
Петък, 18 декември 2020 ã., áр. 246 (7044), ãîдиíà ÕÕIX. Öеíà 40 ñт.

валутни
курсове

прогноза
за вреМетоUSD - 1.59712, EUR - 1.95583, CHF - 1.80744, GBP - 2.17194  валутни

курсове ПЕТЪК 5о/0о   СЪБОТА 6о/00 НЕДЕЛЯ 6о/-10

ВЪЗПОМЕНАНИЕ
на 19 декември се навършват

6 месеца
от раздялата ни с

ВЪЗПОМЕНАНИЕ
на 28 юли 2020 г. се навършват

40 дни
от раздялата ни с

от семейството

Ружа
Радославова
ЛЮТАКОВА

на 83 години

С усмивката си лъчезарна, с обичта голяма в сърцето,
и с добротата в душата, така оставаш ти сред нас!

Дълбок поклон пред светлата ти памет!
ПОЧИВАЙ В МИР! ОБИЧАМЕ ТЕ!

Панахидата ще се извърши на 28 юли 2020 г., в 12,30 ч.
в храма “Успение на Пресвета Богородица”

Дългогодишна учителка по физическо възпитание 
в ТТ “Йордан Радославов”-Габрово

Ружа
Радославова

Лютакова
на 83 години

Дългогодишна учителка
по физическо възпитание 

в ТТ „Йордан Радославов” -
Габрово

С усмивката си лъчезарна, с обичта голяма в сърцето 
и с добротата в душата - така оставаш ти сред нас!

ДЪЛбОк ПОкЛОН ПРЕД СВЕтЛАтА тИ ПАМЕт!
ПОЧИВАЙ В МИР! ОбИЧАМЕ тЕ!

                                             От семейството

Панихидата ще се извърши на 19 декември
в 12.30 ч. в храм „Успение на Пресвета Богородица”.

Бîãàтñтвî 
îт шевици 
и íàкити 
пîкàзвà РИМ 
- Гàáрîвî 
в Кàзàíлък
ñтр. 8

ЖЕНИНА ДЕНЧЕВА

 На извънредно засе-
дание Общинският съвет 
одобри предложението на 
Общината за използване 
на до 30% от отчисления-
та, натрупани по Закона 
за управление на отпа-
дъците, за закупуването 
на специализирани транс-
портни средства за де-
зинфекция на обществени 
площи, паркове, автобусни 
спирки и контейнерни пло-
щадки за битови отпадъци.   
 15 845,54 лв. ще се 
ползват за закупуването 
на дезинфектанти и пред-
пазни средства; 38 809,43 
лв. за хигиенизиране на 
сгради, съоръжения и об-
ществени площи, 259 768 
лв. за закупуването на 

дезинфекционни средства 
за общински сгради, които 
изпълняват публични функ-
ции, обществени площи и 
лични предпазни средства 

и закупуване на специали-
зирани транспортни сред-
ства за дезинфекция на 
обществени площи, пар-
кове, автобусни спирки и 

контейнерни площадки за 
битови отпадъци. 
 Разходът за придо-
биване на транспортните 
средства не е предвиден 
в инвестиционната програ-
ма, затова бе извършена  
нейната актуализация, как-
то и на бюджета на Общи-
на Габрово. 
 В мотивите за това 
предложение на Общината 
се казва: „През 2020 годи-
на основното предизвика-
телство пред всички нас 
бе справянето или поне 
ограничаване разпростра-
нението на COVID-19. В 
борбата срещу разпро-
страняването на вируса 
се промениха множество 
приоритети и политики 
както на местно, така и на 
национално и наднацио-

нално ниво. Едно от тези 
изменения бе предвиде-
ната възможност част от 
средствата, натрупани от 
отчисленията, да могат да 
се разходват за прилага-
не на противоепидемич-
ни мерки и по-конкретно: 
„До 31 декември 2020 г. 
до 30 на сто от натрупа-
ните средства по чл. 60 
от Закона за управление 
на отпадъците може да се 
разходват за прилагане на 
мерки по чл. 63, от Закона 
за здравето”.           
  Още на 30 юли Общи-
на Габрово изпрати пис-
мо до министъра на окол-
ната среда и водите за 
одобрение за използване 
до 30% от отчисленията, 
натрупани по Закона за 
управление на отпадъците 

за разходи, свързани с 
извънредната епидемична 
обстановка. 
 През септември е от-
крита обществена поръч-
ка с предмет: „Доставка 
на специализирана тех-
ника за дезинфекция на 
обществени площи - 2 бр. 
транспортни средства и 
прикачен инвентар (цис-
терна плюс дюзи) към тях 
за нуждите на ОП „Благо-
устрояване”. Прогнозната 
стойност на поръчката е 
в размер на 230 000 лв. 
без ДДС. Обществената 
поръчка приключи с избор 
на изпълнител и сключ-
ване на договор. Догово-
рът и цялата информация 
по обществената поръчка 
са публично достъпни на 
портала за електронни об-

ществени поръчки. Участ-
никът, избран за изпълни-
тел, е оферирал стойност 
на транспортните сред-
ства и прикачения инвен-
тар в размер на 227 777 
лева без ДДС, което е 273 
332,40 лв. с добавен ДДС. 
В резултат на проведена 
комуникация с министъра 
на околната среда и води-
те той издаде решение, с 
което одобрява изразход-
ването на сумите, поис-
кани от Община Габрово. 
Сумата от 259 768 лева не 
достига за заплащането 
по договора с изпълни-
теля, като са необходими 
още 13 564 лева, които 
предлагаме да бъдат оси-
гурени от бюджета, фонд 
„Резерв за неотложни раз-
ходи“.

Купувàт ñпециàлизирàíи трàíñпîртíи ñредñтвà 
зà дезиíфекция íà îáщеñтвеíи плîщи

 32 са новорегистрира-
ните случаи на коронави-
рус на 16 декември, съоб-
щават от РЗИ - Габрово.
 Община Габрово - 18 
случая, община Севлиево 
- 11 случая, община Трявна 
- 3 случая.
 От потвърдените 32 
случая: 19 пациенти са с 
леки симптоми или без 
симптоми на домашно ле-
чение; 13 пациента са хос-
питализирани в лечебни 
заведения за болнична по-
мощ.
 Починалите лица за 16 
декември от област Габро-

во са осем:
 2 за община Габрово - 
жена на 83 г. и  мъж на 85 
г., 2 за община Севлиево 
- жена на 70  г. и   мъж на 
58 г. Четирима са почина-
лите в община Трявна - 1 
жена на 95 г. и  3 мъже, 
съответно на 80 г., 91 г. и  
и 94 г.
 1959 са новодиагности-
цираните с COVID-19 лица 
у нас през последното де-
нонощие. 6 113 PCR теста 
са направени за измина-
лите 24 часа. Случаите, 
потвърдени у нас, са общо 
186 246.              стр. 2

сВЕтозАр гАтЕВ

Двама габровци се съ-
браха на стадиона в Шим-
кент (Казахстан) миналата 
вечер в двубой от женска-
та Шампионска лига по 
футбол. Воденият от Ка-
лоян Петков тим на „Биик 
Казигурт“ прие на своя 
стадион украинския „Жил-
строй-2“ (Харков) в среща- 
реванш от 1/32 финалите, 
която беше ръководена от 
българската топ съдийка 
- габровката Християна 
Гутева, и помощничките 
й Екатерина Маринова и 
Павлета Рашкова. Мачът 

се игра при температура 
от -4 градуса и завърши 
при резултат 1:0 за селек-
цията на Калоян Петков. 
Единственото попадение в 
срещата отбеляза Ками-
ла Кулмагамбетова в 35-
та минута. Първият мач 
между двата състава беше 
приключил при 2:1 в полза 
на украинките. Така с общ 
резултат 2:2 и гол на чужд 
терен воденият от новия 
национален селекционер 
на Казахстан „Биик Кази-
гурт“ продължава напред и 
за пореден път ще участ-
ва в 1/8-финалната фаза 
на най-силния европейски 

клубен турнир. Място на 
осминафиналите вече си 
осигуриха и отборите на 
ПСЖ (Франция), „Фиорен-
тина“ (Италия), „Манчестър 
сити“ (Англия), „Барсело-
на“ (Испания), „Байерн“  
(Мюнхен, Германия) , 
„Волфсбург“ (Германия), 
„Олимпик“ (Лион, Фран-
ция), „Атлетико“ (Мадрид, 
Испания), „Челси“ (Англия), 
„Фортуна“ (Хьоринг, Да-
ния), „Розенгард“ (Швеция) 
и др.                 стр. 2

Õриñтияíà Гутевà ръкîвîди мàч íà Кàлîяí Петкîв в Кàзàхñтàí

32 íîви ñлучàя íà 
кîвид, 8 ñà пîчиíàли

 Подходът към Специа-
лизираната болница за 
активно лечение по бело-
дробни болести - Габрово 
е частично ремонтиран.
 В последните месе-
ци ежедневната натова-
реност на движението в 
този пътен участък е по-
вишена.
 След ремонтните дей-
ности, изпълнени от Об-
щина Габрово, достъпът 
до болницата и маневри-
рането в близост ще са 
по-удобни и за персона-
ла, и за пациентите.

