никола	 Василиади	 до	
края	на	живота	си	остава	

благодетел	на	освободена	
България.	

НА ГАБРОВО ТОй ЗАВЕЩАВА:                                               
“ДА СЕ ОСНОВЕ И 
ПОДДЪРжА В... РОДНОТО 
мЯСТО НА мОЯ БАЩА ЕДНО 
ПОЛИТЕХНИЧЕСКО УЧИЛИЩЕ, 
СПОРЕД КАКТО СРЕДСТВАТА 
ПОЗВОЛЯВАТ, ИЛИ ПЪК ЕДНО 
ЗАНАЯТЧИйСКО УЧИЛИЩЕ, 
КОЕТО ДА НОСИ ИмЕТО 
мИ... И ПРИХОДА НА ИмОТА 
мИ ДА БЪДЕ НАЗНАЧЕН ЗА 
УЧИЛИЩЕТО“. 

	 В	 завещанието	 недви-
жимото	 имущество	 в	 Бу-
курещ	е	старият	 хотел	на	
улица	 „Габровени“	 №	 10,	
наследен	 чрез	 завещание	
от	 баща	 му	 „от	 новия	 хо-
тел	„Габровени“,	съзидан	с	
мои	средства“.	
	 Д-р	Никола	Василиади	
умира	на	25	януари	1882	г.	
в	Букурещ.
	 В	 писмо	 от	 12	 април	
1882	 г.,	 съхранявано	 в	 Ре-

гионалния	 исторически	
музей	 -	 Габрово,	 извест-
ният	габровски	търговец	в	
Букурещ	 Иван	 Грудов	 със	
загриженост	пише	на	пле-
менника	 си	 Ганчо	 Гаври-
лов,	че	трябва	да	се	опази	
завещанието,	 „...за	 да	 се	
избавят	от	устата	на	вълка	
шейсет	 (хиляди)	 жълтици	
за	 в	 полза	 на	 българский	
народ	 и	 особено	 на	 га-
бровский...“.	
	 Габровското	 градско	
общинско	управление	вли-
за	 в	 кореспонденция	 с	
легаторите	 (изпълнителите	
на	 завещанието)	 Евлоги	
Георгиев	и	д-р	 Георги	Ата-
насович	в	Букурещ	и	с	Ми-
нистерството	 на	 народно-
то	просвещение	в	София.
	 Преодолени	 са	 много	
пречки,	 за	 да	 се	 изпълни	
заветът	 на	 д-р	 Василиади	
–	 откриване	 на	 едно	 от	
първите	занаятчийски	учи-
лища	в	България.	

ОТ ЗАВЕЩАНИТЕ ИмОТИ Е 
ОБРАЗУВАН фОНД, НОСЕЩ 
ИмЕТО НА ДАРИТЕЛЯ.

	 На	 26	 август	 1895	 г.	
с	 дарените	 средства	 от	
д-р	 Никола	 Василиади	 в	
Габрово	 е	 открито	 отна-
чало	 кожарско	 училище	 с	
директор	 индустриалецът	
Йонко	Калпазанов	(кожар-
ска	 фабрика	 „Братя	 Кал-
пазанови“),	 закрито	 през	
1898	г.	
	 На	 20	 март	 1899	 г.	 е	
открито	като	железаро-но-
жарско,	 което	носи	името	

„Д-р	Никола	Василиади“	и	
просъществува	 до	 следва-
щата	година.
	 Заветът	на	д-р	Никола	
Василиади	 за	 откриване	
на	училище,	което	да	под-
готвя	технически	кадри,	се	
осъществява	 на	 30	 ноем-
ври	1904	г.,	преобразувано	
в	 професионално	 техни-
ческо.	 През	 1907	 г.	 то	 е	
средно	 техническо.	 Пър-
вият	випуск	средни	техни-
ци	 завършва	 през	 1909	 г.	
В	 близките	 1-2	 години	 се	
подготвя	 план	 за	 постро-
яване	 на	 ново	 училищно	
здание,	 който	 в	 годините	
се	актуализира.	В	периода	
на	 войните	 -	 1912-1918	 г.,	
учебни	занятия	не	са	воде-
ни.	

ПРЕЗ 20-ТЕ ГОДИНИ НА 
XX ВЕК ГАБРОВСКОТО И 
СОфИйСКОТО УЧИЛИЩЕ 
ПОДГОТВЯТ ТЕХНИЧЕСКИТЕ 
КАДРИ НА СТРАНАТА. 

	 През	 1923	 г.	 курсът	 на	
обучение	в	Габрово	е	пет-
годишен,	 училището	 е	 с	
два	 отдела	 -	 машинен	 и	
електротехнически,	 чийто	
първи	випуск	 се	 дипломи-
ра	 през	 1927	 г.	 Още	 през	
1924	 г.	 техническото	 учи-
лище	е	вече	на	държавна	
издръжка.	 Средствата	 от	
фонд	 „Д-р	 Никола	 Васи-
лиади“	продължават	да	се	
използват	 за	 нуждите	 му.	
Строежът	на	сградата	вър-
ви	на	етапи	до	1940	 годи-
на,	когато	е	завършено.	
	 До	 средата	 на	 40-те	
години	то	се	води	Държав-
но	средно	механо-електро-
техническо	 училище	 „Д-р	
Никола	 Василиади“.	 През	
1948	 г.	 е	 Народна	 техни-
ческа	 гимназия	 „Д-р	 Ни-
кола	Василиади“,	Техникум	
по	 механотехника“	 (1958),	
Професионална	 техниче-
ска	 гимназия	 „Д-р	Никола	
Василиади“	(2003).
	 Ако	 училището	 през	
вековното	 си	 развитие	
върви	 напред,	 то	 не	 така	
стои	

ВЪПРОСЪТ С фОНДАцИЯ 
“Д-Р НИКОЛА ВАСИЛИАДИ“ - 
цЯЛА ОДИСЕЯ В СЪВРЕмИЕТО 
В ОПИТ фОНДЪТ ДА СЕ 
ПРЕБОРИ С АПЕТИТИТЕ 
КЪм ИмУЩЕСТВЕНОТО 
ЗАВЕЩАНИЕ НА ДАРИТЕЛЯ.

Съгласно	 завещанието	
му	 през	 1881	 г.	 се	 създа-
ва	 ефория	 (фонд),	 която	
носи	 неговото	 име,	 със	
средствата	 на	 която	 се	

изгражда	 техническото	
училище	 в	 Габрово.	 Съ-
гласно	 тогавашното	 зако-
нодателство	 учредителят	
поверява	управлението	на	
обособеното	 във	 фонда	
имущество	 в	 лицето	 на	
букурещките	българи,	голе-
мият	 търговец	 и	 благоде-
тел	Евлоги	 Георгиев	 и	 д-р	
Георги	 Атанасович.	 След	
тях	 Фондът	 се	 управлява	
повече	от	20	години	от	из-
вестния	държавник	и	поли-
тик	Иван	Евстатиев	Гешов.	
Той	 продава	 завещаните	
имоти	в	Румъния	и	купува	
такива	 в	София,	 „щото	 от	
доходите	 на	 тия	 къщи	 да	
се	 учреди	в	 Габрово	едно	
занаятчийско	 училище“.	 В	
края	на	1907	г.	Иван	Гешов	
предава	 управлявания	 от	
него	 фонд	 на	 правител-
ството	(пари,	ценни	книжа,	
недвижими	 имоти,	 между	
които	 две	 къщи	 в	 София,	
една	 къща	 и	 дворно	 мяс-

то	 в	 Габрово	 и	 пр.).	През	
следващите	години	фонда-
цията	 не	 е	 самостоятелна	
юридическа	 личност.	 Със 
Закона	 за	 юридическите	
лица	 от	 1933	 г.	 се	 уреж-
да	положението	на	фонда,	
но	 трудностите	 не	 секват.	
В	 устава	 на	 фондацията	
от	 1937	 г.	 е	 записано,	 че	
всички	приходи	от	имотите	
отиват	за	училището.
	 В	 следващите	 години	
напред	 излиза	 граждан-
ската	 активност	 на	 габро-
вци	 в	 отстояване	 инте-
ресите	 на	 фонда.	 Нещо,	
което	 за	 съжаление	 в	
съвремието,	 преди	 10-15	
години,	отсъства	и	довеж-
да	 до	 нелегитимност	 на	
новоучредената	 през	 1994	
г.	 фондация,	 приемник	 на	
фонда	 „Д-р	 Никола	 Васи-
лиади“...
	 Какви	 са	 били	 онези	
усилия	на	габровци	да	от-
стоят	завета	на	благодете-
ля?																			
	 По	 времето,	 когато	
прочутият	 габровски	 кмет	
Илия	 Кожухаров	 е	 минис-
тър,	 той	 със	 заповед	 на	
Министерството	 на	 тър-
говията,	 промишлеността	
и	 труда,	 което	 оглавява,	
одобрява	 „Правилник“	 за	
управление	 на	 фонд	 „Д-р	
Никола	 Василиади“	 от	 4	
април	1939	г.,	публикуван	в	
„Държавен	вестник“.	
	 Фондът	 вече	 се	 упра-
влява	 не	 от	 държавата,	
а	 от	 обществен	 комитет	
с	 председател	 кметът	 на	

град	 Габрово	 и	 членове,	
между	които	и	директорът	
на	 Механо-техническото	
училище	 „Д-р	 Никола	 Ва-
силиади“.	
	 През	 1942	 г.	 част	 от	
имотите	 в	 София	 са	 от-
чуждени	 за	 нуждите	 на	
Министерство	 на	 война-
та	 срещу	 заплащане.	 Га-
бровци	 не	 искат	 пари,	 а	
настояват	 за	 равностоен	
имот.	 През	 1943	 г.	Минис-
терство	 на	 земеделието	 и	
държавните	имоти	предла-
га	на	Ефорията	девет	имо-
та	 за	 избор	 (собственост	
на	евреи).	Избрани	са	два	
от	 тях.	 След	 една	 година	
с	 писмо	 Министерството	
уведомява	 директора	 на	
Механо-техническото	 учи-
лище	в	Габрово,	че	„даде-
ните	 на	 фонда	 еврейски	
имоти	следва	да	се	върнат	
на	 бившите	 собственици	
и	 фондът	 да	 остане	 без	
имот“.	Делегация	от	Габро-

во	отива	в	София	с	искане	
да	 се	 анулира	 актът	 на	
отчуждените	 и	 се	 върнат	
на	 фонда	 предишните	 му	
имоти.	Това	се	постига.	Къ-
щата	 на	 ул.	 „Московска“	
№	13	е	върната	през	1945	
г.	Не	за	дълго.	През	1948	г.	
държавата	закрива	всички	
дарителски	фондове.

СЛЕД ПОЛУВЕКОВНА ПАУЗА 
фОНДАцИЯТА ВЪЗКРЪСВА ЗА 
НОВ жИВОТ.

