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ПРОГНОЗА
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СРЯДА 90/20                           ЧЕТВЪРТЪК 12î/40                            ПЕТЪК 13î/50

Да посрещнем новата 2021 година
с надежда и вяра, че ще успеем 

да сътворим по-красиви и по-добри неща. 
Да потърсим щастието в доброто, 

което можем да дарим 
на нашите близки и колеги!

Коледа !Коледа !
щастлива щастлива 

Нека топлината и радостта в празничните коледни 
вечери сгряват сърцата ни и ни направят по-добри!

Нека надеждите ни за по-щастливи 
и успешни дни се сбъднат през 

новата 2021 година!

СКРЪБНА ВЕСТ

ПОЧИНА

ВАСИЛ КОЛЕВ
МИХАЙЛОВ
(17.10.1949 - 21.12.2020)

ПОКЛОН
ПРЕД СВЕТЛАТА МУ ПАМЕТ!

Поклонението ще 
се извърши на 23 декември 
2020 г. от 13.00 часа в храм 
„Света Троица“ - Габрово.

 от семейството

ВЪЗПОМЕНАНИЕ
На 3 януари 2021 г. 

се навършват 40 ДНИ
от смъртта на

ИНЖ. КРАСИМИР 
БОНЧЕВ КРЪСТЕВ

на 77 години

Тези, които са ни обичали и са ни оставили, 
не са невидими.

Те държат очите си, пълни със слава, 
насочени върху нашите, пълни със сълзи.

От дъщеря Десислава, внуци Кристиан 
и Паоло и съпруга Павлина

Възпоменанието ще се състои на 3 януари 2021 г. 
от 11 часа в залата на Габровските гробища.

	 Ректорът	на	ТУ	в	Габрово	проф.	Илия	
Железаров	и	директорът	на	ПТГ	„Д-р	Ни-
кола	 Василиади“	 Корнелия	 Мотова	 под-
писаха	 споразумение	 за	 партньорство	
между	двете	образователни	институции.	
	 На	 официалната	 церемония	 по	 под-
писването	присъстваха	кметът	на	Габро-
во	Таня	 Христова,	 началникът	 на	 Регио-
налното	 управление	 по	 образованието	

Георги	Маринов,	представители	на	ръко-
водствата	 на	 габровския	ТУ	 и	 ПТГ	 „Д-р	
Никола	Василиади“.	
	 Чрез	 споразумението	 двете	 габров-
ски	образователни	институции	ще	реали-
зират	съвместни	инициативи	и	партньор-
ства	 при	 провеждане	 на	 интегративни	
уроци	на	ученици	от	различните	специал-
ности	в	училището	с	преподаватели	от	ТУ	

-	 Габрово;	 съвместно	 осъществяване	 на	
клубни	занимания	по	интереси;	разрабо-
тване	на	сборник-наръчник	за	учениците	
от	 техническата	 гимназия	 в	 подкрепа	
на	 дуалното	 обучение	 по	 специалността	
„Мехатроника“,	в	осъществяване	на	ино-
вативно	 обучение	 в	 най-новата	 дуална	
специалност	 –	 „Електрически	 превозни	
средства“,																												стр. 2

	 В	 навечерието	 на	 Рождество	 писа-
телят	 Христо	 Стоянов	 изпрати	 книги	 на	
Многопрофилната	 болница	 за	 активно	
лечение	в	Габрово.
	 Кметът	на	Габрово	Таня	Христова	лич-
но	 предаде	 дарението	 на	 директора	 на	
стационара	д-р	Минко	Михов.
	 Дарението	 включва	 авторски	 загла-

вия,	които	Христо	Стоянов	пожела	да	по-
паднат	в	ръцете	на	работещите	в	Ковид	
отделенията	на	болницата.
	 Книгите,	във	всяка	от	които	авторът	е	
оставил	автограф	с	посланието:	„Обичам	
Ви“,	са	жест	на	признателност	към	труда	
и	 всеотдайността	 на	 габровските	 лекари	
и	медицински	сестри.

Пиñаòеляò Õриñòî Сòîяíîв дари кíиãи за 
раáîòещиòе в Кîвид îòделеíияòа в Гаáрîвî

БЕЛОДРОБНА БОЛНИЦА - ГАБРОВО
Белодробна	 болница	 –	 Габрово	 пожелава	 весела	 Коледа,	

здрава	и	щастлива	Нова	година	и	изказва	своите	сърдечни	бла-
годарности	за	подкрепата,	съпричастността	и	дарителски	жесто-
ве	на	фирми	и	лица.

Община Габрово –	ремонт	на	пътната	настилка	до	болницата;
Красимира Гурзова	от	„Паприка“	-	топла	храна	за	персонала	

в	Ковид	сектор;
Силвия Попова –	 вълнени	 родопски	 одеяла	 за	 болните	 в	

Ковид	сектор;
Д-р Тинка Косева	–	стоматолог	–	електрически	кани	за	всич-

ки	болнични	стаи	в	Ковид	сектор;
„МГ Аноди интернешънъл“ -	кислороден	концентратор	за	Ко-

вид	сектор	и	предпазни	маски	за	персонала;
МЦ „Хипокрена“	 -	 реанимационно	 легло,	 пулсоксиметри	 и	

термометри;
„Киези България“ ЕООД	–	кислороден	концентратор	за	Ко-

вид	сектор	и	пулсоксиметър;
Регионален център за подкрепа на процеса на приобщава-

щото образование – Габрово;
„Стелит 1“ ЕООД –	 храна	 и	 топли	 напитки	 за	 медицинския	

персонал.

	 Доц.	 Евгени	 Евгениев,	 първи	 се-
кретар	в	сектор	„Наука“	в	постоянното	
представителство	 на	България	 в	Евро-
пейския	 съюз,	 съобщи	 в	 предаването	
„Бизнес“	по	Bloombergtv,	че	Програмата	
„Хоризонт	 Европа“	 за	 научни	 изслед-
вания	и	инвестиции	в	иновации	за	пе-
риода	от	2021	до	2027	г.	ще	бъде	с	общ	
бюджет	от	95	милиарда	евро.	Основни-
те	промени	за	новия	програмен	период	
настъпват	в	стълб	две	и	три	от	структу-
рата	на	програмата,	а	на	18	декември	е	
било	решено	за	стълб	едно,	където	са	
инвестициите	 във	 фундаментални	 нау-
ки,	да	бъдат	заделени	25	млрд.	евро.	
	 По	 думите	 на	 госта,	 първите	 кон-
курси	по	новата	програма,	която	влиза	
в	 сила	 от	 януари	 2021	 г.,	 могат	 да	 се	
очакват	след	април.
	 „Амбицията	на	Европа	е	да	се	пре-
върне	в	световен	лидер	в	иновациите	и	
науката,	 като	 коронавирусът	 спомогна	
много	за	увеличаването	на	вниманието	
на	обществото	към	учените.“
	 Евгениев	заяви,	че	се	планира	око-
ло	3%	от	БВП	на	Европейския	съюз	да	
бъдат	отделени	за	научна	дейност.
	 „Към	 момента	 са	 заделени	 2,18%	
и	това	ни	прави	изоставащи	от	Корея,	
Япония	и	САЩ,	а	веднага	след	нас	се	
нарежда	Китай“,	каза	гостът.	В	Европа	
се	забелязва	значително	иновационно-
то	разделение	между	Изтока	и	Запада.	
„Хоризонт	Европа“	се	опитва	да	запъл-
ни	тази	пропаст.“
	 Много	важно	перо	е	бюджетът	за	т.	
нар.	разширяващи	държави.		 стр. 2

Иíîвации ще ñе развиваò в 
Гаáрîвî, Бурãаñ, Руñе, Варíа, 
Сòара Заãîра и Плîвдив

Следващи броеве 
на в. "100 вести" 
са на 24, 29 и 30 
декември 2020 г.

	 На	 21	 декември	 в	 РЗИ	 -	 Габрово	 са	 съобщени	 25	 потвърдени	
случая	 на	 COVID-19.	 Разпределението	 на	 случаите	 по	 общини	 е	
следното:	община	Габрово	-	18	случая,	община	Севлиево	-	4	случая,	
община	Трявна	-	3	случая.
	 От	 потвърдените	 25	 случая	 в	 областта:	 9	 пациента	 са	 с	 леки	
симптоми	или	без	симптоми	на	домашно	лечение,	16	пациента	са	
хоспитализирани	в	лечебни	заведения	за	болнична	помощ.	
	 Три	 са	 починалите	 лица	 за	 21	 декември	 в	 област	 Габрово:	 от	
община	Габрово	-	жена	на	73	г.,	от	община	Трявна	-	мъж	на	77	г.	и	
жена	на	82	г.	
	 1277	са	новодиагностицираните	с	коронавирусна	инфекция	лица	
у	нас	през	последните	24	часа.	4304	PCR	теста	са	направени	през	
изминалото	денонощие.	Пациентите	с	доказан	COVID-19,	настанени	
в	лечебни	заведения	за	болнична	помощ,	са	6287.	От	тях	523-ма	се	
намират	в	интензивни	отделения	или	клиники.
	 Според	 Националната	 информационна	 система	 коронавирусна	
инфекция	е	констатирана	при	8498	лица-медицински	служители.	По-
чиналите	лица,	при	които	е	бил	потвърден	коронавирус,	са	6765.	