Дîñтъпът дî 
Белîдрîáíàтà áîлíицà - 
пî-удîáеí зà перñîíàлà 
и пàциеíтите

 Разумното за учени-
ците от 5 до 12 клас е да 
останат поне още седмица 
на обучение в електронна 
среда. Това каза на прес-
конференция министърът 
на образованието Краси-
мир Вълчев 
 „От 4 януари възста-
новяваме присъствения 

учебен процес в детските 
градини и училища от 1 
до 4 клас, също така и в 
детските ясли. Решението 
се базира на диференци-
ран подход към различни-
те възрастови групи деца. 
Децата в по-малка въз-
раст, 

продължава на стр. 2

Вълчев: "Рàзумíîтî зà учеíиците îт 
5 дî 12 клàñ е дà îñтàíàт пîíе îще 
ñедмицà в електрîííà ñредà"

Дядî Кîледà ще 
пîñети дрàмàтичíия 
теàтър ñлед 
предñтàвлеíиетî в 
ñъáîтà, ще рàздàвà
и пîдàръци       3
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Работим за вас!

ЯРЪМОВ АЦ • ООД

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

КОЛИЧЕСТВА - В НАЛИЧНОСТ

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

808-854, 808-545

РАДИАТОРИ ПАНЕЛНИ 
АЛУМИНИЕВИ MAKET 

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

БОРСА
ЯРЪМОВ АЦ • ООД

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

�    

ОбЩИНА    ГАбРОВО
 

 тОПЪЛ ОбЯД ЗА 230 НУЖДАЕЩИ СЕ 
ЩЕ ИМА И ПРЕЗ 2021 ГОДИНА

 
 Община Габрово продължава предоставяне-
то на топъл обяд за най-нуждаещите се и през 
2021 г. От услугата ще могат да се възползват 
230 лица от Габрово и селата.
 Храната - основно ястие, хляб и веднъж 
седмично десерт, ще се доставя до дома на 
потребителите всеки работен ден. Лицата, за 
които е предназначена подкрепата, са:
 • Лица без доходи или с ниски доходи под 
линията на бедност;
 • Хора в затруднение, поради влошената 
икономическа обстановка в страната, които 
заради възрастта си или увреждания са в по-
висок риск от заразяване с COVID – 19;
 • Лица, поставени под карантина;
 • Лица, обект на социално подпомагане.
 Желаещите могат да подадат заявление-
декларация за предоставяне на „Топъл обяд“ 
на място в Заведения за социални услуги, кв. 
Христо Ботев, ул. „Ивайло“ № 13.
 Информация за хора в нужда може да бъде 
подавана на телефони – 066 806 022, 066 806 
551, както и на ел. поща - zsu.gabrovo@abv.bg, 
всеки работен ден от 08:00 до 16:30 часа.

 До края на декември 
работниците или служи-
телите трябва да пред-
ставят необходимите 
документи пред своите 
работодатели по основ-
ното трудово правоотно-
шение, ако искат чрез 
тях да ползват данъчните 
облекчения за деца, съ-
общиха от пресцентъра 
на Националната агенция 
за приходите. Две са де-
кларациите за ползване 
на данъчното облекчение 
- за деца по чл. 22в и 
данъчното облекчение за 
деца с увреждания по чл. 
22г от Закона за данъците 
върху доходите на физи-
ческите лица (ЗДДФЛ). 
Изискването за предста-
вяне на писмена декла-
рация от другия родител, 
че той няма да ползва да-
нъчното намаление, отпа-
да. Дадена е възможност 
двете облекчения – за 
деца и за деца с увреж-
дания, да се ползват от 
двамата родители, когато 
доходите на единия не са 
достатъчни, за да полз-
ва облекченията в пълен 

размер. В тези случаи 
разликата може да се 
ползва от другия родител 
чрез подаване на годиш-
на данъчна декларация 
по чл. 50 от ЗДДФЛ. Чрез 
работодател могат да се 
ползват и други видове 
данъчни облекчения, при-
помниха от приходното 
ведомство.
 Данъчните облекчения 
не могат да се ползват 
чрез работодателя, ако 
родителят не е деклари-
рал, че няма подлежащи 
на принудително изпъл-
нение публични задълже-
ния, или че ще подава 
годишна данъчна декла-
рация по чл. 50 от ЗДД-
ФЛ. Най-лесният начин 
да се проверят задълже-
нията към бюджета е като 
се направи справка чрез 
портала за електронни 
услуги на НАП, достъпни 
с персонален идентифи-
кационен код (ПИК), кой-
то може да се получи във 
всеки офис на приходна-
та агенция.
 Данъчните облекчения 
за деца и за деца с ув-

реждания за 2020 г. могат 
да се ползват по два на-
чина. 
 Първият е чрез ра-
ботодателя по основното 
трудово правоотношение, 
който е задължен да из-
върши годишно облагане 
на доходите от трудови 
правоотношения на съот-
ветното лице в срок до 31 
януари 2021 г. В този слу-
чай е необходимо работ-
никът или служителят да 
предостави на работода-
теля си декларацията по 
чл. 22в, ал. 8 от ЗДДФЛ 
(за данъчното облекчение 
за деца) и/или деклара-
цията по чл. 22г, ал. 7 
от ЗДДФЛ (за данъчно-
то облекчение за деца 
с увреждания), както и 
останалите необходими 
документи, в срок от 30 
ноември до 31 декември 
2020 г.
 Вторият начин за 
ползване на данъчно об-
лекчение е с подаване на 
годишната данъчна декла-
рация за 2020 г. – до 30 
април 2021 г. Към годиш-
ната данъчна декларация 

се прилага и съответният 
образец на декларация 
за облекчение за деца, 
като е необходимо към 
датата на подаване на 
годишната декларация в 
приходната агенция роди-
телят да няма подлежащи 
на принудително изпъл-
нение публични задълже-
ния.
 Данъчните облекчения 
за деца с увреждания да-
ват възможност сумата 
от годишните данъчни ос-
нови да се намали с 2000 
лв. за отглеждане на дете 
с 50 или с над 50 на сто 
вид и степен на увреж-
дане. Към формуляра се 
прилага копие от валидно 
решение на ТЕЛК/НЕЛК, 
уточниха още от НАП.
 Данъчното облекчение 
за деца (по чл. 22в от 
ЗДДФЛ) намалява сума-
та по годишната данъчна 
основа в зависимост от 
броя на децата: с 200 лв. 
за едно дете до 18 г.; с 
400 лв. за две деца или с 
600 лв. за три или повече 
деца, ненавършили пъл-
нолетие.

Дî крàя íà декември ñе пîлзвàт дàíъчíи 
îáлекчеíия зà децà чрез рàáîтîдàтел

 Преброяването на на-
селението и жилищния 
фонд няма да се прове-
де през февруари заради 
COVID-19, но ще е през 
2021 година. Новата дата 
ще зависи от епидемична-
та обстановка в страната 
и изборите за парламент 
и президент.
 Засега се обсъжда 
това да стане през юни, 
при условие, че парламен-
тарните избори се про-
ведат в края на март. В 
зависимост от тези усло-
вия се предлага Минис-
терският съвет да посочи 
датата на преброяването 
на населението и жилищ-
ния фонд през 2021 г. 
 Това стана ясно по 
време на заседанието на 
икономическата комисия 
в парламента, на която 
бяха обсъдени промените 
в законопроекта.
 Отлагане на преброя-
ването на населението и 

на жилищния фонд поиска 
председателят на Нацио-
налния статистически ин-

ститут (НСИ). Като причи-
на той посочи епидемич-
ната обстановка и риска 

от заразяване на хората и 
на преброителите. Освен 
това самите преброители 

все още не са обучени, 
защото това е свързано 
със събирането на много 
хора на едно място.
 Отлагането на пребро-
яването обаче не може 
да бъде с повече от десет 
месеца, тъй като Европа 
изисква то да бъде прове-
дено до края 2021 година, 
посочи Цветарски.
 Според него предло-
жението за нова дата за 
преброяването на насе-
лението и на жилищния 
фонд ще зависи от разви-
тието на пандемията и от 
датата на предстоящите 
избори.
 Ако епидемичната об-
становка се подобри по-
рано, би могло пребро-
яването да започне още 
през юни, ако изборите 
се проведат в края на 
март, но изборите могат 
да бъдат отложени за май 
и ние тогава няма да ус-
пеем и ще търсим нова 

дата, каза Цветарски. Той 
напомни, че в края на го-
дината ни очакват и избо-
ри за президент, за които 
също няма яснота кога ще 
се проведат.
 Тези неясноти са по-
вод за вчерашното реше-
ние да се остави в ръцете 
на Министерския съвет да 
определи нова дата съ-
образно яснотата, която 
ще има към даден момент, 
допълни председателят на 
НСИ.
 Парламентарната ико-
номическа комисия прие 
за първо гласуване Зако-
нопроект за изменение на 
Закона за преброяване на 
населението и жилищния 
фонд в Република Бълга-
рия през 2021 г., внесен от 
депутатите от ГЕРБ Алек-
сандър Ненков и Алексан-
дър Иванов.
 С измененията на за-
кона се предлага Минис-
терският съвет да може да 

вземе решение за промя-
на на сроковете за начало 
и край на преброяването 
при обявено извънредно 
положение или извънред-
на епидемична обстанов-
ка.
 Председателят на НСИ 
ще трябва да подготви до-
клад за основните резул-
тати от преброяването в 
едногодишен срок от про-
веждането му, а не както 
се предвижда в ресорния 
закон - до 31 декември 
2021 г., е другото предло-
жение за промени.
 Сега по закон е запи-
сано, че преброяването 
започва в 0:00 часа на 
22 януари 2021 г. и при-
ключва в 20:00 часа на 15 
февруари 2021 г. 
 Данните за населе-
нието и жилищния фонд, 
събрани по време на пре-
брояването, се отнасят 
към 0:00 часа на 22 януари 
2021 г.