	 В	 навечерието	 на	
100-годишния	 юбилей	 на	
ТМЕТ	 „Д-р	 Никола	 Васи-
лиади“	(1995	г.)	директорът	
Иван	Маринов	си	спомня,	
че	 съвсем	 случайно	 в	 ар-
хива	на	училището	намира	
едно	 писмо,	 в	 което	 се	
съобщава	 на	 директора,	
че	 Фондацията	 е	 закри-
та.	 „Един	 от	 учителите	 по	
практика	-	Кунчо	Гиргинов,	
разказваше,	 че	 като	 бил	
ученик	(40-те	години)	в	тех-
никума,	имал	стипендия	от	
наемите,	 които	 училище-
то	 вземало	 от	 софийски-
те	 имоти.	Никой	 в	 първия	
момент	 не	 му	 повярва.	
Продължих	да	търся	в	ста-
рия	архив	на	училището	и	
намерих	 още	 документи.	
Излезе	 чертеж	 на	 имо-
тите	 на	 ул.	 „Московска“	
и	„Тетевенска“	(Будапеща),	
направен	от	Анатолий	Лап-
тев	 (чертожник,	 техник,	
фотограф,	 обзавел	 кино	 и	
фотолаборатория	 в	 Меха-
нотехникума).	 Интересът	
ми	се	засили	и	споделих	с	
моя	приятел	Тодор	Петров.	

„Виж	 какво	 има	 тук	 –	 му	
казах.	 -	 Дай,	 да	 връщаме	
имотите	на	училището.“	От	
дума	на	дума	решихме	да	
се	 прави	 фондация,	 като	
по-рано	 съществуващата.	
След	това	в	Държавен	ар-
хив	 -	 Габрово	 намерихме	
още	 доказателства	 -	 за-
вещанието	 на	 д-р	 Никола	
Василиади,	 първия	 пре-
пис,	устава	на	фондацията	
от	 1937	 г.,	 одобрения	 нов	
Правилник	от	1939	г.,	кога-
то	 управлението	 за	 първи	
път	 е	 от	 обществен	 ко-
митет	 в	 Габрово,	 начело	
с	 кмета.	 Бяхме	 на	 прав	
път	 за	 възстановяване	 на	
фондацията.	 Сформиран	
бе	 инициативен	 комитет,	
двадесетина	 бивши	 учени-
ци,	директори	на	фабрики,	
също	възпитаници.	В	съда	
бе	направена	първа	регис-
трация	 на	 новоучредена-
та	 фондация	 „Д-р	 Никола	
Василиади“	 (27	 септември	
1994	 г.)	 със	 седалище	 в	
Габрово	 с	 цел:	 възражда-
не	 завета	 на	 д-р	 Никола	
Василиади	за	стимулиране	
и	 подпомагане	 развитие-
то	 на	 ТМЕТ	 „Д-р	 Никола	
Василиади“	 -	 гр.	 Габрово,	
а	 чрез	 него	 технически	
и	 стопански	 напредък	 на	
страната	 и	 град	 Габрово,	
както	 и	 съдействие	 на	
младите	ученици	и	на	пре-
подавателите	да	се	реали-
зират	пълноценно.
	 Работата	по	връщането	
на	имотите	се	оказа	труд-
на.	Трябваше	да	се	намери	
лоби	 в	 парламента.	 Съ-
действаха	 ни	 двамата	 на-
родни	представители	Свет-
лана	Дянкова	и	Светослав	
Лучников.	 Междувременно	
трябваше	 да	 се	 набавят	
още	документи.	

ПРЕЗ СЕПТЕмВРИ 1998 
Г. фОНДАцИЯ “Д-Р 
НИКОЛА ВАСИЛИАДИ“ 
БЕ РЕГИСТРИРАНА КАТО 
юРИДИЧЕСКО ЛИцЕ. 

Прие	 се	 нов	 устав,	 упра-
влението	 -	 от	 комитет	 на-
чело	 с	 кмета	 на	 града,	
трима	 представители	 на	
Министерството	 на	 търго-
вията,	директора	на	ТМЕТ,	
двама	учители	от	училище-
то.		Радостта	ни	бе	голяма.	
Набавени	бяха	нотариални	
актове	за	имотите.“
	 Не	 минават	 и	 няколко	
години	 и	 надвисват	 обла-
ците	 над	Фондацията.	 За-
ради	 имотите.	 Последват	
години	 на	 съдебни	 битки.	
Потърсена	 е	 обществена	
подкрепа...	 Недостатъчна,	
уви.	„Няма	да	забравя	как-
во	 каза	 тогава	 народният	
представител	 Татяна	 Дон-
чева:	 „За	 тези	 имоти	 со-
фиянци	от	София	до	Варна	
ще	ви	бият.	Няма	да	ви	ги	
дадат!“...	
	 В	 неравната	 битка	 са	
намесени	 много	 амбиции	
за	 печалби	 от	 имотите.	
Иван	 Маринов	 -	 изпъл-
нителен	 директор,	 и	 То-
дор	Петров	 -	 секретар	 на	
Фондацията,	който	почина,	
влагат	 много	 усилия	 в	 от-
стояване	 на	 завета.	 Уви!	
Идва	 решение	 №	 106	 от	
11	 септември	 2009	 г.	 на	
ВКС...	 Не	 закъснява	 и	 Га-
бровската	 прокуратура	 с	
писмо	 до	 Окръжния	 съд.	
Фондацията	 е	 заличена.	
Загубено	за	Габрово	и	ПТГ	
„Д-р	Никола	Василиади“	е	
дареното	 от	 родолюбеца	
д-р	Никола	Василиади.	На	
два	пъти	представители	на	
габровската	 общественост	
в	 миналото	 отиват	 в	 Со-
фия.	 Пледират,	 отстояват	
завета	на	дарителя.	„Нека	
младите	 -	 пожела	 Иван	
Маринов,	 -	 които	 идват	
след	нас,	да	поемат	щафе-
тата	да	се	възвърне	в	пъл-
нота	завета	на	д-р	Никола	
Василади.“

Д-р Никîла Ваñилиади - áлаãîдеòеляò 
íа Гаáрîвî в îñвîáîдеíа Бълãария

Първият випуск на Средното техническо училище „Д-р Никола Василиади“ - 1909 г.
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НАШИ КЛИЕНТИ ТЪРСЯТ: ПАРЦЕЛИ В ГАБРОВО И СЕЛАТА - ГРАДСКИ ВОДОПРОВОД, АСФАЛТ, ОТ 
1000 ДО 2500 м2 НА РАЗУМНА ЦЕНА; КЪЩИ В ДОБРО СЪСТОЯНИЕ В ПЛАНИНАТА асф. път, ток и вода до 
15000 лв; КЪЩИ в града до 30000 лв; ЦЕНТЪР: 3-ст. -до 50000 лв; 2-ст.- до 40000 лв; 1-ст. - до 30000 лв
ЗА КЪЩИ НА WWW.GABROVO.HOUSE

ПРОДАВА АПАРТАМЕНТИ 
2-ст., Голо бърдо, 69 м2, ет. 4/5, 2 южни стаи, 
трапезария, кухненски бокс 52 000 лв
2-ст., център, 61 м2, ет. 6/6, за ремонт 39 500 лв
2-ст., център, 61 м2, ет. 5/5, за ремонт 39 800 лв
2-ст., Бичкиня, 65 м2, етаж 3/8, ЕПК 40 000 лв
2-ст., Колелото, 61 м2, 5/6, тухла, ТЕЦ 44 200 лв
2-ст., Градище, 66 м2, ет. 3/5, ново строителство, 
обзаведен 71 500 лв
2-ст., Колелото, 64 м2, етаж 3/5, ремонтиран, 
PVC, ТЕЦ 69 800 лв
2-ст., Шиваров мост, 88 м2, 1/3, южен 73 000 лв
2-ст., Център, ет. 5/11, ч. ремонт, PVC 65 000 лв
2-ст., Дядо Дянко, 60 м2, ет. 5/5, за частичен 
ремонт 30 000 лв
3-ст., Ш. мост, 86 м2, ет. 1/4, обз. 55 000 лв
3-ст., Градище, 95 м2, ет. 4/4, обз. 100 000 лв

3-ст., център, ново строителство, 111 м2, ет. 5, 
ТЕЦ, гараж за 2 коли 120 000 eu
3 ст., Тлъчници, НС, 98 м2, ет. 5/5 60 000 eu
3 ст., Тлъчници, 89 м2, етаж 3/5, обзаведен, 
газово отопление 75 000 eu
3 ст., Шести участък, 2/4 ет., 100 м2, за основен 
ремонт, гараж 99 000 лв
3-ст., Ш. мост, 105 м2, етаж от къща, след ре-
монт, газ + гараж + 1-стаен 39 м2 157 000 лв
3-ст., Център, 83 м2, възможност за газ 61 900 лв
ПРОДАВА КЪЩИ 

Врабците, 2-етажна, 53 м2 ЗП, обзаведена, двор 
850 м2  изключителни права 43 300 лв
Камъка, 40 м2 ЗП, двор 266 м2 33 900 лв
Борики, груб строеж, 352 м2, РЗП, два гаража, 4 
спални, 3 бани, двор 1010 м2 218 000 лв
Шарани, 2 къщи - стара за реставрация и нова, 
211 м2 РЗП, плевня, двор 1918 м2 56 000 лв

Чавеи, 286 м2 РЗП, обзаведена, бивша къща за 
гости, 6 спални, 6 бани, двор 1230 м2 150 500 лв
Драгомани, 87м2 ЗП,стара,двор 1329м2 36 500 лв
Беленци, 270 м2 РЗП, механа, лятна кухня, два 
гаража, двор 787 м2 102 995 eu
Шиваров мост,118 м2 РЗП, гараж, двор 556 м2  

 31 900 лв
Местност Качорите, 144м2 РЗП, двор 2934м2, 
автентична                              17 101 еu 
Баевци, 70 м2 ЗП, двор 883 м2 27 900 лв.
Велковци, 140 м2 РЗП, гараж, два навеса, плевня, 
4 спални, двор 1400 м2 43 500 eu
Лесичарка, 182 м2 РЗП, реновирана, 1393 м2 двор 
 62 995 eu
Иванковци, 132 м2 РЗП, двор 4540 м2 44 900 лв
Яворец, 176 м2 РЗП, двор 760 м2 20 000 лв
Иглика, 68 м2 ЗП, двор 691 м2 13 600 eu
Жълтеш, 60 м2 ЗП, гараж, двор 850 м2 59 900 лв
Нова махала, 136 м2 РЗП, двор1499 м2 42 500 лв
Драгановци, 157 м2 РЗП, гр. строеж, гараж, двор 
1040 м2 31 500 eu
Кметовци, 74 м2  ЗП,  двор 1112 м2 39 500 лв
Лоза, 30 м2  ЗП,  двор 500 м2 16 000 лв
Читаковци, 176 м2 РЗП, за довършителен ремонт, 
двор 2200 м2 39 800 лв
Малини, 2-ет., за ремонт, двор 1140 м2 8 000 лв
Гледаци, 1/2 част от къща, двор 907м2 20 000 лв
Беломъжи, 51 м2, ремонтирана, плочи, двор 3771 
м2 31 500 eu
Ид. център,137 м2 ЗП, отст. пр. строеж, за осно-
вен ремонт и реконструкция 51 800 eu
Етъра, 73 м2 ЗП, двор 286 м2 11 800 eu