	 От	31	декември	2020	г.	до	1	октомври	
2021	 г.	 България	 ще	 получава	 приро-
ден	 газ	 от	Азербайджан	 временно	 през	
точката	 на	 доставка	 „Неа	 Месемврия“	
в	 гръцката	 газопреносна	 система.	 На	
вчерашното	 си	 заседание	 правителство-
то	 одобри	 доклада	 на	 министъра	 на	
енергетиката	Теменужка	Петкова	за	пре-
дприемане	на	действия	за	подписване	на	
необходимия	 пакет	 документи,	 свързани	
с	промяната	на	маршрута.	Целта	на	ре-
шението	 е	 да	 се	 гарантира	 сигурността	
на	снабдяването	с	природен	газ	за	стра-
ната	и	региона.																						стр. 2

Оò 31 декември пîлучавамe 
ãаз îò Азерáайджаí времеííî 
пî алòерíаòивеí маршруò

25 ñлучая íа кîрîíавируñ

Нîва запîвед: Бързиòе аíòиãеííи 
òеñòîве ñе дîáавяò каòî възмîжíîñò 
за лаáîраòîрíа диаãíîñòика 
íа COVID-19     ñòр. 2

Техíичеñки уíиверñиòеò и ПТГ 
„Д-р Н. Ваñилиади" - парòíьîри

ПЪТСТРОЙ ГАБРОВО  АД
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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.

Иíîвации ще 
ñе развиваò в 
Гаáрîвî, Бурãаñ...

продължава от стр. 1
	 сред	 които	 е	 и	 Бълга-
рия,	коментира	Евгениев.
	 Гостът	 заяви,	 че	 сега	
е	 много	 важно	 повишава-
нето	 на	 експертизата	 на	
национално	 ниво	 и	 увели-
чаване	 на	 капацитета	 за	
работа	 по	 проекти.	 Евге-
ниев	даде	примери	за	въз-
можни	проекти	в	България	
и	акцентира	на	ролята	на	
местните	 иновационни	 ли-
дери.	 	 Сред	 възможните	
проекти,	 които	изброи,	 са	
вече	 обявеното	 изгражда-
не	 на	 парк	 за	мехатрони-
ка	 и	 чисти	 технологии	 в	
Габрово;	 в	 Бургас	 и	 Русе	
могат	 да	 бъдат	 изградени	
дигитални	 хъбове;	 Варна	
може	да	заложи	на	меди-
цината,	 информационните	
технологии	 и	 креативната	
индустрия.

	 Със	 Заповед	 №	 РД-
01-724	 /22.12.2020	 г.,	 из-
дадена	 от	 министъра	 на	
здравеопазването,	 бързи-
те	 антигенни	 тестове	 се	
добавят	като	лабораторен	
критерий	 в	 дефиницията	
за	 случай	 на	 COVID-19,	
което	 създава	 допълни-
телна	 възможност	 за	 ла-
бораторна	диагностика	на	
заболяването	в	страната.
	 Лицата	с	положителен	
антигенен	 тест	 щe	 бъдaт	
отчитани	 като	 потвърде-
ни	 случаи	 на	 СОVID-19	
в	 Единния	 информацио-

нен	портал	и	ще	подлежат	
на	 14-дневна	 изолация,	 а	
техните	 близки	 контактни	
лица	 -	 на	 10-дневна	 ка-
рантина,	 ред,	 прилаган	 и	
при	 случаите,	 потвърдени	
с	PCR	тестове.
	 Провеждането	на	бър-
зи	 антигенни	 тестове	 ще	
се	 извършва	 от	 лечебни	
заведения	 (самостоятел-
ни	 медико-диагностични	
лаборатории,	 медицински	
и	 диагностично-консулта-
тивни	 центрове,	 лечебни	
заведения	 за	 болнична	
помощ,	центрове	за	спеш-

на	 медицинска	 помощ,	
комплексни	 онкологични	
центрове)	и	РЗИ.
	 Прилагането	 на	 бърз	
антигенен	 тест	 следва	 да	
се	 извършва	 съобразно	
посочените	 в	 заповедта	
критерии,	 които	 включват	
при	болни	лица	-	провеж-
дане	 в	 рамките	 на	 5	 дни	
от	началото	на	 клинична-
та	картина,	а	при	контакт-
ни	лица	-	в	рамките	на	7	
дни	от	последния	контакт	
със	 заразен	 с	 коронави-
рус.
	 При	 лица	 с	 наличие	

на	 клинични	 симптоми,	
отговарящи	 на	 критери-
ите	 за	 COVID-19	 и	 отри-
цателен	 резултат	 от	 бърз	
антигенен	тест,	следва	да	
се	проведе	изследване	по	
метода	PCR,	а	при	невъз-
можност	 да	 се	 извърши	
нов	 бърз	 антигенен	 тест	
-	след	2-4	дни.
	 Направените	 до	 мо-
мента	 бързи	 антиген-
ни	 тестове	 няма	 да	 се	
включат	 със	 задна	 дата	
в	 официалните	 данни	 за	
потвърдените	 в	 страната	
случаи.

СТЕФКА БУРМОВА

Проектът	 „Разработва-
не	на	иновативни	подходи	
за	професионално	образо-
вание	 с	 цел	 стимулиране	
на	кариерната	реализация	
и	обучението	в	сферата	на	
науката,	 технологиите,	 ин-
женерството	 и	 математи-
ката“	е	отличен	със	серти-
фикат	за	качество,	съобщи	
за	 вестника	 зам.-ректорът	
на	 Университета	 доц.	 Ли-
ляна	Русанова.	Проектът	е	
финансиран	 по	 програма	
„Еразъм+“,	 ключова	 дей-
ност	 2:	 „Сътрудничество	
за	 иновации	 и	 обмен	 на	
добри	 практики“,	 сектор:	
„Професионално	 образо-
вание	и	обучение“.	

Координатор	на	проек-
та	е	Технически	универси-
тет	–	Габрово,	а	партньори	

са	 университети,	 изсле-
дователски	 организации	
и	 професионални	 гимна-
зии	 от	 България,	 Италия,	
Словакия	 и	 Гърция.	 Чрез	
проекта	 са	 разработени	
ресурси	за	междукултурно	
научно	образование,	за	да	
се	 повиши	 интереса	 на	
младите	хора	към	тези	об-
ласти	и	да	се	насърчат	те	
да	 продължат	 кариерата	
си	в	областта	на	науката	и	
технологиите.	

Проектът	 е	 насочен	
към	 създаване	 на	 инова-
тивни	 средства	 за	 препо-
даване	и	учене	в	средното	
професионално	 образова-
ние	 и	 обучение.	 Целевата	
група	 на	 проекта	 са	 учи-
тели	 и	 ученици	 в	 горното	
ниво	 на	 професионалното	
образование,	 университе-
ти	и	изследователски	цен-

трове,	 които	 се	 стремят	
да	подобрят	въздействието	
си	 върху	 развитието	 на	
уменията	 на	 регионално	
равнище.

Наградата	 беше	 връ-
чена	 на	 18	 декември	 2020	
г.	 по	 време	 на	 Годишната	
oнлайн	 валоризационна	
конференция	 2020.	 Цере-
монията	 по	 награждава-
не	 със	 сертификат	 за	 ка-
чество	 на	 организациите,	
чиято	 работа	 е	 отличена	
за	успешно	изпълнение	на	
приключили	 през	 2020	 го-
дина	 проекти	 по	 Програ-
ма	„Еразъм+“	и	Програма	
„Европейски	корпус	за	со-
лидарност“,	е	най-тържест-
веното	 ежегодно	 събитие	
на	 Центъра	 за	 развитие	
на	 човешките	 ресурси		
(ЦРЧР)	 –	 уточни	 доц.	 Ру-
санова.