Преáрîявàíетî ñе îтлàãà зàрàди кîвид
Новата дата ще зависи от епидемичната обстановка и изборите за президент и парламент

Пîзиция íà Съюзà íà ñлепите в Гàáрîвî
Стефка Пенчева, председател на Регионална организация 
на слепите - Габрово

 По повод на излъчения репортаж „Помощ за ремонт в 
Габрово: Хора с увреждания търсят хора с възможности“, с ав-
тор Мартин Георгиев, по Нова телевизия на 13 декември 2020 
г. и последвалите коментари в социалните мрежи заявяваме:
 Представеното във видеоматериала  съдържание по ника-
къв начин не се отнася и не може да се свързва със Съюза 
на слепите в България. Териториалната организация на слепите 
в Габрово осъществява дейността си в собствен клуб на ул. 
„Пенчо Постомпиров“ 19, където изпълнява по договор с Об-
щина Габрово делегираната от държавата социална услуга в 
общността: „Център за социална рехабилитация и интеграция“ 
за лица с увреждания.  
 Днес всички сме емоционално и физически предизви-
кани от общата опасност. Некоректното и непрофесионално 
представяне в националния ефир на маловажни казуси, далеч 
от реалните проблеми на автентичните хора с увреждания, е 
твърде прозрачна манипулация.
 Такова нещо като „Организацията на слепите и глухите в 
града“ няма.
 Инициаторите на сърцераздирателния зов за помощ, кой-
то трябва да развърже кесиите на „хора с възможности“, са 
представители на Сдружение „Национална асоциация на сляпо-
глухите в България“ със седалище град Пловдив, регистрирано 
по Закона за юридическите лица с нестопанска цел.
 Териториалната организация на сляпо-глухите е привлякла 
едва 11 граждани от община Габрово. 8 (осем) от тях са по-
требители на предоставяната от нас социална услуга ЦСРИ.
 Нашият център е отворен за всички хора с различни по 
вид и степен увреждания. Нашият екип, в партньорство с 
Общината и Дирекция „Социално подпомагане“, е готов да 
отговори на  Вашите потребности от подкрепа.
 Честити и спокойни рождественски и новогодишни празни-
ци!

продължава от стр. 1
Активните случаи са 89 
540. Излекуваните - 90 510.
 От началото на епи-
демията от коронавирус 
до 17 декември на терито-
рията на Габровска област 
диагностицираните случаи 
на COVID-19 са 3919.
 Към момента 1005 лица 
са на домашно лечение, в 
това число 539 от Габрово, 
264 от Севлиево, 44 от 

Дряново и 158 от Трявна. 
 Настанените в болница 
са общо 124, от които 83 
от Габрово, 24 от Севли-
ево, 13 от Трявна и 4 от 
Дряново. Излекуваните са 
2655, а 700 са поставени 
под карантина.
 Починалите от корона-
вирусна инфекция лица от 
началото на епидемията в 
Габровска област досега 
са общо 135).   

32 íîви ñлучàя íà кîвид

Õриñтияíà Гутевà ръкîвîди мàч 
íà Кàлîяí Петкîв в Кàзàхñтàí

продължава от стр. 1
Жребият за 1/8 фина-

лите в Шампионската лига 
при дамите ще се тегли 
на 16 февруари 2021 г., а 
мачовете от тази фаза са 
насрочени за 3-4 и 10-11 
март. Първите осем отбо-
ра с най-висок коефициент 
ще бъдат поставени и това 
означава, че съставът на 
Калоян Петков ще срещне 
някой между отборите на 
„Олимпик“ (Лион, Фран-
ция), „Волфсбург“ (Гер-

мания), „Барселона“ (Ис-
пания), ПСЖ (Франция), 
„Байерн“  (Мюнхен, Гер-
мания), „Манчестър сити“ 
(Англия), „Челси“ (Англия) 
или „Розенгард“ (Швеция).  

Християна Гутева пък 
върви с все по-сериозни 
стъпки нагоре в женското 
съдийство. От следващата 
година габровската краса-
вица вече ще бъде в първа 
категория на европейските 
реферки, само на крачка 
от елитната група.

продължава от стр. 1
или поне има преобла-
даващ брой статии, на-
учни изследвания, които 
потвърждават тезата, че 
децата в по-ниска въз-
раст в по-малка степен са 
преносители на заразата. 
В този смисъл от епиде-
миологична гледна точка 
по-малко допринасят за 
усложняване на обстанов-
ката, отколкото големите 
ученици“, обясни той.
 Като друг аргумент за 
решението министърът по-
сочи, че при малките деца 
обучението в електронна 
среда е по-неефективно, 
а прекаленото използване 
на електронни устройства 
уврежда мозъка на децата 
в ранна фаза на обуче-
ние.
 „В начален етап сме 
ограничили часовете до 
20 минути. Там прякото пе-
дагогическо взаимодейст-
вие е най-важно, тъй като 
тече и процес на ограмо-
тяване. Необходимо усло-
вие за що-годе ефективно 
обучение в електронна 
среда е задължителното 
присъствие на родителя 

и участието му в процеса 
на обучение на децата 
– нещо, което не е задъл-
жително при по-големите 
ученици. Не всички ро-
дители са ангажирани с 
обучението на децата си. 
Факт е, че имаме и негра-
мотни родители и всич-
ко това прави особено 
важно от образователна 
гледа точка връщането 
на тези деца в класните 
стаи. Това ще бъде съпро-
водено със спазването на 
всички мерки. Важно е да 
подчертаем, че родители-
те в резултат на напра-

вените промени в Зако-
на за предучилищното и 
училищното образование 
в края на лятото имат 
възможност, ако решат, 
да задържат децата си 
вкъщи като подадат за-
явление за обучение в 
електронна среда от раз-
стояние. 
 В момента имаме над 
1 000 такива заявления. 
Това е начинът да се 
направи изключение от 
принципа на задължител-
ност, който иначе е във 
всички образователни 
системи“, допълни Вълчев.

Вълчев: "Рàзумíîтî зà учеíиците îт 
5 дî 12 клàñ е дà îñтàíàт пîíе îще 
ñедмицà в електрîííà ñредà"
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 Смел, провокативен, 
вълнуващ, забавен, сати-
ричен и историчен. Така 
може да бъде описан най-
новият спектакъл на Га-
бровския драматичен те-
атър - „Иванка Курвоазие 
на три морета“. Премие-
рата му се състоя на 11 
декември 2020 г., а второто 
премиерно представление 
беше снощи на голямата 
сцена в ДТ „Рачо Стоя-
нов“.
 Режисьорът Васил Ду-
ев-Тайг обработва тексто-
ве на популярната в со-
циалните мрежи авторка 
Иванка Курвоазие. По тях 
създава драматургичното 
тяло на постановката. За 
него Иванка Курвоазие 
е събирателен образ на 
българите, преживели вре-
мето от началото на про-
мените у нас до днешния 
си статус на граждани на 

ЕС. Спектакълът обхваща 
последните трийсет години 
от най-новата ни история, 
в които обаче отеква неиз-
казаното ехо на прехода. А 
най-точната оценка на пе-
риода дава самата Иванка 
Курвоазие: „На тоя ден 
преди двеста и осемдесет 
години започнаха деведе-
сетте и прехода, деведе-
сетте свършиха, прехода 
– не“.
 Васил Дуев увлича в 
работата си целия поста-
новъчен екип и затова 
обявява „Иванка Курво-
азие на три морета“ като 
тяхно общо представле-
ние, в което всеки има 
своя дял и принос за осъ-
ществяването му. Участват 
актьорите Силвия Боева, 
Адриана Димова, Магда-
лена Славчева, Тони Хри-
стова и Найден Банчевски. 
Музикалното оформление 

е направено от режи-
сьора, но е използвана 
и авторска музика от Ян 
Руменин. Гергана Лаза-
рова-Рънкъл помага със 
сценографски решения по 
визията, костюмите и ор-
ганизацията на сценичното 
пространство. Хореогра-
фията е поверена на Свет-
лана Цвяткова. Част от 
постановъчния екип също 
участва в някои от сцени-
те на спектакъла: Снежана 
Бенчева, Даниела Георгие-
ва, Валери Радев и Нено 
Цанков. Представление за 
съмишленици, направено 
от съмишленици. Предста-
вление, което резонира в 
пълен синхрон с общест-
вените вълнения и което 
отразява незададените и 
неполучени отговори за 
времето след демократич-
ните промени. 
 За зрителите остава 
вкусът от усещането, че 
премълчаното и потулено 