Колелото, 2-ет., 306 м2 РЗП, 413 м2 двор, гараж, 
стопанска постройка 156 600 лв
Иванили, с плочи, стоп. постр., 956 м2 5 600 eu
Шенини, груб строеж, 229 м2 РЗП, два гаража 
570 м2   69 950 лв
Борово, 3-ет., РЗП 180 м2, с дюкян, лятна кухня, 
на 2 улици, двор 309 м2 40 000 лв
Борово, 2-ет., РЗП 166 м2, лятна кухня, двор 339 
м2     договаряне
Орловци, 120-годишна къща,отлична реставрация, 
необзаведена,лок. парно двор 1599 м2  55 900 eu
Къща на 3 км от Центъра, 240 м2 РЗП, 3 спални, 
НС 2011, 2 гаража, двор 1788 м2 280 000 лв
Къща на 12 км от Габрово, 226 м2 РЗП, 3 спални, 
НС 2009, двор 1854 м2 91 500 eu
ПРОДАВА ЕТАЖИ

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

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

Поповци, 507 м2 5 600 лв
Велчевци, 298 м2 8 900 лв
Сирмани, 488 м2, за общ. обслужване 14 400 лв
Мичковци, 800 м2 16 000 лв
Чавеи, 540 м2, с бунгало 7 600 лв
Бойката, 1188 м2, с проект 15 900 лв
УПИ до НТС, 293 м2 69 000 лв
Сирмани, три УПИ общо 1777 м2 62 200 лв
Шенини, УПИ, 2200 м2, бунгало, гараж 25 200 лв

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

Сирмани - 925 м2 до 15 м, Кинт 2.0, плътност 
70% за общежитие или блок обезщетение
Генчевци, 2771 м2, юг 7 000 eu
Велковци, 1653 м2, до асфалтов път 6 000 eu
БИЗНЕС ИМОТИ

Обходен път за Шипка, 20 дка, 106 м лице, до 
пътен възел Поповци, променено предназначение 
с изтекъл срок, за подновяване       240 000 лв
Производствена сграда, 457 м2 РЗП, собствен 
трафопост, асфалтов път, рампа 274 000 лв
Производствена сграда, 105 м2, отстъпено право 
на строеж, в центъра 51 800 лв
Дърводелска фабрика, Млечево 119 000 лв
Производствена база сгради 4229 м2, 18725 
терен, до гара Пордим 345 000 eu
Сграда в груб строеж - 1056 м2 РЗП, УПИ 4455 
м2, за хотел и басейн 399 000 лв
СИЗ, фабрика за кожи РЗП 800 м2, 2880 терен, 
канал, до трафопост 215 000 eu
Бивше общежитие, Колелото, 4 ет. + магазин, 

1500 м2 РЗП 193 800 eu
ГАБРОВО, СГРАДА С МАГАЗИН, КАФЕ И ОФИСИ В 
ГРУБ СТРОЕЖ 100 000 eu
Офис, 164 м2, ет. 4/4 52 600 eu
ДАВА ПОД НАЕМ

ИЦ, двустаен, обзаведен, след ремонт 600 лв
Халета от 250 до 480 м2 5 лв/м2

Мол Габрово, тристаен, обзаведен 588 лв
ИЦ, тристаен, обзаведен, след ремонт 1200 лв
Административен център, офис - 106 м2 600 лв
Митница, офис - 160 м2 550 лв
ТЪРСИ ПОД НАЕМ

Център, 1-стаен, лукс. обзаведен до 250 лв
Център, 2-стаен, обзаведен до 350 лв
Център, 3-стаен, лукс. обзаведен до 450 лв
Къща, с лукс. обзавеждане и двор до 800 лв
�АГЕНЦИЯТА СЕ ПРИДЪРЖА КЪМ ЕВ-
РОПЕЙСКИ СТАНДАРТ БДС EN 15733 
�СЕРТИФИЦИРАН ОЦЕНИТЕЛ НА НЕ-
ДВИЖИМИ ИМОТИ 
�ПАКЕТ УСЛУГИ УПРАВЛЕНИЕ НА 
НЕДВИЖИМИ ИМОТИ 
�ПАКЕТ УСЛУГИ КАДАСТРАЛНО ЗАС-
НЕМАНЕ НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ
� ОЦЕНКИ ЗА БАНКОВИ КРЕДИТИ 
�АГЕНЦИЯТА РАБОТИ САМО С ДОГО-
ВОР В ПИСМЕНА ФОРМА
�ПАКЕТ УСЛУГИ БЕЗПЛАТНА ОЦЕНКА 
ПРИ ВЪЗЛАГАНЕ ПРОДАЖБА ИЛИ ОТ-
ДАВАНЕ НА ИМОТ 
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СПЕШНО КУПУВА - ПЛАЩА ВЕДНАГА:
Панелен апартамент - двустаен, тристаен
Гарсониера - Младост, център
Двустаен, тристаен в идеален център 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

тел.: 066/80 85 74,  0885 118 119

иМоТи проДаВа
заВЕДЕниЕ В Севлиево,	 РЗП	
250	кв.	м,	цена	по	договаряне,	
продава	или	дава	под	наем	тел.	
0888/37-40-96.	[16,	15]
МясТо, 632 кв.	м,	кв.	Йонко-
во,	 до	 Габрово	 хилс,	 се	 про-
дава	 на	 тел.	 0897/047-452.	
[16,	14]
къща В Чехлевци,	 до	 обхода,	
продава	 тел.	 0897/047-452.	
[16,	14]
ТухлЕн апарТаМЕнТ на	 ул.	
„Градище“	 -	96	кв.	м,	се	про-
дава	 на	 тел.	 0889/23-24-40.	
[22,	21]
спЕшно! ДВусТаЕн апарта-
мент	 на	 ул.	 „Свищовска“	 про-
дава	тел.	0896/858-958.	[4,	4]
апарТаМЕнТ - 100	кв.	м	чиста	
площ,	 ТЕЦ,	 „Стефан	 Караджа“	
21,	 продава	 тел.	 0882/008-
217.	[3,	1]

иМоТи купуВа
ЕВТина къща, може	 и	 полу-
съборена,	 се	 купува	 на	 тел.	
0895/752-838.
купуВаМ апарТаМЕнТ -	
0876/750-396.	[6,	4]
сТари къщи с	 двор	 над	500	
кв.	 м	 в	 област	 Габрово	 до	
5000	лв.	купува	тел.	0887/255-
633	и	0888/488-468.	[4,	2]

иМоТи ДаВа поД наЕМ
поМЕщЕниЕ - 100	 кв.	 м,	 с	
300	 кв.	 м	 ППС,	 трифазен	 ток,	
вода,	 дава	 под	 наем	 или	 про-
дава	 тел.	 0887/31-61-84.	 [28,	
25]
рЕноВирани и обзаведе-
ни	 офиси	 в	 сградата	 на	 ОББ	
се	 отдават	 под	 наем	 на	 тел.	
0888/907-666.	[22,	21]
апарТаМЕнТ В центъра	-	полу-
обзаведен,	 дава	под	наем	 тел.	
0897/80-40-81.	[11,	10]
поМЕщЕниЕ В блок	 „Ду-
нав-2“,	подходящо	за	офис	или		
магазин,	 дава	 под	 наем	 тел.	
0897/80-40-81.	[11,	10]
гараж В района	 на	 ул.	 „Гра-
дище“	дава	под	наем	0895/48-
73-98.	[11,	7]
апарТаМЕнТ сЕ дава	под	наем	
на	тел.	0878/81-74-72.	[4,	2]

сТая сЕ дава	под	наем	на	тел.	
0899/439-467.	[1,	1]
гарсониЕра с ТЕЦ	 в	 кв.	
Русевци	 дава	 под	 наем	 тел.	
0886/43-76-04.	[2,	1]

иМоТи Търси поД наЕМ
ТърсиМ кВарТира -	 тел.	
0885/44-91-28,	 0877/44-58-
06.	[3,	2]

зЕМи
зЕМЕДЕлски зЕМи и	гори	ку-
пува	тел.	0894/23-24-25.	[8,	4]

КупуВА НИВИ 
тел. 0879/888-388, 
bgzemi.com

нощуВки
къща за гости	-	Габрово,	тел.	
0878/532-714,	0888/532-714.
нощуВки - тел.	 0888/254-
625,	0879/272-528.
Топ цЕнТър нощувки	 -	 ка-
белна,	 климатик,	 интернет,	 се	
предлагат	 на	 тел.	 0879/669-
596.	[25,	16]
нощуВки В топ	 център	 -	
0878/46-99-11.	[22,	18]
нощуВки В идеален	център	 -	
0878/8469-911.	[22,	18]

ДАВА ПОД НАЕМ
АПАРТАМЕНТ - двустаен, тристаен, обзаведен, газ, 
ново строителство, гр. Севлиево
МАГАЗИН - 168м2, склад и WC, газ, гр. Севлиево
СКЛАДОВО ПОМЕЩЕНИЕ – h 4 м, 600м2,Севлиево 

СКЛАДОВО ПОМЕЩЕНИЕ с рампа - 403м2, Севлиево 
ПОМЕЩЕНИЕ - 348м2 (цех, работилница), с. Ря-
ховците  
ПРОДАВА ДВУСТАЙНИ и тристайни ЗАВЪРШЕНИ 
АПАРТАМЕНТИ в гр. Севлиево, ЖК „М. Палаузов“
ПРОДАВА АПАРТАМЕНТИ, НОВО СТРОИТЕЛСТВО, с 
акт 16, гр. Севлиево, ЖК „Митко Палаузов“

ГР. СЕВЛИЕВО
тел. 0885/666 636

аВТоМобили проДаВа
рЕно МЕган Сценик	 -	 1999	
г.,	 1.6	 куб.	 см,	 90	 к.	 с.,	 об-
служена,	с	бензин/АГУ,	клима-
тик,	 за	 2000	 лв.	 продава	 тел.	
0885/530-109.	[19,	10]
форД фокус -	 комби,	 в	 от-
лично	 състояние,	 регистриран	
и	обслужван,	като	нов,	прода-
ва	тел.	0878/347-099.	[12,	8]
рЕно МЕган Сценик	 за	
1300	 лева	 се	 продава	 на	 тел.	
0899/005-208.	[5,	4]
форД фиЕсТа 1.4	 TDCI	 про-
дава	тел.	0885/598-651.	[5,	3]
сЕаТ, 2003 г.,	 дизел,	 цена:	
2100	 лв.,	 продава	 тел.	
0893/712-546.	[4,	4]

лЕка кола модел	„Фолксваген	
Пасат“,	 цвят	 тъмнозелен	 мета-
лик,	 продава	 тел.	 0878/935-
664.	[3,	1]

аВТоЧасТи/Магазини
каТализаТори изкупуВа 
тел.	0894/52-52-58.	[20,	20]
акуМулаТор VARTA  64	 Ah,	
стопове	 и	 мигачи	 за	 Ауди	 от	
90-те	 продава	 тел.	 0897/287-
580.	[5,	5]
ноВи калници за	 Жигули	
продава	0899/005-208.	[5,	4]
разпрЕДЕлиТЕлЕн Вал, во-
дна	помпа	и	др.	се	продават	на	
тел.	0899/005-208.	[5,	4]
пЕжо 405, 1.6	i,	1995	г.,	с	газ,	
за	части,	680	лв.,	продава	тел.	
0898/760-175.	[4,	3]

аВТоМобили поД наЕМ
„VAIKAR RENTACAR“ Автомо-
били	 под	 наем,	 ул.	 „Емануил	
Манолов“	28	-	0999/009-008.