Техíичеñки уíиверñиòеò и ПТГ „Д-р Н. Ваñилиади" - парòíьîри
продължава от стр. 1

както	 и	 при	 разработва-
нето	 на	 учебни	 планове,	
програми	 и	 учебни	 пома-
гала	в	подкрепа	на	новите	
технически	 дисциплини	 в	
училището.	
	 Домакин	 на	 събитие-
то	 беше	професионалната	
гимназия,	 която	 отбеляза	
125	години	от	основаване-
то	си.	
	 Госпожа	 Мотова	 под-
черта	 значимостта	 на	
споразумението	 с	 ТУ	 -	
Габрово	 за	 младите	 хора	
и	 тяхната	 професионална	
реализация.	 „Чрез	 това	
споразумение	нашите	уче-
ници	 и	 младите	 хора	 ще	
имат	 възможност	 да	 про-
дължат	 своето	 образова-
ние	 и	 най-важното	 -	 ще	

останат	 да	 се	 развиват	 в	
град	Габрово,	който	е	обя-
вен	 за	 най-добър	 град	 за	
живеене“	–	сподели	госпо-
жа	Мотова.
	 Проф.	 Железаров	 от	
своя	страна	заяви,	че	нес-
лучайно	 споразумението	
се	подписва	в	момента,	в	
който	гимназията	отбеляз-
ва	 своята	юбилейна	 годи-
на.	 „Гимназията	съществу-
ва	още	от	 времето	преди	
създаването	 на	 първите	
технически	 университети	
в	 България,	 а	 връзката	
между	двете	институции	е	
естествена	и	се	развива	в	
продължение	на	десетиле-
тия	–	бяха	неговите	думи.	
-	 С	 промените	 в	 Зако-
на	 за	 висшето	 образова-
ние	и	с	подкрепата	МОН,	

Община	 Габрово	 и	 РУО	
ние	 институционализирах-
ме	 това	сътрудничество	с	
амбицията	 да	 продължим	
да	 развиваме	 съвместни	
инициативи	 и	 да	 създава-
ме	 условия	 за	 бъдещото	
развитие	 на	 двете	 инсти-
туции.“
	 „С	 този	 акт	 на	 анга-
жираност	 се	 демонстрира	
смисъла	на	връзката	меж-
ду	 образование,	 бизнес	
и	 наука.	 Вярвам,	 че	 това	
споразумение	ще	ни	анга-
жира	 да	 бъдем	 отговорни	
към	съдържанието,	защото	
този	 акт	 създава	 условия	
за	 всеки	 млад	 човек	 да	
тръгне	 по	 пътя	 на	 специ-
алностите,	 които	 създават	
продукт“	–	подчерта	кметът	
на	Габрово	Таня	Христова.	

продължава от стр. 1
„Булгаргаз“	 ЕАД	 има	 по-
дписан	договор	с	азербай-
джанската	нефтена	компа-
ния	 SOCAR	 (впоследствие	
заместена	 в	 договора	 от	
„Азербайджан	 газ	 съплай	
къмпани“)	 за	 доставка	 на	
1	 млрд.	 куб.	 м.	 природен	
газ	 годишно	 от	 находище-
то	 Шах	 Дениз	 2	 за	 срок	
от	 25	 години.	 Доставките	
трябва	да	стартират	от	31	
декември	 2020	 г.	 Догово-
рът	 е	 сключен	 в	 изпъл-
нение	 на	 политиката	 на	
българското	 правителство	
за	диверсификация	на	из-
точниците	 и	 маршрутите	
за	 доставка	 на	 природен	
газ,	с	цел	гарантиране	си-
гурността	на	доставките	и	
постигане	 на	 конкурентни	
цени	 за	 българските	 по-
требители.	 Основна	 роля	

в	 изпълнението	 на	 този	
приоритет	 има	 изгражда-
нето	 на	 Междусистемната	
газова	 връзка	 Гърция	 –	
България	 (IGB),	 тъй	 като	
реализацията	 на	 проекта	
IGB	 ще	 създаде	 условия	
за	реална	диверсификация	
на	 източниците	 за	 дос-
тавка	 на	 природен	 газ	 за	
България	 и	 Югоизточна	
Европа.	 Изграждането	 на	
интерконектора	 IGB	 от-
варя	 допълнително	 трасе	
към	Южния	газов	коридор	
между	пазарите	на	Югоиз-
точна	Европа	и	Централна	
Източна	Европа	и	по	този	
начин	осигурява	достъп	до	
алтернативни	 трасета	 и	
източници	 за	 доставка	 на	
газ.	В	резултат	от	негово-
то	 изпълнение,	 като	 част	
от	 развитието	 на	 Южния	
газов	 коридор,	 България	

и	 съседните	 й	 страни	 ще	
имат	 достъп	 до	 алтерна-
тивни	доставки	от	Kаспий-
ския	 регион,	 както	 и	 до	
съществуващи	или	бъдещи	
терминали	за	втечнен	газ.	
Точката	 на	 доставка	 по	
договора	 с	 Азербайджан	
е	 точката	 на	 свързване	
между	TAP	 и	 IGB	 -	 Комо-
тини,	 Гърция.	 Поради	 за-
бавяне	 изграждането	 на	
проекта	IGB,	в	резултат	на	
пандемията	 от	 COVID-19,	
към	 настоящия	 момент	
тази	точка	на	доставка	не	
е	 налична.	 След	 проведе-
ни	 преговори	 и	 постигна-
то	 съгласие,	 за	 временна	
възможна	точка	на	достав-
ка	 е	 определена	 ИТ	 „Неа	
Месемврия"	 -	 точката	 на	
свързване	на	газопровода	
TAP	 с	 гръцката	 газопре-
носна	система	на	DESFA.	

Оò 31 декември пîлучавамe ãаз 
îò Азерáайджаí времеííî... 
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Министерският	 съвет	
одобри	 вътрешнокомпен-
сирани	промени	на	утвър-
дените	 разходи	 по	 обла-
сти	на	политики/бюджетни	
програми	 по	 бюджета	 на	
Министерството	 на	 култу-
рата	за	2020	година.	Сред	
бюджетните	 програми,	 по	
които	 се	 увеличават	 ут-
върдените	 разходите	 са:	
„Опазване	 на	 недвижимо-
то	 културно	 наследство“;	
„Опазване	 и	 представяне	
на	движимото	културно	на-
следство	и	визуалните	из-
куства“;	 Национален	 фонд	
„Култура“	 и	 „Обучение	 на	
кадри	в	областта	на	изку-
ството	и	културата“.	

	С	друго	правителстве-
но	 постановление	 се	 одо-
бряват	вътрешнокомпенси-
рани	промени	на	утвърде-
ните	 разходи	 по	 области	
на	 политики	 и	 бюджетни	
програми	 по	 бюджета	 на	
Министерството	 на	 мла-
дежта	 и	 спорта	 за	 2020	 г.	
Мотивите	 за	 предлаганата	
корекция	 са	 свързани	 с	
необходимостта	 от	 пре-
структуриране	 на	 утвърде-

ните	средства	по	бюджета	
на	министерството	за	2020	
г.	 с	 оглед	 необходимостта	
от	 финансово	 обезпеча-
ване	 на	 дейности	 по	 бю-
джетна	програма	„Спортни	
обекти	и	съоръжения”	.

Изолацията	на	гражда-
ните	 в	 условия	 на	 панде-
мия	 доказа	 важността	 на	
двигателната	активност	за	
психическото	 здраве	 на	
нацията	в	условията	на	из-
олация.	 В	 тази	 връзка	 се	
налага	 възстановяването	
на	 спортни	 зали	 и	 обек-
ти,	 в	 които	 чрез	 спортни	
занимания	да	се	създадат	
условия	 за	 преодоляване	
на	последствията	от	соци-

алната	изолация.
Приоритетно	направле-

ние	както	в	Програмата	за	
управление	 на	 Правител-
ството	 за	 периода	 2017-
2021	 (цел	 218),	 така	 и	 в	
реализирането	 на	 полити-
ката	 на	 Министерството	
на	 младежта	 и	 спорта,	 е	
привличането	 на	 децата	
към	 физическа	 активност	
и	създаване	на	трайни	на-
вици	 за	 практикуване	 на	
спорт	 от	 най-ранна	 дет-
ска	 възраст.	 Програмите	
и	 дейностите,	 чрез	 които	
се	 осъществява	 политика-
та	 в	 областта	 на	 спорта	
за	 всички,	 приоритетно	
са	насочени	към	децата	и	
младите	 хора	 в	 трудоспо-
собна	възраст.	Целта	е	да	
бъдат	възстановени	спорт-
ни	зали	и	обекти,	в	които	
чрез	 спортни	 занимания	
да	 се	 създадат	 условия	
освен	 за	 повишаване	 на	
двигателната	активност	на	
населението	 и	 за	 преодо-
ляване	 на	 последствията	
от	 социалната	 изолация.
Очакваните	 резултати	 от	
извършваната	 промяна	 са	
създаването	 на	 възмож-
ности	за	провеждането	на	
тренировъчни	 занимания	
в	 условията	 на	 пандемия	
при	 адекватни	 условия	 и	
преодоляване	 на	 послед-
ствията	от	изолация.