„тогава“ е първопричина-
та на задкулисните сенки 
„днес“. Вкус, който раз-
смива с горчивината си, 
но и който подтиква за 
ново преосмисляне и из-
следване на времето на 
прехода. Ретроспективната 
и същевременно безвре-
мева  разходка на Иванка 
Курвоазие ще ви накара 
да анализирате общество-
то, в което искаме да жи-
веем, ще ви подсети за 
рестарт на ценностната ни 
система. Всичко това е 
представено с безцензур-
ната свобода на полити-
ческата сатира. В „Иванка 
Курвоазие на три морета“ 
ще си припомните жиз-
нерадостния оптимизъм 
на слогана „Proud to be 
Bulgarian“ („горд съм да 
бъда българин“) от нача-
лото на настоящото хиля-
долетие. Ще търсите из-
кривеното му отражение 
в различните емигрантски 

вълни, умело загатнати в 
сцена от спектакъла.
 Смело режисьорско 
решение е образът на 
Иванка да бъде изигран 
от четирите актриси - Сил-
вия Боева, Адриана Димо-
ва, Магдалена Славчева и 
Тони Христова. Всяка от 
тях е проявление на раз-
лични мисловни състояния 
на героинята, пътуват меж-
ду минало и настояще. С 
връщането си в миналото 
предначертават нови, нес-
бъднати версии на бъде-
щото, прекрояват настоя-
щето и намират нужното 
обяснение за случващото 
се днес. А загатната тема 
за любовта, превъплътена 
в играта на Найден Бан-
чевски, е гаранция, че не 
всичко е изгубено. С роля-
та си той ще ви убеди, че 
животът има смисъл, ако 
споделяме единственото 
ни неизменно качество – 
да бъдем хора. Безупреч-

но актьорско майсторство, 
смел режисьорски про-
чит, изтънчена самоиро-
ния и дълбок разрез на 
тридесетгодишния преход, 
поднесени забавно и ос-
троумно от Васил Дуев и 
габровската трупа.
 Спектакълът „Иванка 
Курвоазие на три морета“ 
на ДТ „Рачо Стоянов“ е 
несбъднатата мечта „Proud 
to be Bulgarian“ с катего-
ричността на обещанието 
„всичко ще бъде наред!“. 
 Всички представления 
на Габровския драматичен 

театър се провеждат при 
пълно спазване на про-
тивоепидемичните мерки. 
Между зрителските места 
е осигурено отстояние от 
1.5 метра. Публиката се 
допуска в салона, само 
ако носи предпазни мас-
ки за лице. На входа на 
театъра има средства за 
лична дезинфекция на зри-
телите, преди да влязат в 
салона.
 Меглена Златева, екс-
перт „Връзки с обществе-
ността” в ДТ „Рачо Стоя-
нов” – Габрово

Теàтър íà три мîретà или зà îпàñíите зàвîи íà прехîдà

 Няма невъзможни 
неща за Дядо Коледа! 
Белобрадият старец изне-
надващо и предпразнич-
но ще посети Габровския 
драматичен театър на 19 
декември 2020 г. от 11.00 
часа! В този час ще за-
почне детският спектакъл 
„Коледният бал на Прин-
цесата, която не искаше 
да играе“ по пиесата на 
Астрид Линдгрен. 
 След края на предста-
влението Дядо Коледа ще 
раздаде подаръци на всич-
ки добри деца, защото 
няма такива, които да не 
са били добри през 2020 
година! От достоверни из-
точници, запазили магична 
анонимност, но близки до 
обкръжението на Дядо Ко-
леда, стана ясно, че той 
ще се появи на сцената в 
театъра.
 Постановката под ре-
жисурата на Невена Ми-
тева ще ни пренесе в све-
та на малката Лизе-Лоте, 

която е истинска кралска 
принцеса, но няма с кого 
да играе. Тъгата и само-
тата изцяло са превзели 

душата на Лизе-Лоте, коя-
то вече не се радва дори 
и на коледните празници. 
Всичко около нея е сиво 

и скучно, заобиколена е 
само от възрастни, докато 
един ден бледата и бол-
нава принцесата среща 

момиченцето Мая. Двете 
бързо се сприятеляват, 
подхващат весела игра за 
празника и скоро принце-
сата връща своя жизне-
радостен облик, защото 
лекът за всяка душа е до-
брото приятелство!
 Участват актьорите от 
габровската трупа Надеж-
да Петкова, Магдалена 
Славчева, Адриана Димо-
ва и Димо Димов. 
 Драматизацията е на 
Елза Лалева, а автор на 
музиката е Цветомир Цан-
ков.
 Преди това родители-
те трябва да се обадят 
на тел. 0896 745 100, за 
да дадат насоки на Дядо 
Коледа какви подаръци 
заслужава тяхното дете 
според неведимия списък 
с добри дела през година-
та. Той се пази на тайно 
място от северните еле-
ни в най-северната част 
на най-северната страна 
Лапландия.

Дядî Кîледà ще пîñети дрàмàтичíия теàтър ñлед 
предñтàвлеíиетî в ñъáîтà, ще рàздàвà пîдàръци

 През 2021 г. предоста-
вянето на услуги за ранно 
детско развитие ще про-
дължи. Срокът на проекта, 
започнал през 2016 г., се 
удължава с 12 месеца.
 С допълнително спо-
разумение между Общи-
на Габрово и Управлява-
щия орган на Оперативна 
програма „Развитие на 
човешките ресурси“ са 
осигурени още 63 350 лв. 
Така общият размер на 
отпуснатата безвъзмездна 
финансова помощ е 795 

226.89 лв.
 Подкрепата е насоче-
на към деца в ранна въз-
раст и техните семейства 
за подобряване на дос-
тъпа до здравни грижи, 
формиране на родителски 
умения, повишаване на 
училищната готовност на 
децата за включване в 
образователната система, 
както и предотвратяване 
на настаняването на деца 
в специализирани инсти-
туции.
 От началото на дей-

ностите са обхванати по-
вече от 400 деца на въз-
раст до 7 години и техните 
родители. 
 С тях се работи инди-
видуално и в група, под-
помагат се и децата с 
увреждания. Услугите са 
почасови и безплатни, 
правят се и посещения 
в домовете, чрез които 
са включени близо 130 
представители на уязвими 
групи.
 По проекта са разкри-
ти 22 работни места и са 

назначени експерти – со-
циални работници, психо-
лози, логопед, специален 
педагог. Допълнително са 
ангажирани специалисти 
– лекар-педиатър, акушер-
гинеколог, рехабилита-
тор, медицински сестри, 
юрист.
 За потребителите се 
организират тематични бе-
седи, консултации, творче-
ски работилници, празни-
ци и други. 
 Ежегодно през месе-
ците юни и юли малчу-

ганите от 5 до 7 години 
участват в летни училища 
преди постъпване в задъл-
жителната предучилищна 
група на детските градини 
или в първи клас.
 Документи за прием в 
Комплекса за социално-
здравни услуги за деца и 
семейства се подават на 
ул. „Ивайло“ № 13. Допъл-
нителна информация ро-
дителите могат да получат 
на тел. 066 985 353 и моб. 
0884 191 516, ел. поща: 
zadecata@gabrovo.bg.

Прîдължàвà предîñтàвяíетî íà уñлуãи зà рàííî детñкî рàзвитие

 Община Габрово внесе 
проект по програма „Кра-
сива България“ за благо-
устрояване на дворните 
площи в детска градина 
„Младост“.
 Планираният общ бю-
джет за обекта е 350 816 
лева. От тях 230 837 лева. 
са собствени, от общин-
ския бюджет. Срокът за 
изпълнение е в рамките на 
2021 г.  
 Разработката предвиж-
да обособяване на 5 тема-
тични площадки за игра, 
люлеене, пързаляне, вър-
тене, клатушкане, пазене 
на равновесие, катерене, 
учене, игри със сюжети и 
роли. За всяка площадка 
е включено обзавеждане 
със съответните съоръ-
жения, настилки, паркова 
мебел. В проекта са зало-
жени LED лампи и систе-
ма за видеонаблюдение, 
които сега липсват, както 
и облагородяване на при-
лежащите пространства.

 Към момента в двора 
на детското заведение има 
18 съоръжения, които не 
отговарят на изискванията 
на наредбата за безопас-
ността на площадките за 
игра. Идеята е цялостно-
то обновяване да бъде в 
два етапа поради невъз-
можност за осигуряване 
на необходимия финансов 
ресурс. Настоящото кан-
дидатстване е за първия 
етап от изпълнението.
 Кандидатите по про-
грамата са задължени да 
предвидят професионално 
обучение за придобиване 
на квалификация. Мярката 
подпомага регистрирани в 
бюрата по труда безработ-
ни лица чрез обучение в 
областта на архитектурата 
и строителството, здраве-
опазването и социалните 
услуги. Процент от заетите 
на обекта трябва да са 
безработни, за които да 
бъдат създадени временни 
работни места. 

Оáщиíà Гàáрîвî кàíдидàтñтвà 
зà двîрà íà ДГ „Млàдîñт" пî 
„Крàñивà Бълãàрия"
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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 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.

Пелетíи кàмиíи, кîтли, ãîрелки, предíàзíàчеíи зà изíîñ

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.

Вече директíî îт прîизвîдителя
Представител на
Marely Systems
инж. ИВАН ГОСПОДИНОВ

Ик „кОЛОНЕЛ“ ООД

Сàмî клиеíтите, зàкупили прîдукт íà 
“Мàрели ñиñтемñ” îт ИК „Кîлîíел”,  
пîлучàвàт ДИРеКТна ГаРанÖИОнна 
ПОДДРъжКа. Оñтàíàлите при íуждà îт 
ãàрàíциîíеí ñервиз тряáвà дà íàпрàвят 
зàявкà íà телефîíите íà дîñтàвчикà.