скрап, сТари аВТоМобили
фирМа „Вайкар“ изкупува	
стари	и	нови,	излезли	от	 упо-
треба	 МПС.	 Вземане	 от	 място	
-	0999/009-008.
коли за скрап	от	място	изку-
пува	0899/092-510.	[15,	6]
коли за скрап	се	 купуват	на	
тел.	0897/82-80-88.	[12,	6]
коли за скрап	 -	 старо	 же-
лязо,	 се	 изкупуват	 на	 тел.	
0897/06-71-46.	[11,	2]
коли за скрап	 се	 изкупуват	
на	тел.	0896/03-87-52.	[11,	2]

гуМи
г у М а  „ М и ш Е л и н “ , 
185/60/14-82,	нова,	зимна,	20	
лв.,	продава	0885/235-021.	[3,	2]

МоТори/ВЕлосипЕДи
ВЕлобагажник за теглич,	 за	
три	 велосипеда,	 мигачи,	 сто-
пове,	 почти	 не	 ползван	 -	 350	
лева,	0887/611-753	[12,	3]

прЕВози
ТранспорТ с камион	 до	 два	 тона,	
самосвал,	 докерски	 услуги	 -	 изнася-
не,		пренасяне,	изхвърляне	на	мебели,	
пренасяне	на	строителни	и	други	тежки	
товари,	 извозване	 на	 ненужна	 покъ-
щнина,	 строителни	 отпадъци	 до	 смети-
щето	-	0898/780-448
услуги със самосвал	-	25	лв.,	и	багер	
-	50	лв./час	-	0893/511-154.
ТранспорТ с бус	 -	 3	 т,	 фургон	 -	 18	
куб.,	падащ	борд,	количка.	Фактури	по	
ДДС.	Тел.	0887/31-61-84.	[28,	25]
ТранспорТ с бус	 до	 3.5	 тона	 -	
0882/266-155.	[16,	7]
бус - 0.45	 лв.	 -	 тел.	 0894/00-40-45.	
[10,	1]

проДаВа Машини
МонофазЕн ЕлЕкТрожЕн за	
100	 лева	 се	 продава	 на	 тел.	
0886/744-200.	[11,	7]
ЕлЕкТриЧЕска „щил“ -	1800	
вата,	 продава	 тел.	 0896/656-
221.	[11,	7]

проДаВа МаТЕриали
каМЕнни плоЧи -	 10	 лв./
кв.,	 и	 дялан	 камък	 -	 35	 лв.,	
се	продават	на	тел.	0895/752-
838.
циМЕнТоВи колоВЕ се	про-
дават	 на	 тел.	 0888/390-082.	

[20,	16]
каМък за дувар	продава	тел.	
0878/928-538.	[5,	3]

проДаВа обзаВЕжДанЕ
каМина-пЕЧка за 50	 лева	
се	 продава	 на	 тел.	 0884/94-
82-08.	[11,	11]

проДаВа разни
казани за ракия	се	продават	
на	 тел.	 0886/92-81-01.	 [19,	
19]
ДоМашна грозДоВа ракия	
-	50	градуса,	8.00	лв.,	се	про-
дава	 на	 тел.	 0896/858-958.	
[4,	4]
пЕралня - полуавтоматична,	
нова,	 керемиди	 -	 нови,	 гре-
ди,	оградни	циментови	колове,	
климатик	„Мицубиши“	продава	
тел.	0898/305-248.	[4,	3]
налиВно Вино -	 1.00	 лв.,	
и	вино	за	ракия	-	0.80	лв./л,	
продава	 тел.	 0889/218-879.	
[3,	2]
жЕлязна ВраТа -	 98/2.20	
с	 касата,	 100	 лв.,	 пералня	
„Indezit“	 -	 250	 лв.,	 продава	
тел.	0885/235-021.	[3,	2]

проДаВа Тор
угнила гоВЕжДа тор,	 със	
собствен	 самосвал	 (2	 тона),	
продава	 тел.	 0899/41-41-53.	
[12,	10]

жиВоТни проДаВа
ДВЕ заплоДЕни крави,	 на	
второ	теле,	1300	лв./бр.,	про-
дава	тел.	0899/41-41-53.	 [12,	
10]
гълъби-кЕпЕТа и пауни	 -	 5	
лв.,	 продава	 тел.	 0886/744-
200.	[11,	7]

купуВа разни
сТара нафТа се	 купува	 на	
тел.	0895/752-838.
МЕханиЧни ЧасоВници се	
купуват	на	тел.	0877/407-450.	
[6,	2]

купуВа МаТЕриали
пункТ за вторични	 купу-
ва	 всякакви	 железа	 -	 тел.	
0896/183-637.
ВсякакВо жЕлязо от	място	
изкупува	 тел.	 0897/82-80-88.	
[12,	6]

НОВО РАБОТНО ВРЕМЕ от 9.30 до 16.30 ч. има гишето за обяви на входа на редакцията 
- Габрово, ул. „Отец Паисий“ 2.  След 16.30 ч. обяви се приемат в редакцията на 4 етаж. 

хоТЕл за ДоМашни любиМци
хоТЕл за ДоМашни любиМци В габроВо очаква 
своите посетители. Справки	 на	 тел.	 0887/130-350.	
[12,	9]

пъТна поМощ
пъТна поМощ (лицензирана)		-	справ-
ки	на	тел.	0999/009-008.
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оТоплЕниЕ
ДърВа за огрев	се	прода-
ват	 на	 тел.	 066/823-712,	
0887/620-535,	 0876/162-
172.
„Мг-лЕс“ проДаВа дър-
ва	 за	 огрев	 -	 0887/547-
499,	0878/513-655.
„пЕхлиВаноВ“ - преся-
ти	 въглища	 донбас,	 дър-
ва.	Ниски	цени,	безплатен	
транспорт	 -	 066/805-642,	

0897/892-903.
сухи ДърВа в	 чували	 и	
разпалки	-	5	лв.,	безплат-
на	 доставка,	 се	 продават	
на	тел.	0876/839-779.
разпалки и дърва	в	чу-
вали,	 с	 безплатен	 транс-
порт,	 се	 продават	 на	 тел.	
0877/108-825.
ДърВа за огрев	в	чували	
и	разпалки	-	5	лв.,	достав-
ка	 на	 място,	 се	 продават	
на	тел.	0876/437-140.
сухи ДърВа в	 чували	
и	 разпалки	 -	 5	 лв.	 Не-
забавна	 доставка.	 Тел.	
0877/191-102.
ДърВа за печки	и	камини	
-	 80	 лв.,	 се	 продават	 на	
тел.	0876/583-472.

ДъбоВи и букови	 дърва	
за	 огрев	 -	 нацепени,	 80	
лв.,	 с	 безплатен	 транс-
порт,	 се	 продават	 на	 тел.	
0877/471-466.
ДосТаВка на пелети	 на	
място	 -	 справки	 на	 тел.	
0884/709-093
нацЕпЕни ДърВа -	 80	
лв.	 Безплатен	 транспорт.	
Незабавна	 доставка.	 Тел.	
0895/252-686.
сухи и сурови	 нацепени	
дърва	 -	80	лв.,	 се	прода-
ват	на	тел.	0895/752-838.
нарязани, нацЕпЕни 
дърва	 -	 85	 лв.,	 метрови	
-	75	лв.	 ,	се	продават	на	
тел.	0893/511-154.

Донбаски Въглища, 
екобрикети	 и	 пелети	 -	
0898/412-609,	 0884/319-
403.
рЕжа МЕТроВи дърва	 -	
тел.	 0894/363-580	 -	 Ива-
нов.	[22,	22]
сухи разпалки в	големи	
чували	-	5	лв./брой,	дърва	
в	 чували	 се	 продават	 на	
тел.	 0876/29-43-43.	 [24,	
21]
нЕзабаВна ДосТаВка на	
дъб	 и	 бук	 -	 нацепени,	 80	
лв./куб.	 -	 0886/652-152.	
[29,	20]
ДърВа за огрев	-	метро-
ви,	 нарязани	 и	 в	 чували	
-	тел.	0877/69-04-78.	[28,	
19]

ДърВа - нацепени,	сурови	
и	сухи,	всякакъв	вид	-	80	
лв./куб.,	 се	 продават	 на	
тел.	 0896/183-637.	 [24,	
15]
гоТоВи ДърВа за	 огрев,	
нарязани	и	нацепени,	дър-
ва	 в	 чували	 -	 5	 лв./бр.,	
разпалки	в	чували	-	5	лв./
бр.,	 се	 продават	 на	 тел.	
0896/80-76-88.	[14,	5]
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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.

билЕТи, пъТуВания
аВТобусни, саМолЕТни БИЛЕТИ	 -	 066/80-49-48,	
0887/83-61-73.