Преîдîляваíе íа пîñледñòвияòа îò 
ñîциалíаòа изîлация чрез ñпîрò и акòивíîñò
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ЦВЕТОМИРА КОЙЧЕВА 
НАЧАЛНИК НА ОТДЕЛ 
„ДЪРЖАВЕН АРХИВ” - 

ГАБРОВО

2020	 година	 измина	
под	знака	на	непозната	за	
нашето	 поколение	 епиде-
мия.	Вирусът	все	още	гос-
подства	 над	 нашето	 еже-
дневие,	 спира	 нормалния	
ни	 съвместен	 живот	 на	
човешки	 същества,	 които	
имат	 нужда	 от	 общуване,	
вирусът	 отнема	 и	 живо-
ти.	В	историята	това	не	е	
първата,	вероятно	няма	да	
бъде	 и	 последната	 епиде-
мия.	 Задачата	 ни,	 освен	
да	 оцелеем	 физически,	 е	
и	 да	 оцелеем	 психически	
и	духовно.	Такава	е	миси-
ята	 на	 всички	 културни	 и	
образователни	институции.	
Такава	е	и	нашата	мисия	–	
като	институция	на	Памет-
та.	 Да	 запазим	 спомена	
за	 страшните	 дни,	 но	 и	 в	
тези	 страшни	 дни	 да	 бъ-
дем	 стожер	 на	 духовност	
и	 цивилизованост.	 Водени	
от	 тази	нелека	и	отговор-
на	задача,	екипът	на	Дър-
жавен	 архив	 –	 Габрово,	
в	 условията	 на	 изолация,	
спрени	социални	контакти,	
срещи	 с	 читатели,	 учени-
ци,	 дарители	 и	 приятели,	
фокусира	 дейността	 си	
през	годината	в	разкрива-
нето	на	частици	от	своето	
огромно	архивно	съкрови-
ще.	Имахме	възможността	
да	 започнем	 в	 условията	
на	 дистанционна	 рабо-
та	 вкъщи,	 в	 което	 вре-
ме	 стартирахме	 докумен-
талната	 си	 поредица	 от	
публикации,	 посветени	 на	
160-годишнината	 от	 обявя-
ването	на	Габрово	за	град.	
От	 април	 до	 началото	 на	
декември	ние	подготвихме	
и	 публикувахме	 с	 помо-
щта	 на	 нашите	 медийни	
партньори	 в.	 „100	 вести”,	
е-сайта	 Габрово	 нюз	 и	
сайта	 на	Община	 Габрово	
материали	 за	 23	 видни	 и	
заслужили	 габровци,	 една	

от	които	посветена	на	не-
забравимите	 опълченци,	
за	 5	 организации	 и	 2	 съ-
бития,	част	от	габровската	
история.	Доказателство	за	
добре	 свършената	 ни	 ра-
бота	 бяха	 благодарности-
те	 от	 потомците	 на	 някои	
от	 личностите,	 за	 които	
писахме	 -	 Илия	 Габров-
ски,	 арх.	 Карл	Кандулков,	
Лазар	 Попминков,	 Мария	
Бахчеванова	и	др.,	както	и	
на	 много	 наши	 съвремен-

ници,	 че	 сме	 възкресили	
спомена	 за	 хора,	 които	
не	 са	 творили	 в	 по-леко	
време	 от	 нашето,	 които	
могат	да	бъдат	пример	на	
идващото	 поколение.	 На	
160-годишнината	 на	 града	
и	 на	 100-годишнината	 от	
рождението	 на	 арх.	 Карл	
Кандулков	 посветихме	 и	
най-значимата	си	изложба	
през	 2020	 г.	 Архитектът	 и	
ръководител	 на	 модерно	
Габрово,	 човек,	 който	 е	
жив	 в	 сърцата	 на	 съвре-
менниците	 и	 потомците	 и	
чието	фундаментално	дело	

стана	 достояние	 на	 мла-
дите	 габровци.	 Изложбата	
се	 реализира	 с	 финансо-
вата	подкрепа	на	Община	
Габрово	 и	 е	 експонира-
на	 на	 открито	 на	 площад	
„Възраждане”.	 Отново	 на	
годишнината	 на	 любимия	
ни	град	посветихме	и	дру-
ги	 две	 изложби,	 реали-
зирани	 в	 дигитален	 вид	
-	 „Пощенските	 картички	 -	
мост	 между	 миналото	 и	
бъдещето”	 и	 „Александър	

Керков	 –	 създателят	 на	
фанфарни	 музики,	 укра-
шение	 на	 Габрово”.	 Пак	 в	
условия	 на	 изолация	 реа-
лизирахме	с	Областна	ад-
министрация	–	Габрово	из-
ложбата	 „Културен	 жест”,	
посветена	 на	 дейците	 на	
духа	 от	 Габровско.	 Бяхме	
партньори	 на	 Национален	
музей	на	образованието	в	
изложбата	 „Габрово	 -	 160	
години	център	на	знание	и	
просвета”,	на	Народно	чи-
талище	 „Будителите-2007”	
за	реализация	на	проекта	
им	 за	 бележити	 габров-

ски	 здания	 и	 въплътени	
в	 тях	 истории	 на	 видни	
габровци.	 Партнирахме	
и	 на	 Фондация	 „ОТ	 БГ”	
за	 реализация	 на	 филма	
„160+	 Габрово	 град”,	 кой-
то	 разказва	 за	 уникалния	
ни	 град	 с	 неговите	 пър-
ви	личности	и	институции.	
Времето,	 прекарано	 без	
преки	контакти,	в	 условия	
на	 домашна	 среда,	 не	 бе	
време	за	униване	и	отчая-
ние,	а	време	за	съзидание	

за	 духовните	 темели	 на	
личност	 и	 общество.	 Като	
последно	 проявление	 на	
дейността	 ни	 през	 тази	
особена,	различна,	трудна	
година,	 живеейки	 в	 „ин-
тересно	 време”	 (считано	
за	проклятие	от	източните	
култури),	 е	 реализацията	
на	 настоящата	 дигитална	
изложба	 „Габрово	 през	
обектива	на	времето”,	коя-
то	 разказва	 една	 кратка	
визуална	история	на	града	
край	Янтра,	който	нарича-
ме	 свой	 дом.	 В	 хроноло-
гичен	 ред	 са	 представени	

една	част	от	промените	в	
облика	 на	 нашия	 град	 от	
края	 на	 XIX	 до	 началото	
на	 XXI	 век.	 Публикували	
сме	 най-старата	 снимка	
на	 Габрово,	 която	 е	 от-
крита	 към	 момента	 във	
фондовете	 на	 Държавния	
архив	 от	 1899	 г.	 Просле-
дили	 сме	 промените	 на	
градския	 облик	 през	 20-
те,	 30-те	 и	 40-те	 години	
на	 миналия	 век.	 Включи-
ли	 сме	 най-важните	 тран-
сформации,	 дали	 днешния	
му	облик,	извършени	през	
60-те,	 80-те	 години	 на	 XX	
век.	 Тук	 сме	 експонирали	
и	непубликувани	досега	от	
нас	снимки	на	Габрово.	В	
ретроспекцията	 са	 вклю-
чени	 и	 снимки	 от	 послед-
ното	 голямо	 наводнение,	
сполетяло	 Габрово	 през	
1991	г.	Имаме	и	съвремен-
ни	 изображения	 на	 града	
от	 2014-2015	 г.	 Изложбата	
завършва	 със	 снимка	 на	
новооткрития	 на	 1	 ноем-
ври	 2020	 г.	 храм	 „Св.	 Св.	
Онуфрий	 и	 Дамаскин	 Га-
бровски”.	 Използвани	 са	
снимки	и	картички,	съхра-
нявани	 в	 личните	 фондо-
ве	на	Аврам	Досев,	Петър	
Часовникаров,	 Ганчо	 Та-
нев,	Веселин	Димитров,	от	
фонда	на	„Окръжен	център	
за	 фотообслужване	 и	 фо-
топропаганда”,	от	колекция	
„Документални	 материали	
за	 историята	 на	 Габров-
ски	 окръг”	 и	 др.	 Имахме	
намерение	 тази	 изложба	
да	бъде	реализирана	като	
печатно	 издание,	 която	 с	
гордост	да	подаряваме	на	
нашите	 гости	 и	 да	 изпра-
щаме	на	нашите	приятели	
тук	и	по	света.	Финансови	
са	причините	да	я	подгот-
вим	само	в	дигитален	вид.	
Тя	е	своеобразна	хроника	
с	популярен	характер,	коя-
то	 следва	 да	 се	 допълва	
и	 занапред	 с	 помощта	 и	
дарителството	 на	 съвре-
менни	 фотографи	 и	 други	
хора,	 имащи	 отношение	
към	миналото,	настоящето	

и	 бъдещето	 на	 Габрово.	
Използваме	 страниците	
на	 нашия	 добър	 медиен	
партньор	 –	 редакцията	 на	
в.	 „100	 вести”,	 за	 да	 при-
зовем	 днешните	 талантли-
ви	 габровски	 фотографи	
да	 ни	 даряват	 снимки	 с	
изгледи	 на	 съвременно	
Габрово,	 за	 да	 съхраним	
заедно	 и	 да	 предадем	 на	
бъдещите	 поколения	 това,	
което	 „днес”	ще	бъде	 „ня-
кога”.		С	чувства	за	добре	
свършена	 работа,	 от	 сър-
це	 и	 с	 любов	 ви	 жела-
ем	 приятно	 разглеждане	
на	фейсбук	страницата	на	
Държавен	 архив	 –	 Габро-
во	 https://www.facebook.
com/permalink.php?story_fb

id=230841945108353& id
=102311997961349&notif_
id=1608275225798323&notif_
t = p a g e _ p o s t _
reaction&ref=notif.	