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

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.

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.

продължава от бр. 244
Тая политика държаха 
тии и после, та извожда-
ха покорените греци от 
землята им и ги поселя-
ваха вътре в България-
та, а опустелите жилища 
населяваха с български 
поселници. - По тия две 
причини, които предпис-
ваше здравата политика, 
и до днес Румъния, Маке-
дония, Тесалия, Албания 
и самата рекома29 собст-
вена Греция са поселени 
с чисти българе, които 
освен двете последните 
области, составляват във 
всичките прочиа више-
речени най-значителната 
част на народонаселе-
нието. И така, според 
римския обичай, сичките 
жители, от каквито и да 
били народи, наричаха 
ся римляне, кога дому-
ваха в ония места, дето 
владичествуваше рим-
ският (греческият) импе-
ратор. 
 Изискателят, кой-
то желае да реши той 
вопрос, знаяха ли двата 
брата Кирил и Методий 
българският език, требу-
ва да черпи за това све-
дение от самото място, 
кога в легендите и исто-
риците няма явни пока-
зания. - Още в 1836 лето, 
в писмото си до Ю. И. 
Венелин30 аз подокарах 
отстрани какво Кирил и 
Методий требува да са 
същи българе. - Ако и 
българе, но като что са 
били солунски жители, 
затова и поданни на кон-

стантинополския импера-
тор, римското имя носи-
ли.
 Кривото правило, да 
наричат римляните гре-
ци, излъгало тук изиска-
телите и то станало при-
чина да сякат Кирила и 
Методиа за греци. Може 
да ми кажат че нихниат 
отец Леон бил знаменит 
сановник; на това отго-
варям какво Восточната 
римска (греческа) импе-
рия имала не само са-
новници и полковници, с 
които ся е тия гордила, и 
какъвто бил Белисарий, 
от българете (словенете), 
но още имала и импера-
тори, какъвто бил Юстин 
I, Юстиниан I, Юстин II 
и Македонец Василий31 

негли и други мнозина. 
 Изискателят, който 
желае да черпи сведе-
ние на мястото, ако оти-
де в нашето време в 
Солун и в селата, които 
са около него, ще найде 
в них секъде българско-
то народонаселение, что 
говори с чист български 
език и что ся нарича 
българе. Отличителната 
черта на българщината 
им е това, че в нови-
те времена начнаха да 
употребяват в езика си 
членовете, които няма 
никое друго словенско 
наречие. Времето, в кое-
то са водени тия членове 
в българското наречие, 
прилично е да бъде ис-
торическо изпитано32. И 
така, както казах, в Со-
лун изискателят среща 
глас, нравове и произ-
ношения български. Но 
кога сегашните солунски 

учители и селянците33 му 
са чисти българе, как 
предците им във времето 
на Кирила и Методия, 
преди тисящи (хиляди) 
години можеха да бъдат 
серби? Но ако в Кири-
ловото и Методиевото 
време тия били истинно 
серби и после са пре-
обърнали в българе, то 
това обстоятелство, като 
само по себе знатно34, 
сочинителят на речената 
статия требува да го до-
каже сос историята.
 Се35 това ще ми ка-
жат, доста е вероятно и 
може да е истинно, но 
де са вашите доказател-
ства, че между същите 
римляне, греци и бъл-
гаре, които населяваха 
Солун и селата му и но-
сеха общото римско име, 
Кирил и Методий били 
същи българе? Ето мо-
ите доказания на това. 
Секой ще ся согласи с 
мене, какво за да наме-
ри някой азбука на кой 
да е език, която перво 
не е била, и после да 
преведе на тоя език та-

кова произведение, как-
вото са нашите свещени 
книги, требува да е доста 
ведущ на тоя език. Може 
ли, например, в нашите 
времена най-даровитият 
и ученият французин, ан-
гличанин или немец да 
свърши таков подвиг за 
руския език? Ако би ся 
хванал да го учи с това 
намерение, за да пре-
веде на него Свещеното 
писание и ако предполо-
жим перво, че този пре-
вод не е направен още 
ни на едно словенско 
наречие и освен това ни 
едно от тях няма още аз-
бука? Безпристрастните 
людие ще ми отговарят: 
не; - ако и сегашното 
просвещение превиша-
ва много учеността на 
предните векове, които 
бяха потоплени в мрачна 
темнота от невежество и 
варварство. За да пре-
веде някой нещо от един 
език на други, требува 
да знае совершено той 
език, на който превож-
да. Кога за да ся преве-
де само вехтият завет, 

Птоломеите употребиха 
седемдесят толковници36, 
които бяха изучени във 
високите учебни учреж-
дения в Александрия, 
която тогава цъфтеше в 
учението, то как може 
да придумаме37, чие за 
да се преведат сички-
те наши свещени книги, 
ся трудиха два брата и 
то в такова време, кога-
то римското (греческо-
то) правителство весма38 

малко ся грижеше за 
учението? Според леген-
дите и историите, двата 
братя Кирил и Методий, 
като солуняне или теса-
лоникяне, изучили бъл-
гарския или словенския 
език от словенете, кои-
то живеели в Солун и 
в неговите села. Освен 
вишеречените причини, 
какво тия братия и да 
са били греци, не могли 
да научат совершенно 
той език, аз предлагам 
на критиците да издирят 
още това обстоятелство. 
- Греците, от вкоренелото 
в них изкони39 предубеж-
дение и народна гордост 
считат за унижение, ако 
ся учат варварски язик, 
каквото тии наричат сич-
ките словенски наречия, 
зачтото си имат елин-
ския, когото толко тънко 
обработиха в цветущето 
време на нихнити рес-
публики. Тии могаха да 
изгонят римскиат язик 
и из канцелариите (мех-
кемета) на своите по-
бедители римляне и да 
воведат във Восточната 
римска империя грече-
ският или елинският, кой-
то в сегашният си вид ся 
е отдалечил от старият 
много повече, нежели 
сегашният български от 
тогавашния, что са го-
ворили в деветиат век. 
Може да е това само 
причината, дето новите 
им победители, българи-

те и другите народи, 
зели да наричат Рим-
ската империя Грече-
ска. Грецкото само-
любство ся показва-
ло секъде, каквото в 
гражданските и во-
енните работи, така 
и в самата ученост. 
Който престъпи общите 
правила на господства-
щата политика, той ся 
почиташе40 за низък от 
греците, които бяха обле-
чени и в грамогласното 
имя на владелците на 
тогдашния известен свят. 
Как синовете на един 
знаменити римски санов-
ник, който беше сотник41 

в императорската служ-
ба42, Кирил и Методий, 
да учат варварски язик? 
Това щеха да го счи-
тат за низост, унижение, 
отстъпление от здравия 
смисъл. Това закореня-
ло грецко самолюбие ся 
удержа и в турското им 
поданство и господству-
ва между них и досега. 
Нека в сегашното време 
ми кажат в Турция поне 
едного грека (не греко-
мани българини, които 
са много по Европей-
ската Турция), да знае 
совершено българския 
език или да забере да го 
учи? От тия греци, които 
живеят в Русия, дето ся 
нуждават, заради сноше-
нията си и торговията от 
руският език, мнозина ли 
учат децата си руски? И 
в сами Атини, столина-
та на новосъставленото 
Грецко кралевство, дето 
веке са учреждени сич-
ките началнити и висо-
ките43 училища, досега 
не предават руски език, 
който е толкова нужден 
на греците за отношени-
ята им с Русията, която 
им44 покровителства и 
която така много нещо е 
направила за них. 
продължава в следващ брой

........................
29) Наречена; 30) Зри „О за-
родиш новой болгарской ли-
тературы“. Москва, 1838 года; 
31) Издирено. 32) Василий 
родился близ Адрианопол 
от бедни баща. Когато оний 
страшний греком българский 
цар, Крум, в 811 година от Р. 
Х. завоева Адрианопол, между 
другите пленници беше и той 
Василий, още отрок, който 
и содержяса в планът, доде 
стане мир с греците при цар 
Мортагон и император Леон 
(820 г.). Достойнствата Васи-
лиеви покачиха го на царския 
престол. Зачтото месторож-
дението му ся считаше тога-
зи в Македония, нарекоха го 
Македонца. Когато ся воцари 
и свали от патриаршеството 
Фотия, той хитрий йерарх, за 
да влезе пак в милост, при 
царат, сочини Василиевото 
родословие, дето показваше, 
чи уш Василий произтича от 
Арсакидите, персианските ца-
рове. Наследниците Василие-
ви царуваха до 1028 година. 
- Юстиниан, който сооруди 
Свята София, великолетната 
църква в Цариград, что и сега 
чамия, беше Юстинов племен-
ник от Охрида, називаваше ся 
Управда, което име преводиха 
като стана император римски, 
или грецки, на соответствено-
то му Юстиниан; баща му са 
именуваше Исток, пък сестра 
му Беглица, което преведоха 
на Вигиланция. - Белисарий 
беше от Герман, село близо 
до Охрида. Б. А.; 33) Се дер-
жа; 34) Съгради; 35) Замени-
ха, преведоха; 36) Жителите; 
37) Значително; 38) Всичко; 
39) Преводачи; 40) Да се 
обясним; 41) Много; 42) От-
край време; 43) Считаше; 

под редакцията на проф. Михаил Арнаудов с очерк за живота и дейността на Васил Априлов
Вàñил априлîв - изáрàíи ñъчиíеíия и пиñмà
Бълãàрñките кíижíици или íà 
кîе ñлîвеíñкî племе ñîáñтвеíî 
приíàдлежи Кирилîвñкàтà àзáукà?