рабоТа прЕДлага
МЕбЕлна фирМа „Фо-
реста	 Мебел“	 -	 Габрово	
търси	 да	 назначи	 ме-
белисти	 и	 шприцьор	 с	
опит.	 Справки	 на	 тел.	
0886/332-968.	[19,	10]

ТранспорТна фир-
Ма набира шофьо-
ри на гонДоли с 
каТЕгория „с+Е“.	За	
контакти:	 0887/818-
462.	[18,	9]

Мц „хипокрЕна“ търси	
болногледач	за	мъж	на	75	
години	 в	 град	 Севлиево.	
С	 възможност	 за	 преби-
ваване	в	дома	на	болния.	
Осигурено	 възнагражде-
ние	 и	 храна.	 Справки	 на	
тел.	0878/979-019.	[8,	4]
„ТЕспоМ“ аД търси	 да	
назначи	 фрезист	 на	 уни-
версална	 фреза.	 Справки	
на	тел.	0879/123-678	или	
на	място.	[11,	6]
„ТЕспоМ“ аД търси	 да	
назначи	 шлайфист	 цен-
трови	шлайф.	Справки	на	
тел.	0879/123-678	или	на	
място.	[11,	5]
хигиЕнисТ поЧасоВо 
търси	 тел.	 0898/571-080.	
[4,	1]

Търси парТньори
10 ЧоВЕка за	 пече-
ливш	 бизнес	 търси	 тел.	
0886/543-052.	[4,	2]

ЦЕНТЪРЗАПРОФЕСИОНАЛНООБУЧЕНИЕ-ГАБРОВО
ОР	ГА	НИ	ЗИ	РА	ЛИ	ЦЕН	ЗИ	РА	НИ	КУР	СО	ВЕ	ЗА:	
 огняр
 кранисТ 
 Мо То ка рис Т
 Ма ши нисТ на пъТ но-
 сТро и ТЕл ни Ма ши ни
 гоТВаЧ
 бар Ман-сЕр ВиТьор
 коз МЕ Тик
 фризьо р

из Да Ва Дър жа ВЕн До ку МЕнТ за пра Вос по соб носТ

 Ма сажисТ
 Маникюр
 пЕДикюр
 нокТопласТика
 сТроиТЕл
 заВарЧик
 Вик
 ЕлЕкТроМонТьор

0889/900-000 от 10:00 до 14:00

прЕВоДи
прЕВоДи и легализации	 -	 справки	 на	 тел.	 0895/505-
656.	

сТроиТЕлсТВо
кърТи и пробива	 -	
0897/832-363
фирМа изгражДа, ре-
монтира	 или	 събаря	 -	
обезопасява	 всякакви	 по-
криви.	 Изгражда	 навеси,	
огради	 и	 други	 на	 най-
ниски	 цени	 и	 с	 високо	
качество.	 Тел.	 0895/752-
838.
фирМа събаря, почист-
ва	 за	 сметка	 на	 матери-
алите	 -	 тел.	 0896/183-
637.
кърТи, рЕжЕ, зида,	 ВиК,	
ел.,	 фаянс	 	 -	 0878/943-
895

изгражДа ТЕраси -	
0897/931-088.

фирМа с ниска	 оферта.	
Чисти	 от	 А	 до	 Я	 къщи,	
мази,	 дворове.	 Извърш-
ва	 и	 строителни	 работи.	
Почиства	 материали.	 Тел.	
0899/601-444,	 по	 всяко	
време.	[33,	32]
кърТя бЕТон, камък	 -	
тел.	0888/544-438.	[11,	7]

сТроиТЕлни рЕМонТи 
от	А	до	Я	-	0897/215-513.	
[19,	10]

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 гипсокарТон, 
окачени	 и	 растерни	 тава-
ни,	декоративни	и	нестан-
дартни	фигури,	шпакловка	
и	 боя	 -	 тел.	 0878/822-
996.
шпаклоВки, боя, гип-
сокартон,	 плочки,	 ма-
зилки,	 изолации	 и	 др.	 -	
0898/672-883.	[11,	9]

израбоТВа

ограДна МрЕжа 
произВЕжДа, гВоз-
ДЕи и ТЕлоВЕ на 
заВоДски цЕни	
се	 предлагат	 на	 тел.	
0886/650-175.

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

изолации

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

щори

EТ „касТЕло“ -	щори	
-	 външни	 и	 вътрешни,	
ВраТи -	 блиндирани,	
входни,	 автоматични,	
гаражни,	 ролЕТки	 -	
охранителни,	 Догра-
Ма	-	алуминиева,	PVC, 
бариЕри	 -	 автома-
тични	 -	 066/87-04-89,	
0888/255-318

Ел. инсТалации,
рЕМонТи
ЕлЕкТроТЕхник  - 
0885/040-447.	[11,	7]
ДрЕбни ЕлЕкТроуслу-
ги по	 домовете	 -	 тел.	
0899/145-802.	[17,	8]

коМини
профЕсионално по-
ЧисТВанЕ на	комини	-	от-
горе	 и	 отдолу.	 ПО	 ВСЯКО	
ВРЕМЕ.	 Тел.	 0897/704-
502.
коМиноЧисТаЧ  - 
0889/177-737.
коМини ЧисТи ма-
шинно	 -	 справки	 на	 тел.	
0898/538-938.

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

ДограМа
ЕТ „алЕксанДър ЙОР-
ДАНОВ“	 -	 АЛУМИНИЕВА	 и	
PVC	 дограма	 -	 0896/741-
415.

рЕМонТ на
ЕлЕкТроурЕДи
рЕМонТ на хладилници	
и	 фризери	 по	 домовете	 -	
0897/425-313.	[28,	22]
рЕМонТ на телевизо-
ри	 по	 домовете	 -	 тел.	
0888/279-846.	[22,	20]
рЕМонТ на перални,	 съ-
домиялни,	 печки,	 бойле-

ри	 -	 тел.	 0988/815-645,	
0884/155-075.	[4,	3]
рЕМонТ на всички	 мар-
ки	 автоматични	перални	 -	
тел.	0888/294-214.	[16,	7]
рЕМонТ на перални,	 съ-
домиялни,	 печки,	 бойле-
ри	 -	 тел.	 0988/815-645,	
0884/155-075.	[3,	1]

граДини, басЕйни

ланДшафТЕн Ди-
зайн, оформление и 
изпълнение на двор-
ни места, озеленява-
не, водопадни и ез-
ерни форми, скални 
кътове, барбекюта.	
Тел.	0888/942-335.

услуги
кърТи, ЧисТи, извозва	 -	
0889/177-737.
рязанЕ, касТрЕнЕ на	
опасни	 дървета	 (АЛПИ-
НИСТ)	 -	 www.arborist-bg.
com,	тел.	0884/942-942.
заВаръЧни услуги -	
тел.	0885/724-671.	[8,	4]

Вик
изТоЧВанЕ на септични	
ями	-	тел.	0889/177-737.
Машинно оТпушВанЕ, 
ВиК	 ремонти	 -	 0887/680-
034.
оТпушВанЕ на канали	 -	
0889/177-737.

Реклами и îáяви в “100 веñòи”

вñеки деí 
в íîв áрîй

лЕкари
психиаТър и нЕВро-
лог. Д-р ТрифоноВ,	
Габрово,	 ул.	 „Еману-
ил	 Манолов“	 №	 12-А,	

0885/251-655.	 ИЗДАВА	
ПСИХИАТРИЧНИ	 УДОСТО-
ВЕРЕНИЯ.
Д-р Марина санкЕВа, 
спЕциалисТ кожни 
и ВЕнЕриЧЕски бо-
лЕсТи,	 естетична	 дер-
матология,	 гр.	 Габрово,	
ул.	 „Брянска“	 11,	 поне-
делник,	вторник,	сряда	и	
петък	 от	 10.00	 до	 17.00	
часа.	 Записване	 на	 тел.	
066/800-140.

 ВоДораВно:	„Янините	девет	братя”.	Алара.	Енаке	(Теодо-
ра).	Еман.	Тлака.	Алино.	Агами.	Иван	Илин.	Лаверан	 (Шарл).	
Азарина.	„Арома”.	Ота	(Йоко).	Итака.	Агент.	Атом.	Герим.	Бе-
рова	(Стефка).	Осака.	Атанасов	(Георги).	Яре.	Аколада.	Олово.	
Тапир.	 Каров	 (Димитър).	 Дам.	 Книга.	 Амонал.	 Пила.	 Анона.	
Аноними.	Омир.	Дунав.	Варезе.	Аманет.	„Пиранал”.	Икономов	
(Диимитър).	 Нанини	 (Джана).	 Кола.	 „Авин”.	 „Никон”.	 Ана	
Мари.	Ивана.	Апи.	Орис.	Реноме.	Крен.	Шви.	Алели.	Акар	(Йо-
жен).	 АНТ.	 Атила.	 Анекал.	 Стиролен.	 Парапети.	 Отон.	 Лозен.	
Понор.	Гренадир.	Реконтра.	
 оТВЕсно:	 Анализатор.	 Намек.	 Новатор.	 Илава.	 Осетини.	
„Окарините”.	 Ана	 Карима.	 Агораноми.	 Трон.	 Иранит.	 Капан.	
Моласа.	Она.	Юта.	Инагаки	(Хироши).	Адамар	(Жак).	Лал	(Ба-
дахур	Шастри).	Алаке.	„Ора”.	„Уно”.	Иретели	(Полиевкт).	„Иде	
ли”.	Арал.	Манева	(Цветана).	Елинор.	Енина.	Итаконат.	Винил.	
Сван	 (Гунде).	 Рамаданов	 (Константин).	 Ниво.	 Апер.	 Еколог.	
Наран.	Панама.	Ане	(Клод).	Ате	(Пиер).	Амеба.	Оливин.	Некар.	
Ава-несов	 (Рубен).	 Марина.	 Анапо.	 „Бреге”.	 Трол.	 Пирани.	
Крепон.	„Амаро”.	Оводи.	„Еникар”.	„Кент”.	Стаматов	(Георги).	
Вализа.	Оператор.	Янина.	„Алома”.	Еленин	(Марк).	Лира.	

отговори на сканди от бр. 243, вторник

сЧЕТоВоДсТВо
сЧЕТоВоДна канТора „КОНТО-ЕКСПЕРТ“	-	счетоводни	услуги,	годишно	приключва-
не,	данъчни	декларации	-	тел.	066/804-066

сЧЕТоВоДна къща: счетоводно обслужване, годишни данъчни декларации, 
годишно приключване, регистрация на фирми	-	0898/480-821

ЕроТика
МоМЧЕ поД наем	 сре-
щу	 заплащане	 -	 тел.	
0879/296-508.	[16,	7]
ЕроТиЧЕн Масаж  -	тел.	
0894/277-849.	[12,	3]

Регионалният всекидневник 
„100 ВЕСТИ“ 

излиза всеки ден без събота и неделя.

ясноВиДсТВо
изЧисТВанЕ на всичко	 негативно	 -	 тел.	 0895/221-
868.

МЕДицински МаТЕриали
ноВа сгъВаЕМа инвалидна	количка	за	220	лева	се	
продава	на	тел.	0899/005-208.	[5,	4]

О Б Я В А
ЗА пРИЕМАНЕ НА ВОЕННА СЛуЖБА НА ЛИЦА, 
ЗАВЪРШИЛИ ГРАЖДАНСКИ ВИСШИ уЧИЛИЩА

(МЗ ОХ-904/03.11.2020 г.)
 