Вместо	обобщение,	ще	
цитираме	думи	на	личност-
та,	чийто	живот	и	дело	ни	
вдъхновяваха	 през	 цялата	
2020	 г.	 и	 ще	 продължат	
да	 бъдат	 вдъхновение	 и	
занапред	-	арх.	Карл	Кан-
дулков:	 „Човек,	 който	 ува-
жава	 миналото,	 ще	 гради	
бъдещето	върху	него	и	ще	
работи	всеотдайно”.	Поже-
лаваме	 си	 здраве,	 всеот-
дайност,	 надежда	 и	 сили	
за	 една	 по-добра,	 мирна	
и	 спокойна	 нова	 2021	 го-
дина.

С диãиòалíа излîжáа "Гаáрîвî през îáекòива íа времеòî" Държавеí архив 
- Гаáрîвî завършва иíициаòивиòе, пîñвеòеíи íа 160 ãîдиíи Гаáрîвî ãрад

Изграждане на мост „Игото“. 1930 г. (снимка от изложбата)

Наводнението в централна градска част. 
5 юли 1991 г. (снимка от изложбата)

      

ЖЕНИНА ДЕНЧЕВА

	 Общинският	съвет	одо-
бри	 подписване	 на	 запис	
на	 заповед	 във	 връзка	 с	
авансово	плащане	по	про-
ект	 „Комплекс	 за	 социал-
но-здравни	услуги	за	деца	
и	 семейства“,	 финансиран	
по	 Оперативна	 програма	
„Развитие	 на	 човешките	
ресурси“,	процедура	за	ди-
ректно	 предоставяне	 на	
безвъзмездна	 финансова	
помощ	 „Услуги	 за	 ранно	
детско	развитие“.
	 Към	 момента	 проектът	
е	със	срок	за	изпълнение	
до	края	на	2020	г.	Предвид	
важността	 и	 значението	
от	 изпълнението	 на	 про-
екта,	Управляващият	орган	
на	Оперативната	програма	
предоставя	възможност	на	
общините,	 конкретни	 бе-
нефициенти,	 да	 кандидат-
стват	 за	 удължаване	 на	
срока	 за	 изпълнение	 на	
проекта	до	края	на	2021	г.	
За	 целта	 един	 от	 нужните		
документи	 е	 представяне	
на	нов	запис	на	заповед.
	 Затова	 общинските	
съветници	 упълномощиха	
кмета	 на	 Община	 Габрово	
да	 подпише	 запис	 на	 за-
повед	за	обезпечаване	на	
авансово	 плащане	 в	 раз-
мер	на	95	073,40	лв.
	 От	 1	септември	2016	 г.	
Община	Габрово	изпълнява	
проект	 „Комплекс	 за	 со-
циално-здравни	 услуги	 за	
деца	и	семейства“.
	 Основна	 цел	 на	 про-

екта	е	превенция	на	соци-
алното	 изключване	 чрез	
въздействие	 и	 инвестиции	
в	ранното	детско	развитие,	
посредством	 предоставя-
не	 на	 комплексни	 интег-
рирани	 социално-здравни	
услуги,	насочени	към	подо-
бряване	 грижите	 за	 деца	
в	 ранна	 детска	 възраст	 и	
изграждане	 на	 умения	 за	
добро	родителство.
	 Целеви	 групи	 на	 про-
екта	са:	семейства	с	деца	
от	0	до	7-годишна	възраст,	
включително	 деца	 с	 ув-
реждания;	 деца	 от	 0	 до	 7	
години	 в	 риск	 и	 техните	
семейства;	деца	и	възраст-
ни	в	риск.
	 В	 изпълнение	 на	 про-
ектните	 дейности	 на	 тери-
торията	 на	 община	 Габро-
во	 от	 края	 на	 2016	 г.	 е	
разкрит	 и	 функционира	
Комплекс	 за	 социално-
здравни	 услуги	 за	 деца	
и	 семейства.	 В	 него	 се	
предоставят	 услуги	 в	 под-
крепа	 на	 представителите	
на	целевите	групи:	предос-
тавяне	 на	 психологическа	
подкрепа	 и	 консултиране	
на	бъдещи	и	настоящи	ро-
дители	 за	 формиране	 и	
развитие	 на	 родителски	
умения.	Семейно	консулти-
ране	и	подкрепа,	работа	с	
родителите	 и	 децата,	 дей-
ности	за	семейно	планира-
не,	 индивидуална	 работа,	
в	 т.	 ч.	 и	 индивидуална	 и	
групова	 работа	 с	 деца	 и	
родители,	 включително	 и	
с	 деца	 и	 родители,	 които	

не	са	от	 уязвими	 групи,	 с	
цел	посещаване	на	детска	
градина.
	 Освен	това	 -	подкрепа	
за	осигуряване	на	здравна	
детска	 консултация	 и	 дей-
ности	по	превенция	на	за-
боляванията;	индивидуална	
педагогическа	подкрепа	на	
деца	 с	 увреждания;	 до-
пълнителна	 педагогическа	
подготовка	за	повишаване	
на	 училищна	 готовност	 за	
равен	 старт	 в	 училище;	
ранна	 интервенция	 на	 ув-
режданията.
	 За	 предоставянето	 на	
посочените	услуги	е	сфор-
миран	 екип	 от	 специали-
сти,	 включващ:	 ръководи-
тел,	 социални	 работници,	
психолози,	 специален	 пе-
дагог,	 логопед.	 По	 граж-
дански	 договор	 са	 анга-
жирани	 и	 лекар-педиатър,	
акушер-гинеколог,	 акушер-
ка,	юрист	и	рехабилитатор.
	 С	 реализирането	 на	
проекта	 и	 предоставянето	
на	 услугите	 в	 Комплекса	
за	 социално-здравни	 ус-
луги	 за	 деца	 и	 семейства	
се	 предоставя	 комплексна	
подкрепа	 на	 лица	 от	 уяз-
вимите	 групи,	 отговоря	 се	
на	 специфичните	 потреб-
ности	и	се	работи	за	пъл-
ноценното	им	и	ефективно	
социално	 включване.	 От	
стартиране	 дейността	 на	
Комплекса	до	края	на	ме-
сец	 октомври	 2020	 г.	 са	
обхванати	 повече	 от	 400	
деца	 и	 техните	 родители/
семейства.

Кîмплекñъò за ñîциалíî-здравíи 
уñлуãи за деца и ñемейñòва пîлучи 
пîдкрепа îò Оáщиíñки ñъвеò - Гаáрîвî

ЖЕНИНА ДЕНЧЕВА

	 Николай	Григоров	-	об-
щински	 съветник	 от	 БСП,	
сигнализира,	 че	 се	разру-
шава	училището	в	с.	Бори-
ки.	С	 каква	 цел	 се	 прави	
това,	при	условие,	че	през	
1921	 година	 то	 е	 дарено	
за	 училище.	 До	 1974	 г.	 е	
функционирало	 като	 тако-
ва,	след	което	е	функцио-
нирало	и	като	климатично	
училище.	 Волята	 на	 дари-
теля	 е	 да	 се	 използва	 за	
образователни	цели.	
	 Досега	през	последни-
те	години	са	дадени	над	20	
000	 лв.	 за	 проектиране	 и	
сега	изведнъж	се	събаря?	
С	 каква	 цел	 се	 прави	 и	
какво	 е	 намерението	 на	
Общината	 по	 отношение	
на	 сградата	 на	 училището	
в	село	Борики?,	пита	той.

 Зам.-кметът Мария 
Йозова отговаря: 

СГРАДАТА Е 
СОБСТВЕНОСТ НА 
ОБЩИНА ГАБРОВО, 
СЪГЛАСНО АКТ 
ОТ СЛУЖБА ПО 
ВПИСВАНИЯТА - 
ГАБРОВО.

	 Във	връзка	със	сигнал	
от	 кметския	 наместник	 на	
с.	Борики	е	назначена	ко-
мисия	по	реда,	предвиден	
в	 ЗУТ,	 за	 установяване	

състоянието	 на	 съществу-
ваща	сграда	(бивше	учили-
ще).	
	 При	извършената	про-
верка	 служители	 от	 ди-
рекция	 „Устройство	 на	
територията“	 констатират	
следното:	 дървената	 по-
кривна	 конструкция	 на	
сградата	е	прогнила,	про-
паднала	и	 голяма	част	от	
покрива	 липсва,	 подовата	
конструкция	 (дървен	 гре-
доред)	 също	 е	 прогнила,	
зидовете	 са	 пропукани	 и	
се	рушат,	липсват	прозор-
ци.	 Като	 цяло	 носещите	
елементи	 на	 сградата	 са	
напълно	 компрометирани	
и	 не	 изпълняват	 своята	
функция.	Това	я	прави	не-
годна	за	ползване	и	опас-
на	 за	 живота	 и	 здравето	
на	 хората.	 Безспорно	 е	
установено,	че	обектът	не	

може	 да	 бъде	 поправен	
или	заздравен	и	има	риск	
от	самосрутване.
	 Със	заповед	от	24	ав-
густ	 2020	 г.	 на	 кмета	 на	
Община	 Габрово	 е	 наре-
дено	 да	 се	 премахне	 са-
мосрутващата	се	и	опасна	
сграда.
	 Възложено	 е	 на	 ОП	
„Благоустрояване“	премах-
ването	 на	 опасната	 сгра-
да.
	 Съгласно	 действа-
щия	 регулационен	 и	 за-
строителен	 план	 на	 село	
Борики	 се	 дават	 много	
възможности	 за	 бъдещи	
инвестиционни	намерения.	
Теренът	 е	 със	 средна	 де-
нивелация,	с	много	добри	
комуникации	 и	 прекрасен	
ландшафт.	
	 Прилежащата	 комуни-
кационна	 връзка	 на	 село	