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

 



иМоти продава
апартаМенти и гаражи - ново 
строителство, в центъра се про-
дават на тел. 0897/87-18-22. [20, 
19]
заведение в Севлиево, РЗП 
250 кв. м, цена по договаряне, 
продава или дава под наем тел. 
0888/37-40-96. [16, 16]
Място, 632 квадратни метра, 
кв. Йонково, до Габрово хилс, се 
продава на тел. 0897/047-452. 
[16, 15]
къща в Чехлевци, до обхода, 
продава тел. 0897/047-452. [16, 
15]
апартаМент - 100 кв. м чиста 
площ, ТЕЦ, „Стефан Караджа“ 
21, продава тел. 0882/008-217. 
[3, 2]

зеМи
зеМеделски зеМи и гори се 
купуват на тел. 0894/23-24-25. 
[8, 5]

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

иМоти купува
евтина къща, може и полусъбо-
рена, купува тел. 0895/752-838.

купуваМ апартаМент - тел. 
0876/750-396. [6, 5]
стари къщи с двор над 500 ква-
дратни метра в област Габрово до 
5000 лв. купува тел. 0887/255-
633 и 0888/488-468. [4, 3]

иМоти дава под наеМ
поМещение - 100 кв. м, с 300 
кв. м ППС, трифазен ток, вода, 
дава под наем или продава тел. 
0887/31-61-84. [28, 26]

реновирани и обзаведени офи-
си в сградата на ОББ се отдават 
под наем на тел. 0888/907-666. 
[22, 22]
гараж в района на ул. „Гради-
ще“ дава под наем тел. 0895/48-
73-98. [11, 8]
апартаМент се дава под наем 
на тел. 0878/81-74-72. [4, 4]
гарсониера с ТЕЦ в кв. Русевци 
дава под наем тел. 0886/43-76-
04. [2, 2]
квартира дава под наем тел. 
0988/350-241. [8, 2]

нощувки
къща за гости - Габрово, 
справки на тел. 0878/532-714, 
0888/532-714.
нощувки - тел. 0888/254-625, 
0879/272-528.
топ център нощувки - кабелна, 
климатик, интернет, се предлагат 
на тел. 0879/669-596. [25, 18]
нощувки в топ център се пред-
лагат на тел. 0878/46-99-11. [22, 
20]
нощувки в идеален център се 
предлагат на тел. 0878/8469-911. 
[22, 20]

518 декември 2020 г. недвижими имоти - продава, купува, наема; счетоводство; уроци; курсове; отопление; превози

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

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

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

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

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

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

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

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

НАШИ КЛИЕНТИ ТЪРСЯТ: КЪЩИ В ДОБРО СЪСТОЯНИЕ В БЛИЗКИТЕ 
ДО ГАБРОВО СЕЛА до 10 км, ПАРЦЕЛИ - БОРОВО, СИРМАНИ, ВЕЛЧЕВЦИ, ЧЕ-
ХЛЕВЦИ, ВОЙНОВО, ГАЧЕВЦИ, ВРАБЦИ, БОЙНОВЦИ, КЪЩИ В ДОБРО СЪСТОЯ-
НИЕ В БОГАТОВО, КОРМЯНСКО ГОРНА РОСИЦА, КЪЩИ В ДОБРО СЪСТОЯНИЕ 
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КУПУВА СЕЛСКИ КЪЩИ В РЕГИОНА
КУПУВА ДВУСТАЕН, ТРИСТАЕН АПАР-
ТАМЕНТ до 35 000 лв
ПРОДАВА НОВИ ОФЕРТИ:
ИЦ, 50 м2, ет.2, PVC 48 000 лв
Ш. мост, 65м2, ет. 2, PVC 42 000 лв
Младост, 116 м2, тухла 60 000 лв
Младост, гарсониера,PVC,ет.1 28 000 лв
Младост, 87м2, тухла, PVC 56 000 лв
Ид. център, магазин, 40м2 48 000 лв
Ид. център, 77 м2, 3-ст., ет.2 60 000 лв
Център, 2-ст., тухла, ет. 3 40 000 лв
Център, къща,2 етажа, гараж 48 000 лв
Бичкиня, 2-ст., панел, ет. 2 27 000 лв

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

МОНОЛИТ25
години

www.monolit-bg.com

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

тел.: 066/80 85 74,  0885 118 119

26/01

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

отопление
дърва за огрев се про-
дават на тел. 066/823-
712, 0887/620-535, 
0876/162-172.
„Мг-лес“ продава  дър-
ва за огрев - справки 
на тел. 0887/547-499, 
0878/513-655.
„пехливанов“ - пре-
сяти въглища донбас, 
дърва. Ниски цени, без-
платен транспорт. Справ-
ки на тел. 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., дос-
тавка на място, се прода-
ват на тел. 0876/437-140.
сухи дърва в чували и 
разпалки - 5 лв. Незабав-
на доставка. Справки и 
заявки на 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 - 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.
сухи разпалки в голе-
ми чували - 5 лв./брой, 
дърва в чували се прода-
ват на тел. 0876/29-43-
43. [24, 23]

незабавна доставка на 
дъб и бук - нацепени, 80 
лв./куб. - 0886/652-152. 
[29, 22]
дърва за огрев - мет-
рови, нарязани и в чува-
ли, се продават на тел. 
0877/69-04-78. [28, 21]
дърва - нацепени, сурови 
и сухи, всякакъв вид - 80 
лв./куб., се продават на 
тел. 0896/183-637. [24, 
17]
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, 7]
разпалки се продават 
на тел. 0899/683-897. [8, 
2]
изрезки за огрев - 40 
лв./куб. м, се продават на 
тел. 0899/355-810. [8, 2]
Метрови - 75 лв./куб., 
нарязани - 85 лв./куб., 
чували - 5 лв., се прода-
ват на тел. 0988/816-628. 
[8, 2]

уроци, курсове
център за проФе-
сионално обучение 
- габрово, организира 
лицензирани курсове за: 
огняр, кранист,  мотока-

рист, машинист на път-
но-строителни машини, 
готвач, барман-серви-
тьор, козметик, фризьор, 
масажист, маникюр, пе-
дикюр, ноктопластика, 
строител, заварчик, ВиК, 
електромонтьор. Издава 
се държавен документ за 
правоспособност. Тел. 
0889/900-000, от 10.00 
до 14.00 часа.

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

превози
транспорт с камион до 
два тона, самосвал, до-
керски услуги - изнасяне,  
пренасяне, изхвърляне 
на мебели, пренасяне на 
строителни и други тежки 
товари, извозване на не-
нужна покъщнина, строи-
телни отпадъци до смети-

щето - 0898/780-448
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, 26]
транспорт с бус до 3.5 
тона - 0882/266-155. [16, 
9]
бус - 0.45 лв. - тел. 
0894/00-40-45. [10, 3]

преводи
преводи и легализации 
на документи в агенция 
„Свят“ - справки на тел. 
0895/505-656. 

еротика
МоМче под наем срещу заплащане - тел. 0879/296-
508. [16, 9]
еротичен Масаж  - тел. 0894/277-849. [12, 5]

ясновидство
изчистване на всичко негативно - 0895/221-868.

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.

обявите онлайн
www.100vesti.info - сайтът на вестник „100 
вести“, Ви дава възможност да подадете 
своята обява и реклама по електронен път 
като използвате опцията МАГАЗИН на пър-
вия ред в онлайн платформата на вестни-
ка. От падащото меню избирате параме-
трите на своята заявка и по електронен 
път се разплащате за услугата. 

счетоводство
счетоводна кантора 
„конто-експерт“ - сче-
товодни услуги, ГО-
ДИшНО ПРИКЛЮЧВАНЕ, 
ДАНъЧНИ ДЕКЛАРАЦИИ -  
справки на тел. 066/804-
066

счетоводно обслужва-
не - 0896/858-955. [11, 11]

счетоводна къща: сче-
товодно обслужване, го-
дишни данъчни деклара-
ции, годишно приключ-
ване, регистрация на 
фирми - 0898/480-821

Реклàми и îáяви в “100 веñти”

всеки ден в 

нов брой



6 18 декември 2020 г.

автоМобили продава
рено Меган Сценик - 
1999 г., 1.6 куб. см, 90 к. 
с., обслужена, с бензин/
АГУ, климатик, за 2000 лв. 
продава тел. 0885/530-
109. [19, 12]
Форд Фокус - комби, 
в отлично състояние, ре-

гистриран и обслужван, 
като нов, продава тел. 
0878/347-099. [12, 10]
рено Меган Сценик за 
1300 лева се продава на 
тел. 0899/005-208. [5, 5]
Форд Фиеста 1.4 TDCI 
продава тел. 0885/598-
651. [5, 4]
лека кола модел „Фолкс-
ваген Пасат“, цвят тъм-
нозелен металик, продава 
тел. 0878/935-664. [3, 2]

авточасти/Магазини
нови калници за Жи-
гули се продават на тел. 
0899/005-208. [5, 5]

разпределителен вал, 
водна помпа и др. се про-
дават на тел. 0899/005-
208. [5, 5]
пежо 405, 1.6 i, 1995 г., 
с газ, за части, 680 лв., 
продава тел. 0898/760-
175. [4, 4]

автоМобили 
под наеМ
„VAIKAR RENTACAR“ Ав-
томобили под наем, ул. 
„Емануил Манолов“ 28 - 
0999/009-008.