 30 БР. ВАКАНТНИ ДЛЪЖНОСТИ ЗА МАТРОСИ ЗА ВОЕННИ фОРМИРОВА-
НИЯ ВЪВ ВОЕННОМОРСКИТЕ СИЛИ: ВАРНА И С. пРИСЕЛЦИ. 
	 Длъжностите,	 за	 които	може	да	 се	 кандидатства,	 са:	 „Младши	разузнавач	
в	морска	специална	разузнавателна	група”,	„Шофьор-агрегатчик	в	транспортно-
домакинско	 отделение”,	 „Младши-механик	 на	АТТ”,	 „Палубен	 моряк”,	 „Младши	
водолаз”,	„Помощник-	готвач”,	„Младши	моторист	на	моторен	катер”	и	др.	
 
 ДОКуМЕНТИ СЕ пРИЕМАТ до 08.01.2021 г. ВЪВ ВОЕННО ОКРЪЖИЕ – 
ГАБРОВО, ул. „Софроний Врачански” 1А.
 
 Изисквания:	образование	–	средно	или	по-високо;
	 -	да	не	са	по-възрастни	от	40	години;
	 -	да	не	са	осъждани;
		 -	за	отделни	длъжности	да	притежават	свидетелство	за	управление	на	МПС	
категория	„С”;
	 -	 за	 отделни	 длъжности	 да	 покриват	 медицински	 стандарти	 за	 годност	 за	
плавателна	служба	за	надводни	кораби.
	 Размерът	на	месечното	възнаграждение	е	не	по-малък	от	924	лева.

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

 Телефони за информация в Командването на ВМС: 052/552 104, 052/552 109 
и 052/552095. 

Справка: www.comd.bg.

 Вашата обява ще 
бъде отпечатана още 
на следващия ден, ако 
бъде подадена в ре-
дакцията на „100 ве-
сти“ до 16.30 часа. 

КуХНЕНСКИ
ШКАфОВЕ 
ОфИС 
МЕБЕЛИ 

МЕБЕЛИ

0897 893 563
0897 843 667

ТИпОВИ 
И пО пРОЕКТ 

НА КЛИЕНТА

Внимание! В края на годината обявите, които излизат повече пъти, продължават и през 2021 година. 
Сигнатурите са разделени до края на 2020 г. и през 2021 г. 
Примерно, при въведена обява за 33 пъти на 4 декември сигнатурата е [19-1], т. е. до края на декември, 
и  [14-1] през януари.
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Вече дирекòíî îò прîизвîдиòеля

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	са	без	помпа	и	разширителен	съд.	

Монтажът	може	да	се	извърши	от	собственика	при	спазване	изискванията	на	производителя.
Предлагаме	проектиране	и	изграждане	на	цялостна	система	за	отопление	на	пелети.	Монтаж	-	220	лв.

Първоначален	пуск,	настройка,	обучение,	заверяване	на	гаранцията	-	80	лева.	Профилактика	и	заверяване	на	гаранцията	за	всяка	следваща	година	-	60	лева.

представител на
Marely Systems
инж. ИВАН ГОСпОДИНОВ

ИК „КОЛОНЕЛ“ ООД

Самî клиеíòиòе, закупили прîдукò íа 
“Марели ñиñòемñ” îò ИК „Кîлîíел”,  
пîлучаваò ДИРЕКТНА ГАРАНÖИоННА 
ПоДДРЪжКА. оñòаíалиòе при íужда îò 
ãараíциîíеí ñервиз òряáва да íаправяò 
заявка íа òелефîíиòе íа дîñòавчика.

КОНСуЛТИРА, ДОСТАВЯ, МОНТИРА, 
пуСКА, пОДДЪРЖА. 
Справки на тел.
0887 611 753, 
066 810 410.
Офис Габрово
ул. „Отец паисий“ 2, ет. 4
email: ivan@stovesti.info

Пелеòíи камиíи, кîòли, ãîрелки, предíазíачеíи за изíîñ

Камини с водна риза:
Mareli	Systems	-	Модел	„PSN“
3	ГОДИНИ	ПЪЛНА	ГАРАНЦИЯ
PSN12/PBN12	-	1900,00	лв.
PSN18/PBN18	-	2150,00	лв.
PSN24/PBN24	-	2250,00	лв.
PSN30/PBN30	-	2550,00	лв.

Камини сухи:
Mareli	Systems,
МОДЕЛ „PS“
3	ГОДИНИ	ПЪЛНА	
ГАРАНЦИЯ
PS10	-	1550,00	лв.
PS12	-	1650,00	лв.

МОДЕЛ „Jade“
JADE	6	-	1250,00	лв.

Модел „Aurora Slim“
SLIM	8	-	1650,00	лв.
SLIM	10	-	1750,00	лв.

МОДЕЛ „ONYX“
ONYX	8	-	1500,00	лв.
ONYX	10	-	1600,00	лв.

Модел „PRIMAVERA“
(на снимката)

5	ГОДИНИ	
ПЪЛНА	ГАРАНЦИЯ
PRIMAVERA18	-	4780,00	лв.
PRIMAVERA24	-	4880,00	лв.

пелетен котел
Mareli Systems - Модел „CB“
3	ГОДИНИ	ПЪЛНА	ГАРАНЦИЯ
CB24P	-	1250,00	лв.
CB32P	-	1350,00	лв.
CB48P	-	1650,00	лв.
CB24P+SMB50+БУНКЕР	-	3030,00	лв.
CB32P+SMB50+БУНКЕР	-	3130,00	лв.
CB48P+SMB50+БУНКЕР	-	3430,00	лв.
CB24P+PB40+БУНКЕР				-	2640,00	лв.
CB32P+PB40+БУНКЕР				-	2740,00	лв.
CB48P+PB52+БУНКЕР				-	3140,00	лв.
CB24P+SMB35+БУНКЕР		-	2780,00	лв.
CB32P+SMB35+БУНКЕР		-	2880,00	лв.

Съчинено от 
Васил Априлов
Одеса, 1841 г.

	 В	 Одеския	 вестник	
(№	 27	 и	 28,	 5	 април	 на	
това	 лято)	 беше	 напеча-
тана	една	статия	със	за-
главие:	 „Няколко	 слова	
за	 дали	 пишат	 сербите	
сос	букви,	что	те	изобре-
тоха?“.	 Съчинителят	 на	
тази	 статия	 е	 сръбският	
литератор	 Д.	 П.	 Тирол1,	
който	живее	в	Одеса.
	 Тоя	 въпрос	 съчините-
лят	 решава	 в	 полза	 на	
своя	 народ	 -	 сърбите,	 с	
това,	че	уж	сърбите	при-
ели	 християнската	 вяра	
в	 856	 лето	 (следовател-
но	по-напред	от	всичките	
словенски	племена)	и	за-
едно	 получили	 азбуката,	
която	 изнамерил	 Кирил	
и	 която	 послужила,	 за	
да	 се	 преведе	 Свеще-
ното	 писание	 на	 сръб-
ски	 език.	 Че	 уж	 Кирил	
се	 изучил	 в	 Солунския	
сръбски	манастир	и	там,	
между	 сърбите,	 изнаме-
рил	 за	 тях	 азбуката	 и	
след	 това	 превел	 Све-
щеното	 писание	 на	 то-
гавашното	южно	словен-
ско	 наречие,	 че	 после	
русите,	когато	се	кръсти-
ли,	 получили	 църковните	
книги	 (сръбските?)	 чрез	
гръцкото	 духовенство	 и	
заедно	с	тях	уж	са	полу-
чили	 и	 сръбската	 (Кири-
ловската)	азбука	и	пр.	
	 Понеже	 тия	 предпо-
ложения	 за	 мене,	 негли	
и	 за	 секой	 ревностний	
словенин,	 са	 нови,	 под-
канват	 ме,	 за	 полза	 на	
историческите	 изисква-
ния2	 и	 за	 по-добро	 изя-
снение	 на	 тия	 полезни	
предмети	 да	 моля	 г.	 Ти-
рол	 да	 изложи	 положе-
нията	си	критически	и	да	

ги	 подкрепи	 с	 историче-
ки	 доказателства;	 инак	
тии,	 по	 новината	 си,	ще	
останат	 камен	 предкно-
вения3	 за	мнозина	 и	ще	
се	скрият	от	учения	мир	
големи	 открития.	 Аз	 ще	
се	имам	за	щастлив,	ако	
с	моето	приглашение4	по-
кажа	някаква	служба5	на	
братята	 славяни,	 дето6	

не	 желаят	 да	 останат	 в	
недоумение	 за	 първона-
чалната	си	писменост.
	 По	 църковната	 и	
гражданската	 история,	
каквото	 на	 восточните,	
така	и	на	западните	или	
латинските	 писатели,	
най-напред	 от	 сичките	
словене	 ся	 покръстили	
в	 858-862	 лето	 по7	 Р.	 Х.	
българите.	 Това	 станало	
по	 времето	 на	 визан-
тийския	 император	 Ми-
хаил	 и	 българския	 цар	
Богор	или	Борис,	с	при-
лежанието8	 на	 хитрия,	
известния	 за	 учението	
си,	 константинополския	
патриарх	 Фотий.	 Освен	
старите	 писатели,	 които	
са	 описали	 това	 произ-
шествие,	новите	сръбски	
писатели,	Деспот	Георгий	
Бранкович	 и	 Архиманд-
рит	 Йоан	 Раич,	 единоп-
леменници	 на	 г.	 Тирол,	
согласни	са	в	това	какво	
българите	 ся	 покръсти-
ли	най-напред	от	сичките	
словене;	 това	 потверж-
дават	 и	 други	 изискате-
ли9	 и	 критици,	 както	 и	
Добровский10,	Погодин11	и	
Венелин.
	 От	 вишеречените	 пи-
сатели,	 сербски	 историк	
Георгий	 Бранкович,	 в	
своята	 сербска	 история	
пише	 какво	 сербите,	 не-
говите	 земляци,	 ся	 по-
кръстиха	 тридесят	 годи-
ни	 по-напокон12	 от	 бъл-
гарите.	 Други	 сербский	

писател	 -	 Архимандрит	
Раич,	се	опира	на	свиде-
телството	 на	 императо-
ра	 Константин	 Багряно-
роднаго	 (който	 царствал	
от	 912	 до	 959	 лето	 и	
пише	 какво	 сербите	 са	
покръстиха	 во	 времето	
на	 императора	 Василия	
Македонца),	 подобно	 на	
той	 ни	 мало	 не	 проти-
воречи,	 какво	 българите	
ся	покръстиха	по-напред,	
но	 малко	 не	 ся	 согла-
шава	 на	 тридесят	 го-
дишното	 определение	 и	
определява	 кръщението	
на	 сербите	 между	 867	 и	
889	лето;	зачтото	в	 това	
време	 царствувал	 Маке-
донец	Василий;	той	Архи-
мандрит	добавлява	какво	
това	станало	во	времето	
на	патриарха	Фотиа.
	 Но	и	ако	ся	согласим	
с	Раича,	чи	соотечестве-
ниците	му	ся	покръстиха	
во	 времето	 на	Фотиево-
то	 патриаршество,	 как	
требува	 да	 ся	 отнесе	
кръщението	 на	 сербите	
не	 между	 867-889,	 а	 по-
правилно	 между	 877-889	
лето,	 кога	 славений	 от	