Борики	 с	 източния	 обхо-
ден	път,	осигуряващ	връз-
ката	 прохода	Шипка	 -	 гр.	
Велико	 Търново,	 и	 съще-
временно	 близките	 дести-
нации	 -	 Етъра,	 Боженци,	
Трявна	 и	 Дряново,	 пра-
вят	 местоположението	 на	
имота	изключително.	
	 Тези	 дадености,	 заед-
но	с	облика	на	село	Бори-
ки	и	пешеходно	достъпния	
парк	 „Градище”,	 дават	 на	
това	място	много	вариан-
ти	за	развитие.	
	 Тук	 може	 да	 се	 из-
гради	 и	 създаде	 база,	
не	 само	 с	 образовател-
ни	 цели,	 а	 и	 за	 културен	
обмен	 и	 туризъм,	 детски	
и	 младежки	 дейности,	 за	
природонаучни	 проекти,	
свързани	 с	 региона,	 или	
като	 база	 за	 здравослов-
ни	практики.
	 Характеристиките	 на	
имота	 определят	 голям	
потенциал	 за	 различни	
проекти,	 които	 ако	 Об-
щината	 следва	 да	 реали-
зира,	 трябва	 да	 осигурят	
обществено	 обусловен	
смисъл,	 свързан	 с	 над-
граждане	 или	 обвързано	
с	 други	 реализирани	 ус-
пешни	дейности	в	нашата	
община.	
	 Независимо	 от	 целите	
на	 един	 подобен	 бъдещ	
проект,	 при	 планирането	
ще	 е	 необходимо	 да	 се	
предвиди	 бюджетна	 са-
моиздръжка	 или	 възмож-
ности	 за	 публично-частно	
партньорство“.

Защî е разрушеíî áившеòî училище 
в Бîрики, пиòа Никîлай Гриãîрîв
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ДЯДО КОЛЕДА

Чух весел звън и видях
Дядо Коледа навън. 
С бяла брада, 
на дървена шейна,
носи подаръци за всички деца.

Искам за подарък 
кукла красива - да пее,
да слуша и вечер да заспива.

Цяла година слушах 
тати и мама
за куклата мечтана.
Дядо Коледа, щом писмото 
прочете,
под елхата ще я донесе!

ТАЗИ КОЛЕДА
В тази лоша година,
пълна с Ковид и карантина,
ний отново сме засмени,
защото идват празници големи!
На вратата с маска, с ръкавици,
РЗИ каза: 
,,Стойте вкъщи!”
и цялото семейство се намръщи.

Цветелина Христомирова Димитрова
СУ ,,Отец Паисий”, 4 ,,а” клас

ЗИМА

Ей, ти, хубава елха, 
чуй смеха на весели деца!
Коледа пристига вече,
да си направим 
снежно човече!
Бързо трупа се снега,
литва лудо детската шейна.
Една черна котка
уцелиха със снежна топка.
Дядо Коледа е тук отново,
пръска чар и мъдро слово.
Той децата ще дари

с подаръци за весели игри.

Дженифър Георгиева

СУ ,,Отец Паисий”, 4 ,,а” клас

КОЛЕДНИ ИГРИ

Ще ви разкажа за трички
коледни игрички!

Първата е правене на снежен юнак
от две или три големи топки сняг.
Слагаме му и един калпак,
морков, ръчички и копчета чак.

За втората се иска да си голям смелчак.
Tам ти трябват снежни топки пак,
по-малки да са обаче,
че иначе мнооого ще се плаче.
Бързо изграждаш малка, но здрава 
стеничка,
или използваш за защита своята 
шейничка.
Иии раз-два-три играта започни!!!
Ако бързо всички приятели уцелиш,
ти играта ще спечелиш!

А пък третата игричка се играе със 
шейничка.
Просто се пързаляш и много се 
забавляваш,
но може да излезе някаква неравност
или на шейничката някаква 
неизправност. 

Така играта привършва,

както стихчето ми свършва.

Даниела Събева

СУ ,,Отец Паисий”, 4 ,,а” клас

ЛЯТО
Слънцето грее със жарки лъчи.
Лято е вече! То си личи!
Тръгваме с тати с колата
да търсим прохлада в гората.
Там видяхме трички
мънички сърнички.
Те наостриха ушички, 
щом чуха пойни птички.
 Чухме вълк страшен 
и аз рекох уплашен: 
- Бързо да палим колата 

и дим да ни няма от гората!

Даниела Събева

СУ ,,Отец Паисий”, 4 ,,а” клас

МЕЧТИ

Ако бях много богата,
на бедните бих осигурила 
храната.
На хората искам да 
помагам,
уморена да си лягам.
И болестите да лекувам,
а после да ликувам.
Ех, да бях много богата 
като на царя дъщерята!

Даниела Събева

СУ ,,Отец Паисий”, 4 ,,а” клас

СНЕЖКО

Снежко, Снежко, бял и 
спретнат,
със калпаче и запретнат.
Весел си и милостив,
но и доста мълчалив.
От сняг си направен 
и си много забавен.
Снежко, Снежко, я се виж,
пред блока ти стоиш
и всички веселиш.

Мая Димитрова

СУ ,,Отец Паисий”, 4 ,,а” клас

ПРАЗНИЧЕН ПОЗДРАВ 
от четвъртокласниците на СУ ,,Отец Паисий” 

с пожелание за щастлива Коледа!
Нека новата 2021 година бъде благословена 

със здраве, доброта, обич и хармония!
Своите пожелания децата отправят чрез лично 
творчество на стихотворения и изработени в 

часовете по време на обучението в електронна 
среда картички и сурвакници.

ХАМСТЕРЧЕ

Имам си вкъщи хамстерче бяло.
Всеки ден гледам храната 
дали си е изяло.
Грижа се за него, сипвам му вода
и му давам вкуснички неща.

По цял ден спи под завивка лека, 
която е от стърготина мека.
Вечер почва щуро да играе,
че чак не се трае.

Лягай си бързо, хамстерче бяло, 
че за училище ще ставам рано!

Мая Димитрова
СУ ,,Отец Паисий”, 4 ,,а” клас



523 декември 2020 г. имоти продава/купува/под наем; нощувки; продава/купува; автопазар; превози

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 

https://paragon-bg.com • https://gabrovo.house

ПЛ. ВЪЗРАЖДАНЕ 5 � 066 860 007 

 0889 507112, 0885 812240
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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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МОНОЛИТ25
години

www.monolit-bg.com

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

тел.: 066/80 85 74,  0885 118 119

ЗЕМИ
ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ и	гори	ку-
пува	тел.	0894/23-24-25.	[8,	7]

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

ЗЕМЯ В землище	 Борики	 ку-
пува	тел.	0888/683-529.	[5,	2]

ИМОТИ КУПУВА
ЕВТИНА КЪЩА, може	 и	 полу-
съборена,	 се	 купува	 на	 тел.	
0895/752-838.

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,	
28]
ГАРАЖ В района	 на	 ул.	 „Гра-
дище“	 дава	 под	 наем	 тел.	
0895/48-73-98.	[11,	10]
КВАРТИРА ДАВА под	наем	тел.	
0988/350-241.	[8,	5]

ИМОТИ ТЪРСИ ПОД НАЕМ
ТЪРСИМ КВАРТИРА -	0885/44-
91-28,	0877/44-58-06.	[3,	3]

БОКСОНИЕРА В блок	 „Рачо	
Ковача“	 търси	 тел.	 0899/79-
79-32.	[6,	3]

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	 -	 ка-
белна,	 климатик,	 интернет,	 се	
предлагат	 на	 тел.	 0879/669-
596.	[25,	21]

ХОТЕЛИ
ХОТЕЛ „РОСИЦА“ дава	 стаи	и	
апартаменти	 -	 тел.	 0887/671-
848.	[4,	1]

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,	15]

АВТОМОБИЛИ ПОД НАЕМ
„VAIKAR RENTACAR“ Автомо-
били	 под	 наем,	 ул.	 „Емануил	
Манолов“	28	-	справки	на	тел.	
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	 се	
изкупуват	 на	 тел.	 0899/092-
510.	[15,	11]
КОЛИ ЗА скрап	се	 купуват	на	
тел.	0897/82-80-88.	[12,	11]
КОЛИ ЗА скрап	 -	 старо	 же-
лязо,	 се	 изкупуват	 на	 тел.	
0897/06-71-46.	[11,	7]
КОЛИ ЗА скрап	 се	 изкупуват	
на	тел.	0896/03-87-52.	[11,	7]

МОТОРИ/ВЕЛОСИПЕДИ
ВЕЛОБАГАЖНИК ЗА теглич,	 за	

три	 велосипеда,	 мигачи,	 сто-
пове,	 почти	 не	 ползван	 -	 350	
лева,	 тел.	 0887/611-753	 [12,	
8]

РЕМАРКЕТА
ТУРИСТИЧЕСКО РЕМАРКЕ с	
регистрация	 продава	 тел.	
0894/52-52-58.	[1,	1]

ПЪТНА ПОМОЩ
ПЪТНА ПОМОЩ (лицензирана		
-	тел.	0999/009-008.