скрап, стари
автоМобили

ФирМа „вайкар“ изку-
пува стари и нови, излез-
ли от употреба МПС. Взе-
мане от място - справки 
на тел. 0999/009-008.
коли за скрап от мяс-
то се изкупуват на тел. 
0899/092-510. [15, 8]
коли за скрап се купуват 
на тел. 0897/82-80-88. 
[12, 8]
коли за скрап - старо 
желязо, се изкупуват на 
тел. 0897/06-71-46. [11, 
4]
коли за скрап се изку-
пуват на тел. 0896/03-87-
52. [11, 4]

гуМи
гуМа „Мишелин“, 
185/60/14-82, нова, зим-
на, за 20 лв. продава тел. 
0885/235-021. [3, 3]

Мотори/велосипеди
велобагажник за те-
глич, за три велосипеда, 
мигачи, стопове, почти не 
ползван - 350 лева, про-
дава тел. 0887/611-753 
[12, 5]

пътна поМощ
пътна поМощ (лицен-
зирана  - справки на тел. 
0999/009-008.

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.

изгражда тераси - 
0897/931-088.

ФирМа събаря, почист-
ва за сметка на матери-
алите - тел. 0896/183-637.
кърти, реже, зида, ВиК, 
ел., фаянс  - 0878/943-
895
къртя бетон, камък - 
тел. 0888/544-438. [11, 8]
строителни реМонти 
от А до Я - 0897/215-513. 
[19, 12]
строителни услуги по 
покриви, саниране, дре-
нажи, гипсокартон, хи-
дроизолации и др. - тел.  
0888/020-187. [8, 2]

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.
паркет, дЮшеМе, ла-
минат - циклене, монтаж, 
лакиране - тел. 0886/249-
906.
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, 11]

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

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.
Метални конструкции 
изработва тел. 0885/72-
46-71. [10, 6]

ел. инсталации,
реМонти
електротехник  - 
0885/040-447. [11, 8]
дребни електроус-
луги по домовете - тел. 
0899/145-802. [17, 10]

коМини
проФесионално по-
чистване на комини - от-
горе и отдолу. ПО ВСЯКО 
ВРЕМЕ. Тел. 0897/704-
502.
коМиночистач  - 
0889/177-737.

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

коМини чисти машинно 
- 0898/538-938.

дограМа
ет „александър ЙОР-
ДАНОВ“ - АЛУМИНИЕВА и 

PVC дограма - 0896/741-
415.

н и ко конструкции 
оод произвежда и 
Монтира прозоре-
чни систеМи REHAU 
- 0888/001-588, e-
mail: nikopvc@abv.bg. 
[17, 16]

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

реМонт на
електроуреди 
и електроника
реМонт на хладилници 
и фризери по домовете - 
0897/425-313. [28, 24]
реМонт на телевизори по 
домовете - тел. 0888/279-
846. [22, 22]
реМонт на перални, съ-
домиялни, печки, бойле-
ри - тел. 0988/815-645, 
0884/155-075. [4, 4]
реМонт на всички мар-
ки автоматични перални - 
тел. 0888/294-214. [16, 9]
реМонт на перални, съ-
домиялни, печки, бойле-
ри - тел. 0988/815-645, 
0884/155-075. [3, 2]

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, 5]

вик
източване на септични 
ями - тел. 0889/177-737.
Машинно отпушване, 
ВиК ремонти - 0887/680-
034.
отпушване на канали - 
0889/177-737.

градини, басейни

ландшаФтен ди-
зайн, оформление и 
изпълнение на дворни 
места, озеленяване, 
водопадни и езерни 
форми, скални къто-
ве, барбекюта. Справ-
ки на тел. 0888/942-
335.
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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.
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работа предлага
Мебелна ФирМа „Фо-
реста Мебел“ - Габрово 
търси да назначи ме-
белисти и шприцьор с 
опит. Справки на тел. 
0886/332-968. [19, 12]

транспортна Фир-
Ма набира шоФьо-
ри на гондоли с 
категория „с+е“. За 
контакти: 0887/818-
462. [18, 11]

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, 5]
„теспоМ“ ад търси да 
назначи фрезист на уни-
версална фреза. Справки 
на тел. 0879/123-678 или 
на място. [11, 8]

„теспоМ“ ад търси да 
назначи шлайфист цен-
трови шлайф. Справки на 
тел. 0879/123-678 или на 
място. [11, 7]
хигиенист почасово 
търси тел. 0898/571-080. 
[4, 2]
Магазин за хранител-
ни стоки търси прода-
вачка. Справки на тел. 
0888/355-219. [8, 2]
търся жена за гледане 
на възрастна жена поча-
сово в района на Автога-
ра - Спортна зала. Теле-
фон за връзка: 0898/22-
75-19 - Генчо. [3, 2]
баничар - 4 - 6 часа, с 
гъвкаво работно време, 
търси тел. 0899/987-544. 
[7, 1]
работник за обща ра-
бота за 2-3 дни - 30 лв. 
на ден + храна, търси тел. 
0878/84-73-53. [1, 1]

търси партньори
10 човека за пече-
ливш бизнес търси тел. 
0886/543-052. [4, 4]

грижа за деца
почасово гледане на 
деца - тел. 0988/815-666. 
[3, 1]

работа предлага; продава/купува; автопазар; строителство, ремонти, изолации, услуги; лекари

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 боле-
сти, естетична дер-
Матология, гр. Габро-

во, ул. „Брянска“ 11, 
понеделник, вторник, 
сряда и петък от 10.00 
до 17.00 часа. Записва-
не на тел. 066/800-140.
д-р ивайло дончев 
- специалист уролог 
в клиника по уро-
логия къМ универси-
тетска болница „ло-
зенец“ (Правителствена 
болница) - гр. София. 
Амбулаторни прегледи 
всяка събота и неделя 
в кабинет в гр. Габрово, 
ул. „Николаевска“ 195 
след уговорка на тел. 
0898/74-48-14.

продава Машини
МоноФазен електро-
жен за 100 лева се про-
дава на тел. 0886/744-
200. [11, 9]
електрическа „щил“ - 
1800 вата, продава тел. 
0896/656-221. [11, 9]

продава Материали
каМенни плочи - 10 
лв./кв., и дялан камък - 
35 лв., се продават на 
тел. 0895/752-838.
циМентови коло-
ве се продават на тел. 
0888/390-082. [20, 17]
каМък за дувар се про-
дава на тел. 0878/928-
538. [5, 4]

продава разни
пералня - полуавтома-
тична, нова, керемиди - 
нови, греди, оградни ци-
ментови колове, климатик 
„Мицубиши“ се продават 
на тел. 0898/305-248. [4, 
4]
желязна врата - 
98/2.20 с касата, 100 
лева, пералня „Indezit“ - 
250 лева, се продават на 
тел. 0885/235-021. [3, 3]

продава тор
угнила говежда тор, 
със собствен самосвал 
(2 тона), продава тел. 
0899/41-41-53. [12, 11]
оборска тор в чували 
- 3.50 лв./бр., с транс-
порт, се продава на тел. 
0878/650-456. [4, 1]

животни продава
две заплодени кра-
ви, на второ теле, 1300 
лв./бр., продава тел. 
0899/41-41-53. [12, 11]
гълъби-кепета и па-
уни - 5 лв., продава тел. 
0886/744-200. [11, 9]

купува разни
стара наФта се купува 
на тел. 0895/752-838.
Механични часовници 
купува тел. 0877/407-450. 
[6, 3]

купува Материали
пункт за вторични ку-
пува всякакви железа - 
справки на тел. 0896/183-
637.
всякакво желязо от 
Място се изкупува на 
тел. 0897/82-80-88. [12, 
8] ДНЕС, петък, обяви за “100 вести”

се приемат от 9.30 до 14.30 - на място

НОВО РАБОТНО ВРЕ-
МЕ от 9.30 до 16.30 
ч. има гишето за обя-
ви на входа на редак-
цията - Габрово, ул. 
„Отец Паисий“ 2.  
След 16.30 ч. обяви се 
приемат в редакцията 
на 4 етаж. 
Вашата обява ще 
бъде отпечатана още 
на следващия ден, ако 
бъде подадена до 16.30 
часа.

 Вашата обява ще 
бъде отпечатана още на 
следващия ден, ако бъде 
подадена в редакцията 
на „100 вести“ до 16.30 
часа. Цените на обявите 
са: 15 стотинки на дума, 
без предлози и съюзи, за 
едно отпечатване; 30 
ст./дума за обява в каре; 
40 ст./дума в каре със 
сива подложка. При теку-
щите обяви всяка 11-та 
е безплатна. 

 

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.

БЕЗПЛАТНИ 
ОЧНИ ПРЕГЛЕДИ
при поръчки на 
диоптрични очила: 
вторник и четвъртък
от 16.30 до 18.30 ч.