патриаршеството	 Фотий	
втори	 път	 беше	 возве-
ден13	 на	 той	 сан14.	 Зач-
тото,	 ако	 и	 да	 носяше	
Фотий	 патриаршеския	
сан,	 когато	 царуваше	
предшественикът	 Васи-
лиев,	 император	 Миха-
ил,	 при	 когото	 ся	 по-
кръстиха	 българите,	 но	
что15	 ся	 качил	 Василий	
на	 престолът,	 свали	Фо-
тия	 от	 той	 сан,	 когото	
вторий	 път	 он	 доби	 в	
877	лето	в	царствование-
то	 на	 истиат	 Василиа,	
следователно	 сербите	
прияха	 християнството,	
ако	 не	 тридесят	 години	
след	българското	креще-
ние,	 каквото	 го	 описува	
нихниат	историк	Бранко-
вич,	 а	 то	 поне	 двадесет	
години	след	него.	
	 Сега	 ся	 пита,	 какво	
накарало	 Византийският	
двор	и	хитриат	патриарх	
Фотий	да	изнамерят	сло-
венската	азбука?	-	Ничто	
друго,	 освен	 желанието	
им	 да	 ся	 преведе	 Све-
щенното	 писание	 за	 но-
вообращените	 на	 нихни-
ат	език.	-	Това	ползовало	

каквото	 гражданската,	
така	 и	 духовната	 власт	
на	 Византийската	 импе-
рия,	 която	 тогава	 още	
светяше,	 но	 веке	 беше	
почела	 да	 слабее.	 -	 На	
гражданската	 грецка	
власт	 беше	 това	 нужно	
да	 направи	 българите	
християни,	 да	 смегчи	
нравовете	 им	 и	 с	 това	
да	 укроти	 стремлението	
им	 да	 сукрушат	 импери-
ята	им,	която	не	веднаж	
видвала	 непобедимите	
си	 някога	 легиони	 раз-
падяни16	 от	 боищата17	 и	
победителите	 пред	 кон-
стантинополските	 врати.	
-	Духовната	власт,	освен	
че18	 помагаше	 на	 граж-
данската,	 имаше	 пред	
очите	си	да	предвари	за-
мислите	 на	 римския	 ар-
хиепископ	комуто	подоб-
но	 беше	 желанието	 да	
соедини	 със	 стадото	 си	
могущественият	 тогава	 и	
самодержавниат	 българ-
ски	народ.	
	 Константинопол,	 со-
ученик	 на	 императора	
Михаил,	 който	 в	 това	
време	царстваше,	и	брат	
му	Методий	обърнаха	на	
себе	 си	 за	 тая	 работа	
вниманието	на	правител-
ството,	 което	 им	 препо-
ръча	 да	 направят	 азбу-
ка,	 доволна19,	 за	 да	 се	
преведе	 писанието.	 Об-
ширното	 знание	 на	Кон-
стантина	 (който	 после	 в	
монашеството	се	нарече	
Кирил),	 придоби	 му	 име	
философ,	 титло,	 което	
според	 тогавашното	 му	
значение	даваха	на	оне-
зи,	 что	 са	 достигнали	 в	
учението	 пес	 plus	 ultra20,	
но	 които	 не	 секога	 уй-
дисват	с	делото21.	На	та-
къв	 човек	 требуваше	 да	
се	поручи	това	свързано	
с	 толкози	 затруднения	
дело.	Но	тук	пак	са	раж-
да	друг	въпрос,	не	по-ма-
ловажен	 от	 първия,	 кой-
то	още	повече	възбужда	
любопитство.	 Знаеха	 ли	
Кирил	 и	 Методий	 бъл-
гарския	 или	 словенския	
език?	-	Знаяха,	отговарят	
гръцките	и	латинките	ле-

генди	и	историци,	тий	
бяха	греци	(римляне).
	 Най-голямата	част	
от	 писателите	 и	 поч-
ти	 всичките	 руски	 не	
ся	 грижеха	 за	 това	
слово22.	 Известно	 е,	
каквото	 Византий-
ската	 империя	 беше	
не	грецка	империя,	а	
истинско	 римска;	 грецка	
ся	 нарича	 неправилно.	
Сами	 греците,	 като	 ста-
наха	една	маса	със	все-
мирната	римска	империя,	
имаха	 за	 чест	 да	 ся	 на-
ричат	римляне.	Обладате-
лите	на	известния	тогава	
свят	 честитиха23	 с	 това	
име	сичките	побеждените	
народи,	 освен	 евреите.	
Според	общо	правило	на	
римската	 политика,	 сич-
ките	 народи	 и	 особено	
сякой	человек,	който	счи-
таше	над	себе	си	римски-
ят	 император,	 наричаше	
ся	 и	 го	 наричаха	 римля-
нин.	Още	и	сега	по	сич-
ката	Турция	същите	греци	
наричат	себе	си	римляне,	
което	 име	 (урум)	 им	 да-
ват	и	самите	турци.	Само	
после	 от	 как	 се	 остави	
грецкото	кралевство,	гре-
ците,	които	 го	заселяват,	
оставиха	 почетното	 рим-
ско	 гражданство,	 което	
носеха	досега,	и	зеха	да	
ся	наричат	греци	(елини).
	 Първото	 победонос-
но	 вторжение24	 на	 бъл-
гарите	 във	 Восточната	
римска	империя	станало	
во	 времето	 на	 импера-
тора	 Анастасия	 Дикора,	
който	царувал	от	 491	 до	
518	лето25.	Тии	подавиха26	

Империята.	 Устрашени-
ат27	 император	 намери	
за	нужно	да	огради	стол-
нината	си	с	дълга	стена,	
която	 носи	 името	 му	 и	
ся	 простира	 от	Мрамор-
ното	 море	 до	 Черното.	
Боренето	 ся	 продължа-
вало	 много	 време;	 най-
сетне	 гордата	 Византия	
ся	принудила	да	ся	поко-
ри	на	силата	и	да	оста-
ви	на	българите	долната	
Мизия.	 А	 ония	 българи,	
които	 бяха	 ся	 поселили	
до	 Пелопонес	 (Морея),	

зачтото	 нещели	 да	 си	
оставят	 жилищата,	 кои-
то	 обретоха28,	 останаха	
там	 и	 станаха	 подани	
на	 Империята;	 това	 ся	
соглашаваше	 и	 с	 поли-
тическите	 намерения	 на	
българските	царове,	кои-
то	 ся	 надеяха,	 чи	 така	
ще	имат	от	своите	съоте-
чественици	 потребната	
помощ,	когато	ся	откриат	
неприятелски	действия.
продължава в следващ брой

под редакцията на проф. Михаил Арнаудов с очерк за живота и дейността на Априлов
Ваñил Априлîв - изáраíи ñъчиíеíия и пиñма
Бълãарñкиòе кíижíици или íа кîе 
ñлîвеíñкî племе ñîáñòвеíî приíадлежи 
Кирилîвñкаòа азáука?

Книгата е издадена през 1938 г. (второ издание) 
 от книгоиздателство „Т. Ф. Чипев“

.............
1)	 Д.	 П.	 Тирол	 представя	 ин-
терес	 и	 за	 историка	 на	 бъл-
гарските	 народни	 умотворения:	
пребивавайки	в	Темишвар	през	
1824-1825	 г.,	 той	 е	 събрал	 и	
изпратил	на	сръбския	ечин	Вук	
Караджич	народни	песни	от	бе-
шеновските	 българи-католици	
за	обнародване.	2)	Издирвания;	
3)	 Спънка,	 пречка;	 4)	 Покана;	
5)	 Служене	 -	 в	 смисъл	 на	 ус-
луга;	 6)	 В	 смисъл	 на	 които;	 7)	
След;	 8)	 Залягането;	 9)	 Изсле-
дователи;	 10)	 Йосиф	 Добров-
ски,	 чешки	 филолог,	 основател	
на	 славянската	 филология;	 11)	
Виден	 някогашен	 професор	 в	
Московския	 университет,	 М.	 П.	
Погодин;	12)	По-късно;	13)	По-
качен,	повишен;	14)	Висок	чин,	
важна	 длъжност;	 15)	 Току-що;	
16)	Повалени,	разнебитени;	17)	
Ударите,	 боевете;	 18)	 Че;	 19)	
Достатъчна;	 20)	 До	 най-висока	
степен;	21)	Подхождат	за	рабо-
та;	 22)	 Наименование;	 23)	 По-
четоха;	24)	Нахлуване;	25)	Сма-
заха,	задушиха;	26)	Аз	приемам	
тая	 година	 за	 епоха,	 зачтото	
византийските	историци	са	зели	
да	споменават	българите	с	них-
ното	им	име,	само	от	това	вре-
ме,	но	под	името	словене,	още	
от	378	лето,	требува	да	ся	раз-
умеват	 българете;	 освен	 това,	
според	 изискванията	 на	 новите	
критици,	 за	 словенски	 племена	
или	 за	 българе,	 требува	 да	 ся	
разумеват	и	гунните,	и	аварите.	
Любопитните	могат	да	ся	уверят	
за	 това	 от	 сочиненията	 на	 Ю.	
И.	 Венелин,	 който	 излия	 яркий	
свет	на	первобитната	словенска	
история.	Б.	А.;	27)	Заплашеният;	
28)	Придобиха;
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румяНа СтаНЧева