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,	28]
ТРАНСПОРТ С бус	 до	 3.5	 тона	 -	
0882/266-155.	[16,	12]
БУС - 0.45	 лв.	 -	 тел.	 0894/00-40-45.	
[10,	6]
ТРАНСПОРТНИ И хамалски	услуги	-	тел.	
0878/650-456.	[4,	3]

ПРОДАВА МАТЕРИАЛИ
КАМЕННИ ПЛОЧИ -	10	лв./кв.,	
и	дялан	камък	-	35	лв.,	се	про-
дават	на	тел.	0895/752-838.
ЦИМЕНТОВИ КОЛОВЕ се	про-
дават	 на	 тел.	 0888/390-082.	
[20,	19]

КАМЪК ЗА дувар	продава	тел.	
0878/928-538.	[5,	5]
ГРЕДИ - 4	м	дължина,	10,	12,	
15,	керемиди	-	нови,	цименто-
ви,	 оградни	 колове,	мраморна	
плоча	 -	 2/120,	 продава	 тел.	
0898/305-248.	[2,	1]

ПРОДАВА ОБЗАВЕЖДАНЕ
ХЛАДИЛНИК С фризер	прода-
ва	тел.	0898/305-248.	[2,	1]

ПРОДАВА РАЗНИ
НАПЪЛНО ЗАПАЗЕНА метал-
на	 руска	 шейна	 „Чук	 и	 Гек“	
продава	 тел.	 0876/74-62-59.	
[3,	3]

ПРОДАВА ТОР
ОБОРСКА ТОР в	 чували	 -	
3.50	 лв./бр.,	 с	 транспорт	 -	
0878/650-456.	[4,	3]

ЖИВОТНИ ПРОДАВА
ПРАСЕТА НА половинки,	 труп-
но,	 без	 сланина,	 6.80	 лв./
килограм,	 продава	 тел.	
0887/003-780.	[5,	3]

КУПУВА РАЗНИ
СТАРА НАФТА се	 купува	 на	
тел.	0895/752-838.
МЕХАНИЧНИ ЧАСОВНИЦИ се	
купуват	на	тел.	0877/407-450.	
[6,	5]

КУПУВА МАТЕРИАЛИ
ПУНКТ ЗА вторични	 купу-
ва	 всякакви	 железа	 -	 тел.	
0896/183-637.
ВСЯКАКВО ЖЕЛЯЗО от	 място	
изкупува	 тел.	 0897/82-80-88.	
[12,	11]

Вестник „100 вести“ излиза всеки 
ден, без събота и неделя. 
НОВО РАБОТНО ВРЕМЕ от 9.30 до 16.30 
ч. има гишето за обяви на входа на ре-
дакцията - Габрово, ул. „Отец Паисий“ 2.  
След 16.30 ч. обяви се приемат в редакци-
ята на 4 етаж. 
Вашата обява ще бъде отпечатана 
още на следващия ден, ако бъде подадена 
в редакцията 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. Можете 
да използвате специални-
те отстъпки за годишни 
обяви, ако вашата обява 
излиза през цялата годи-
на. При текущите обяви 
всяка 11-та е безплатна. 

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 първия ред в онлайн платформата на 
вестника. От падащото меню избирате 
параметрите на своята заявка и по елек-
тронен път се разплащате за услугата. 

 ВАШАТА ОБЯВА ще бъде отпечатана 
още на следващия ден, ако бъде пода-
дена в редакцията на „100 вести“ до 
16.30 часа. 
 Цената на обявите е на дума, без 

предлози и съюзи, за едно отпечатване 
- 15 ст./дума обикновена; 30 ст./дума 
в рамка; 40 ст./дума - в рамка със сива 
подложка. 
 При текущите обяви всяка 11-та е 

безплатна. 
 Можете да използвате специалните 
отстъпки за годишни обяви, ако Ваша-
та обява излиза през цялата 2020 годи-
на. 

„100 ВЕСТИ“ 
излиза всеки ден без 

събота и неделя.
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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 
дърва	 за	 огрев	 -	 справ-
ки	 на	 тел.	 0887/547-499,	
0878/513-655.
„ПЕХЛИВАНОВ“ - преся-
ти	 въглища	 донбас,	 дър-
ва.	 Ниски	 цени,	 безпла-
тен	 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.	 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.
НЕЗАБАВНА ДОСТАВКА на	
дъб	 и	 бук	 -	 нацепени,	 80	
лв./куб.,	 се	 продават	 на	
тел.	 0886/652-152.	 [29,	
25]
ДЪРВА ЗА огрев	-	метро-
ви,	 нарязани	 и	 в	 чували	
-	тел.	0877/69-04-78.	[28,	
24]
ДЪРВА - нацепени,	сурови	
и	сухи,	всякакъв	вид	-	80	
лв./куб.,	 се	 продават	 на	
тел.	 0896/183-637.	 [24,	
20]
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,	10]
РАЗПАЛКИ СЕ продават	
на	тел.	0899/683-897.	 [8,	
5]
ИЗРЕЗКИ ЗА огрев	
-	 40	 лв./куб.	 м	 -	 тел.	
0899/355-810.	[8,	5]
МЕТРОВИ - 75	 лв./куб.,	
нарязани	 -	 85	 лв./куб.,	
чували	 -	5	 лв.,	 се	прода-
ват	на	тел.	0988/816-628.	
[8,	5]
СУХИ РАЗПАЛКИ в	 голе-
ми	 чували	 -	 5	 лв./брой,	
дърва	в	 чували	 се	прода-
ват	 на	 тел.	 0876/29-43-
43.	[5,	2]
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Всекидневник за общините Габрово, Севлиево, Трявна, Дряново

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

БИЛЕТИ, ПЪТУВАНИЯ
АВТОБУСНИ, САМОЛЕТНИ БИЛЕТИ	 -	 066/80-49-48,	
0887/83-61-73.

РАБОТА ПРЕДЛАГА

ТРАНСПОРТНА ФИР-
МА НАБИРА ШОФЬО-
РИ НА ГОНДОЛИ С 
КАТЕГОРИЯ „С+Е“.	За	
контакти:	 0887/818-
462.	[18,	14]

МЕБЕЛНА ФИРМА „Фо-
реста	 Мебел“	 -	 Габрово	

търси	 да	 назначи	 ме-
белисти	 и	 шприцьор	 с	
опит.	 Справки	 на	 тел.	
0886/332-968.	[19,	15]
МЦ „ХИПОКРЕНА“ търси	
болногледач	за	мъж	на	75	
години	 в	 град	 Севлиево.	
С	 възможност	 за	 преби-
ваване	в	дома	на	болния.	
Осигурено	възнаграждение	
и	 храна.	 Справки	 на	 тел.	
0878/979-019.	[8,	7]
„ТЕСПОМ“ АД търси	 да	
назначи	 фрезист	 на	 уни-
версална	 фреза.	 Справки	
на	тел.	0879/123-678	или	
на	място.	[11,	11]
„ТЕСПОМ“ АД търси	 да	
назначи	 шлайфист	 цен-
трови	шлайф.	Справки	на	
тел.	0879/123-678	или	на	

място.	[11,	10]
ХИГИЕНИСТ ПОЧАСОВО 
търси	 тел.	 0898/571-080.	
[4,	4]
МАГАЗИН ЗА хранител-
ни	 стоки	 търси	 прода-
вачка.	 Справки	 на	 тел.	
0888/355-219.	[8,	5]
БАНИЧАР - 4	-	6	часа,	с	
гъвкаво	 работно	 време,	
търси	 тел.	 0899/987-544.	
[7,	4]
„ТЕСПОМ“ АД търси	 да	
назначи	 шлосер-мон-
тьор.	 Справки	 на	 тел.	
0879/123-678	 или	 на	
място.	[5,	2]
СКЛАД ЗА строителни	ма-
териали	 търси	 работник	
до	45	години.	Справки	на	
тел.	0896/870-867.	[3,	2]

ЦЕН ТЪР ЗА ПРО ФЕ СИ О НАЛ НО ОБУ ЧЕ НИЕ - ГАБ РО ВО
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	-	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	 	 -	 тел.	
0878/943-895

ИЗГРАЖДА ТЕРАСИ - 
0897/931-088.