Габрово, ул. “Козлодуй” 1
066/803-045, 0889/924-697

1 9 9 2

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.

хотел за доМашни лЮбиМци
хотел за доМашни лЮбиМци в габрово очаква 
своите посетители. Справки на тел. 0887/130-350. 
[12, 11]

Медицински Материали
нова сгъваеМа инвалидна количка за 220 лева се 
продава на тел. 0899/005-208. [5, 5]

кУхНЕНСкИ
ШкАфОВЕ 
ОфИС 
МЕбЕЛИ 

МеБеËИ

0897 893 563
0897 843 667

тИПОВИ 
И ПО ПРОЕкт 
НА кЛИЕНтА

„100 ВЕСТИ“ излиза всеки ден 
без събота и неделя
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Борис БЕРОВ

РЕЧНИК: Аарау, Адонис, Акрилон, Аран, Атерина, Бастиан, Верлен, Есаул, Етра, Огам, Тау.
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 Регионален историче-
ски музей – Габрово гос-
тува в Музея на розата с 
Казанлък с изложба „Ше-
вици и накити от облек-
лото на габровката, XVIII 
– XIX век“. 
 В нея са включени 18 
сокайни шевици, 23 пафти, 
4 гривни, колан, пръстен. 
 Посетителите с инте-
рес към бродериите и ве-
збарското изкуство могат 
да  купят каталога на РИМ 
– Габрово „Габровски со-
кайни шевици”. 
 Габровската женска 
народна носия се отлича-
ва с невероятно съчета-
ние на цветове, материи и 
майсторство в изработка-
та на най-дребния детайл. 

Дрехата, освен своята 
практичност, крие и дъл-
бок смисъл на защита от 
злото, дава сили и вдъх-
новение. Жената подготвя 
своите одежди, подбира 
своите накити според ус-
тановените обществено-
културни канони. Шевици-
те по дрехите и накитите 
представляват първичното 
проявление на носенето 
на предмети против уроки 
– амулетите. Всяка част 
има функционално пред-
назначение, свой явен или 
таен замисъл. Носията е 
едновременно знак за ет-
ническа принадлежност и 

огледало на личността.
Сокайното забражда-

не, което се съхранява във 
фонд Етнография на РИМ 
– Габрово, е най-пълният 
комплект, запазен до днес 

в България. Носи се до 
началото на XIX в. само от 
омъжени жени. Основните 
му части са: месал – па-
мучна или конопена до-
машно тъкана кърпа, дълга 
до 3,50 м и широка 0,45 м, 
която се разполага върху 
металната конструкция на 
сокая и покрива раменете 
и гърба на жената; кръжи-
ло от метал, състоящо се 
от шарнирно свързани три 

части, извити дъговидно, 
украсени с розети, цветни 
камъчета и емайл,  позла-
тено или посребрено (в 
богатите габровски къщи) 
или медно; бука – дър-

вена елипсовидна дъска 
с отвор, разполагаща се 
отвесно на главата, под-
държаща цялата конструк-
ция; пелешки – висулки 
от сребърни верижки, за-
качени на листообразни 
ажурни плочки; смочета 
– висулки от монети, при-
качени отстрани на ску-
лите; подбрадник – плътен 
наниз от сребърни монети 
в два реда, прикачен за 

кръжилото и минаващ под 
брадата; сокайни шевици.

Сокайните шевици от 
фонда на РИМ – Габрово 
датират от края на XVIII 
до началото на XIX в. Мла-

дата невеста сама укра-
сявала своя месал като 
прикрепяла извезана от 
нея сокайна шевица. Веза-
нето се извършвало тайно, 
на скрито, а на третия ден 
от сватбата, вече омъже-
на, жената излизала със 
своя месал и краища. Ше-
виците са изработени на 
отделни ивици домашно 
тъкано платно. Използва-
ни са копринени конци, 
домашно оцветявани с 
природни материали в ро-
зово, синьо, зелено, охра, 
червено. Характерна е ук-
расата с тънък плосък тел 
клободан. Композиционно 
шевицата е разположена 
хоризонтално. Техниката 
на изпълнение ги разделя 
на ажурни (характерни за 
Габровския регион), тъка-
ни и „писани”. Най-често 
срещани са растителните, 
животинските и геометрич-
ните мотиви. Те са симво-
ли на плодородие, здраве, 
сила и щастие и отразяват 
бита на габровката, впле-
ла в шевицата най-съкро-
вените си желания. 

Носенето на метални 
накити, основно сребърни, 
се свързва със защитата 
на тялото в най-уязвимите 
открити места – главата, 
шията и ръцете. Наборът 
от накити, които жената е 
носела, е бил точно опре-

делен по вид и украса и 
не се е влияел драстично 
от модата, до началото на 
XX в., когато настъпва кра-
ят на тази стара култура. 
Накитите в изложбата по-

казват високите ювелир-
ни умения на габровските 
куюмджии (златари) при 
обработката на благород-
ни метали и инкрустации. 
През 50-те години на XIX 
век в Габрово е имало 
около 20 златари, всеки 
със свой дюкян. През 60-
те нарастват на 35 и така 
се запазват до Освобож-

дението.
Пафтите или още чап-

рази са един от най-раз-
пространените накити в 
Габровския край и нераз-
делна част от традицион-
ния женски костюм. Спо-
ред размера им се делят 
на малки, средни и голе-
ми. По начина на изра-
ботка биват лети, ковани 
и филигранени. За габров-
ските пафти е характерна 
растителната декоративна 
украса, като се продъл-
жават и доразвиват някои 
средновековни традиции 
при използването на пал-
мети, розети и акантови 
листа. Характерен мотив 
е ягодата. Сребърните 
пафти с изображения на 
двуглав орел върху седеф 
и рог са също широко раз-
пространени в Габровско. 
Двуглавият орел с корона 
във Византия символизира 
баланса между божестве-
ното и земното, а по вре-

ме на османската власт е 
и герб на Цариградската 
патриаршия.

Друг тип накити са 
тези за ръце, а най-пред-
ставителните от тях са 
гривните кубелии, плете-
ните гривни и пръстените 
тип „столоват”. Гривните 
кубелии винаги се носели 
по две, по една на всяка 

ръка, за да могат да пред-
пазват от зли сили. Този 
накит е много разпростра-
нен от XVII до началото на 
XX век. Изработването им 
е изключително сложно. Те 
са съставени от три основ-
ни части, които са свърза-
ни със сребърна спойка. 
Всяка част има своя уни-
кална форма. Появата на 
първата класическа форма 
на тези гривни се датира 
XVI – началото на XVII в. 
с типична ориенталска ук-
раса. Друг разпространен 
вид са плетените гривни, 
получени от усукването на 
два или повече медни или 
сребърни тела. Краищата 
им са оформени като пет-
лици, за да се прикачат 
един към друг. Същата да-
тировка имат и пръстените 
тип „столоват” – сребърни, 
с цилиндрична част и кръг-
ла орнаментирана плочка 
отгоре. Често украсени с 
цветен емайл, гранулации 

и филигранна апликация.
РИМ – Габрово съхра-

нява колекция от разноо-
бразни колани от Възрож-
денската епоха. Едни от 
най-представителните за 
периода са металните. Те 
са съставени от скачени 
метални плочки посред-
ством шарнир или халки, 
други са приковани или 

нанизани на кожен ремък. 
Обикновено са изработ-
вани от сребро, бронз и 
по-рядко от сребро с поз-
лата. В Габровско те са 
известни като „ребърчати” 
или „прешленовидни” ко-
лани. По форма плочките 
са продълговати, извити 
или пречупени в средата 
и гъсто наредени една до 
друга. Характерни са за 
омъжените жени и са бе-
лег на имотно състояние. 

Богатството на накити-
те и пъстротата на носията 
показват специалния ста-
тут на Габрово през епоха-
та на Възраждането. Сре-
дище на хора със свобо-
ден дух, свързани дълбоко 
с природата, силни, умни 
и трудолюбиви. Фолклор-
ната носия от този регион 
днес може да се разглеж-
да като амулет, събирал 
силата на народната кул-
тура с векове, за да пази 
рода ни жив и силен.

Излîжáà îт ñîкàйíи шевици и íàкити пîкàзвà
Иñтîричеñки музей - Гàáрîвî в Кàзàíлък

О т 28 ноември Музеят на хумора и сатирата е затворен за посещения. Хубавата новина е, че музей-
ният магазин продължава да работи от вторник до неделя от 9:00 до 18:00 часа. 
В него може да се купят очаквани и неочаквани оригинални подаръци. Изборът е  богат - тради-
ционни габровски сувенири и разнообразие от нови артикули. 
Може да се пазарува и онлайн. На сайта на музея е качен каталог с част от артикулите. Освен 

това може да се купи подарък от издателство „Книгомания“. Изданията на „Книгомания“ отвеждат на екзо-
тични места, а също така могат да насочат към ново хоби, като рисуване или фотография, или разширяване 
знанията в тези области.
 Повечето от книгите са част от копродукции на световноизвестни поредици: „1001 исторически места, 
които непременно трябва да посетите“, „501 природни чудеса, които трябва да видите“, „Изкуството. Цялата 
история“ и „Фотографията. Цялата история“, „Изкуството да рисуваш човешко тяло“, „Книгата за психологията“, 
„Лидерите, които промениха историята“ и много други.