 - Защо след шест го-
дини отсъствие от родния 
„Локомотив“ отново се 
завръщате  в него? 
	 -	 През	 тези	 шест	 го-
дини	 на	 отсъствие	 минах	
през	 различни	 лекоатле-
тически	 клубове,	 всеки	 от	
които	 уникален	 по	 свой	
собствен	 начин,	 пъстър,	
цветен,	 носещ	ми	 различ-
ни	емоции,	добри	резулта-
ти	и	не	чак	толкова.	Срещ-
нах	 се	 с	 различни	 тре-
ньори,	 които	 завинаги	 ще	
оставят	диря	в	живота	ми	
и	ще	 им	 бъда	 благодарен	
до	сетен	дъх,	че	спомогна-
ха	за	това	да	съм	лекоат-
летът,	който	съм	днес.
	 През	 2014	 година	 на-
пуснах	Клуба	по	лека	атле-
тика	 „Локомотив	Дряново“	
главно	 поради	 финансови	
причини.	 За	 да	 продължа	
кариерата	 и	 развитието	
си,	 се	 наложи	да	потърся	
друг	клуб,	който	да	ме	по-
дсигури	в	този	аспект.
	 Завърнах	 се,	 за	 да	
покажа	 на	 дряновци,	 че	
винаги	 съм	 обичал	 и	 съм	
държал	 на	 родния	 град	
и	 най-вече	 да	 дам	 дъл-
жимото	 на	 хората,	 които	
ме	 подкрепяха	 през	 тези	
години	 на	 отсъствие	 и	
най-вече	на	 човека,	 който	
откри	 мен	 и	 таланта	 ми	
преди	18	години	–	г-н	Иван	
Михайлов.
 - Спечелили сте много 
медали - от национални, 
балкански и европейски 
състезания. Кои са най-
ценните Ви победи? 
	 -	 Най-ценните	 победи	
са	 тези,	 при	 които	 съм	
здраво	стъпил	на	първото	
място	 на	 почетната	 стъл-
бичка	 и	 покрай	 мен	 зву-
чи	 химнът	 на	 България.	 В	
тези	 моменти	 осъзнавам	
колко	 труд,	 усилия	 и	 пот	
съм	 пролял	 и	 това	 е	 въз-
наградено.	
 - Как се печелят злат-
ни медали? Кой и какво 
стои за тях? 
	 -	 Златните	 медали	 се	
печелят	 трудно,	 с	 пра-
вилния	 подход	 и	 усърдни	
тренировки.	 Зад	 тях	 стоят	
подкрепата	 на	 близките	
ми	 хора,	 треньорът	 ми	 и	
най-вече	 несломимата	 ми	
воля	 да	 жъна	 успех	 след	
успех.	 Златният	 медал	 е	

най-големият	 приз,	 кой-
то	 може	 да	 получи	 всеки	
един	спортист.
 - Остана ли верен на 
себе си Стоян Владков 
през всичките години на 
активен спорт. С какво 
направи компромис и с 
какво - не? 
	 -	 Определено	 през	
тези	 осемнадесет	 години	
на	 активен	 спорт	 е	 има-
ло	 моменти,	 в	 които	 съм	
изневерявал	 на	 себе	 си.	
Започнах	 кариерата	 си	 в	
тийнейджърските	 си	 годи-
ни,	когато	трябваше	да	из-
лизам	и	да	се	забавлявам	
с	 приятели.	 Спестил	 съм	
си	доста	партита	и	купони,	
дори	на	абитуриентския	си	
бал	отидох	само	за	сним-
ките,	 защото	 на	 следва-
щия	ден	имах	важен	старт.	
През	 2011	 година	 в	 наве-
черието	 на	 Нова	 година	
също	 имах	 състезание	 в	
Правец.	Пренебрегвал	съм	
доста	 семейни	 събирания,	
лишавал	 съм	 приятелката	

си	 от	 вниманието,	 което	
заслужава.	Но	аз	знам,	че	
това	 са	 хората,	 на	 които	
мога	 да	 разчитам	 в	 този	
живот,	 те	 са	 моята	 сила	
и	 вярвам,	 че	 ме	 разби-
рат.	Не	съжалявам	за	нито	
един	 компромис,	 защото	
всеки	един	от	 тях	 е	 увен-
чан	 с	 последващ	 спортен	
успех.
 - Като се обърнете на-
зад, какво първо виждате  
от спортната си кариера? 
Какво и кого си спомня-

те най-ярко от Вашите 
спортни години в Дряно-
во?
	 -	 Връщайки	 се	 назад	
в	 годините,	 с	 усмивка	 си	
спомням	 за	 това	 какъв	
прекрасен	 отбор	 бяхме.	
Иван	Михайлов	съумяваше	
да	 ни	мотивира	 да	 трени-
раме	 усърдно	 както	 мен,	
така	и	моите	съотборници,	
които	 бяха	 по-големи	 от	
мен.	 Най-яркият	 ми	 спо-
мен	 е	 как	 се	 опитвах	 да	
им	 подражавам	 и	 да	 по-
стигна	 техните	 успехи	 и	
резултати.	
 - Какъв човек е шам-
пионът Стоян Владков? 
Какво го радва, какво го 
вдъхновява, натъжава и 
тревожи?
	 -	 За	 себе	 си	 мога	 да	
кажа,	 че	 съм	 скромен	 и	
добър	 човек.	 Никога	 не	
съм	 живял	 с	 максимата,	
че	 съм	 нещо	 повече	 от	
другите.	 Радват	 ме	 люби-
мите	 ми	 хора,	 домашният	
ми	 любимец	 –	 те	 са	 мое-
то	 вдъхновение.	 Радва	 ме	
това,	че	се	занимавам	ос-
новно	със	спорт	и	деца,	а	
това	ми	е	мечта	от	малък.	
Радват	ме	малките	неща	и	
това,	 че	 достигнах	 нивото	
да	 живея	 в	 хармония	 със	
себе	си.	Аз	съм	един	щаст-
лив	човек!
	 Натъжава	 ме	 алчност-
та	и	лицемерието	в	хората	
и	 това,	 че	 станахме	 за-
висими	 от	 материалното,	
загърбихме	 ценностите	 и	
културата	си.
 - Кои са имената на 
хората, фирмите, инсти-
туциите, които Ви подкре-
пяха през годините и на 
които искате да благода-
рите?
	 -	 През	 последните	 го-
дини	подкрепа	във	финан-
сов	аспект	съм	получил	от	
г-н	 Владимир	 Лафчийски,	
г-н	Марсел	Моос,	г-н	Тодор	
Георгиев,	СКАЛ	„Дунав-Ру-
се“	и	Община	Дряново,	за	

което	 съм	 им	 благодарен	
безкрайно!	От	тази	година	
плътно	 до	 мен	 са	 моите	
големи	 приятели	 от	Asics,	
които	 ми	 помагат	 безвъз-
мездно,	предоставяйки	ми	
нужната	екипировка,	както	
и	аптека	INpharm,	от	които	
получавам	 хранителни	 до-
бавки	и	възстановяване	на	
марката	Gold	Nutrition.
 - Живеете във Вели-
ко Търново, работите там, 
но вече тренирате в Дря-
ново. Как Ви се струва 
родният град след някол-
ко години отсъствие? На 
последните местни избо-
ри Вие бяхте в листата за 
общински съветници на 
ГЕРБ. Накъде върви об-
щината според Вас?
	 -	 Живях	 две	 години	 в	
Русе,	 но	 често	 се	 завръ-
щах	в	Дряново,	за	да	съм	
по-близо	до	родния	град	и	
семейството.	 За	 мен	 гра-
дът	 се	 развива	 положи-
телно,	 наблюдавам	 значи-
телни	 подобрения.	 Усеща	
се	 вярата	 и	 надеждата	 в	
дряновци,	 че	 градът	 ще	
придобие	 облик,	 достоен	
за	 пример.	 Притежаваме	
невероятен	 климат,	 спо-
койствие	и	уникални	забе-
лежителности.	 Винаги	 съм	
се	гордял,	че	съм	роден	и	
отраснал	 тук.	 Кандидати-
рах	се	за	общински	съвет-
ник,	 за	 да	 допринеса	 за	
положителното	развитие	в	
областта	 на	 спорта.	 Вяр-
вам,	 че	 вървим	 по	 пра-
вилния	 път	 и	 най-доброто	
предстои.	
 - В кариерен план сте 
избрали педагогиката. На 
какво искате да научите 
своите ученици?
	 -	 В	 кариерен	 план	 ви-
наги	 съм	 искал	 да	 науча	
децата	на	първо	място	на	
уважение	 и	 дисциплина.	
Часовете	 по	 физическо	
възпитание	и	спорт	в	учи-
лище	са	доста	подценява-
ни,	но	за	мен	са	от	изклю-

чително	значение	в	обуче-
нието	на	едно	дете.	Важен	
е	 стремежът	 да	 научим	
едно	 невръстно	 дете	 да	
почита	 и	 уважава	 своите	
родители,	 учители,	 връст-
ници.	 Училището	 е	 втори	
дом.	 С	 правилния	 подход	
и	 възпитание	 всеки	 един	
ученик	 ще	 посрещне	 жи-
вота	 след	 дипломирането	
си	 по	 един	 по-правилен	
начин.
 - За кого на прага на 
Коледа са най-хубавите 
Ви думи?
	 -	Пожелавам	на	всички	
дряновци	 на	 първо	 място	
да	 бъдат	 здрави,	 по-по-
ложителни	 и	 да	 вярват	 в	
доброто.	
	 Трябва	 да	 пораснеш,	
за	 да	 осъзнаеш,	 че	 най-
големият	 и	 скъп	 коледен	
подарък	 са	 усмивките	 на	
любимите	ти	хора!

Сòîяí Владкîв: „Аз ñъм едиí щаñòлив чîвек!
“

СТОяН ВЛАДКОВ е роден в 
Дряново. Завършва родното 
СУ „Максим Райкович“, в кое-
то е открит от треньора 
Иван Михайлов за леката ат-
летика, а по-късно завърш-
ва и спортна педагогика във 
ВТУ. Живее във Велико Тър-
ново, където е учител в ОУ 
„Патриарх Евтимий“. 
Тренира в Клуба по лека атле-
тика „Локомотив“ в Дряново. 
Балкански шампион по крос 
кънтри (Черна гора) – 10 км; 
Първо място на Междунаро-
ден маратон Турция (Бодрум) 
– 10 км;
Първо място на Междунаро-
ден маратон „Съединение“ 
– 23 км;
Първо място на крос „Ванко 
Дяков“ - Димитровград – Ха-
сково - 14 км;
Първо място на шосеен про-
бег „Карнобат“ – 5 км; 
Първо място на междунаро-
ден маратон във Франция 
(Париж) - 12 км;
Първо място – Скоростно 
изкачване на стъпала ОББ 
Вертикал Рън (София);
Първо място – Студентски 
шампионат на писта - 3000 
м (Варна);
Първо място – Студентски 
шампионат по крос кънтри 
(Враца) - 6000 м;
Първо място – Международен 
крос „Ивайло“ (Велико Търно-

во) - 10 000 м;
Първо място – Мемориал 
„Веселин Даскалов“ (Луковит) 
- 1500 м;
Първи в Пробег „Диана-2019“ 
(ямбол) – 4000 м;
Втори в Републикански шам-
пионат в зала (Сф) – 800 м;
Второ място – Републикански 
шампионат по полумаратон 

(Стара Загора) - 21 км;
Втори – Републикански шам-
пионат по крос кънтри (Пир-
доп) - 10 км; Второ място 
– Международен турнир „Са-
марско знаме“ (Ст. Загора) 
- 1500 м; Второ място – Со-
фийски маратон 2019 г. – 10. 
500 м; Първо  място - Мара-
тон „Варна“ – 10.500 м.