КЪРТЯ БЕТОН, камък	 -	
тел.	 0888/544-438.	 [11,	
10]
СТРОИТЕЛНИ РЕМОНТИ 
от	А	до	Я	-	0897/215-513.	
[19,	15]
СТРОИТЕЛНИ УСЛУГИ по	
покриви,	 саниране,	 дре-

нажи,	 гипсокартон,	 хи-
дроизолации	 и	 др.	 -	 тел.		
0888/020-187.	[8,	5]

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.
ПОДОВИ ЗАМАЗКИ, ма-
зилки,	 шпакловки,	 гип-
сокартон,	 фаянс,	 терако-
та,	 изолации	 и	 др.	 -	 тел.	
0898/672-883.	[4,	1]

ИЗОЛАЦИИ
АЛПИНИСТИ, СКЕЛЕ -	
0898/907-400.
АЛПИНИСТИ - 0899/321-
190
ИЗОЛАЦИИ, СКЕЛЕ -	
0878/943-895

ЕЛ. ИНСТАЛАЦИИ,
РЕМОНТИ
ЕЛЕКТРОТЕХНИК  - 
0885/040-447.	[11,	10]

ДРЕБНИ ЕЛЕКТРОУСЛУ-
ГИ по	 домовете	 -	 тел.	
0899/145-802.	[17,	13]

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.

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

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.

РЕМОНТ НА
ЕЛЕКТРОУРЕДИ 
И ЕЛЕКТРОНИКА
РЕМОНТ НА хладилници	
и	 фризери	 по	 домовете	 -	
тел.	 0897/425-313.	 [28,	
27]
РЕМОНТ НА всички	 мар-
ки	 автоматични	 перални	
-	 тел.	 0888/294-214.	 [16,	
12]

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 УСЛУ-
ГИ се	 предлагат	 на	 тел.	
0885/724-671.	[8,	7]

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,	 0885/251-655.	

ИЗДАВА	 ПСИХИАТРИЧНИ	
УДОСТОВЕРЕНИЯ.
Д-Р МАРИНА САНКЕВА, 
СПЕЦИАЛИСТ КОЖНИ 
И ВЕНЕРИЧЕСКИ БОЛЕ-
СТИ,	 естетична	 дермато-
логия,	 гр.	 Габрово,	 ул.	
„Брянска“	 11,	 понедел-
ник,	 вторник,	 сряда	 и	
петък	 от	 10.00	 до	 17.00	
часа.	 Записване	 на	 тел.	
066/800-140.

 ВОДОРАВНО:	 Каракачани.	 Абонат.	 Водевил.	 Минесота.	
Рад.	 Ролан	 (Ромен).	 Вуковар.	 Лима.	 Итома.	 Евала.	 „Бенели”.	
Аретир.	 Топ.	 Радари.	 Илам.	 Тога.	 Филе.	 „Анета”.	 Амор	 (Ги-
лермо).	 Ланер	 (Йозеф).	 Кинетика.	 Отлив.	 СИВ.	 Роса.	 ЕНАК.	
Каравелова	(Екатерина).	Рак.	„Лабакан”.	Цитат.	Дараци.	Алим.	
Зола	 (Емил).	Пити.	 „Атари”.	 Абакан.	 Габороне	Агата.	Мекиш.	
Лолита	Торес.	Назарян	 (Армен).	Ветар.	Живина.	Имарет.	Кот	
(Ян).	 Илимани.	 Имоти.	 Галанин	 (Сергей).	 Нант.	 Алит.	 Бел.	
Кале.	 Аракака.	 Барем.	 Русе.	 Арагон.	 Риполин.	 „Макарена”.	
„Стяуа”.	Табу.	Иранит.	
 ОТВЕСНО:	Кавалерист.	Адигени.	„Абарт”.	„Родинал”.	„Ле-
ката	кавалерия”.	Пад.	Меделин.	Рибизи	(Джовани).	Алепу.	Ке-
рала.	Авала.	Ошанин	(Лев).	Моа.	„Саво”.	Иран.	Кацар	Ралик.	
Чили.	Инес.	Битоля.	Инарит.	Палата.	Ерика.	Аноним.	Луна.	Но-
рит.	Вакарел.	Ма-			нес	(Антонин).	Чим.	Мелак.	Рали.	Ивана.	
Ему.	Ивата.	Ирани	(Ардешир).	Атерина.	Кану.	Иманов	(Лятиф).	
МАГАТЕ.	 Траки.	 Бекер	 (Борис).	 Месец.	 Батати.	 Арар.	 Носов	
(Николай).	 Тотализатор.	 Макара.	 Новатори.	 Отокар.	 Колаген.	
Каталог.	Кавала.	Емотикони.	Тарапана.	Атанас.	Титанат.	

отговори на сканди от бр. 248, вторник

СЧЕТОВОДСТВО
СЧЕТОВОДНА КАНТОРА „КОНТО-ЕКСПЕРТ“	-	счетоводни	услуги,	годишно	приключва-
не,	данъчни	декларации	-	тел.	066/804-066
СЧЕТОВОДСТВО НА фирми	-	тел.	0878/168-455.	[2,	1]

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,	12]
ЕРОТИЧЕН МАСАЖ  -	тел.	
0894/277-849.	[12,	8]

ГРИЖА ЗА ДЕЦА
ПОЧАСОВО ГЛЕДАНЕ на	 деца	 -	 тел.	 0988/815-666.	
[3,	3]

ЯСНОВИДСТВО
ИЗЧИСТВАНЕ НА всичко	негативно	-	тел.	0895/221-
868.

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 

ÌЕБЕËИ

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 
“Ìарели 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.

 продължава от бр. 247
	 2.	Сичките	стари	пер-
гаментни	 словенски	 кни-
ги,	които	ся	намират	сега	
по	европейските	библио-
теки,	 видимо	 показват	 в	
себе	 българщината.	 За	
по-големо	 удостовере-
ние,	 аз	ща	изчисля64	 ня-
кои	от	них.
	 а)	 Така	 нареченото	
Остромирово	 евангелие	
от	 1056	 лето,	 което	 ся	
варди	 в	 руско-импера-
торската	 публична	 биб-
лиотека;	 тая	 рукопис	 е	
най-старата	 от	 сичките,	
что	 има	 известни	 руко-
писи.	 В	 нея,	 каквото	 и	
в	 сичките	 други,	 упот-
реблението	на	буквата	ѫ 
(юс)	 е	 явна	 българщина.	
Ето	за	удостоверение	ня-
кои	 примери	 от	 Госпо-
днята	 молитва65:	 бѫдетъ,	
насѫщн,	 длъжникомъ.	
-	 Любопитните	 могат	 да	
продолжават	 сравнение-
то	 и	 по-нататък.	 -	 Тия	
слова	 българете,	 и	 най-
низкиат	 степен	 на	 наро-
дат,	 произречват	 също	
така,	 каквото	 са	 тук	 на-
писани.
	 б)	 Рукописта,	 която	
ся	 намери	 във	 Ватикан-
ската	 библиотека	 в	 Рим	
под	 №	 2.	 Тя	 е	 превод	
на	 грецката	 летопис	 на	
Константина	 Манасия;	
писана	е	на	пергамент	в	
1369	лето66	и	е	украшена	
с	малки	 исписани	 икони	
на	Александра,	царя	бъл-
гарскаго	и	грецкаго,	и	на	
сичкиат	 му	 царски	 род;	
тая	рукопис	писана	е	съ	
ѫ,	и	професор	Погодин	я	
позна	за	българска.
	 с)	 Реймското	 еванге-
лие,	на	което	ся	кланяли	

француските	 кральове,	
кога	 ся	 короновали67.	 И	
тая	 рукопис	 е	 писана	 с	
ѫ,	 и	според	исчисление-
то	на	С.	Строева,	относи	
ся	на	1395	лето68.
	 d)	 Евангелието	 от	
1545	 лето,	 писано	 на	
пергамент	 и	 намерено69 
в	 Полтавската	 губерния	
в	 Переяслав	 град,	 в	 та-
мошнята	 семинария,	 от	
магистра70	на	Московски-
ат	 университет	 г.	 Бодян-
скаго.	 -	 „Язикат	 на	 това	
Евангелие“,	 пише	 г.	 Бо-
дянски,	 „е	 старобългар-
ски	и	показва	малко	ук-
лонение	от	другите	стари	
рукописи	 и	 напечатани	
такива	памятници,	напри-
мер	 така:	 не	 сѫдите,	 да	
не	сѫдими	бѫдете	и	пр.“
	 з)	 Буквата	 ѫ	 (юс),	
която	 българете	 упот-
ребляват	 и	 която	 про-
изнасят	 като	 твърдо	а	 в	
много	слова,	дето	русите	
и	 сербите	 произносят	 у,	
явно	 показува,	 чи	 Свя-
щеното	 писание	 е	 пре-
ведено	 первоначално	 на	
нихното	 наречие,	 зачто-
то,	 както	 ся	 види	от	 ви-
шереченото,	 най-старите	
рукописи	 на	 той	 превод	
са	 пълни	 с	 юсове.	 На	
много	 места	 вместо	 юс	
е	 туряно	 ъ,	 когото	 бъл-
гарете	 тоже	 произносят	
как	юс.	Когато	исправля-
ли	русите	Священото	пи-
сание,	 тии	 заменили	 ѫ 
с	 буквата	 у,	 която	 тии	
употребляват,	 и	 напеча-
тили	Священото	писание	
с	 това	 изменение.	 Ко-
гато	 дошли	 тия	 книги	 в	
Българията,	 народат	 за	
леснота	 заменил	 с	 них	
своите	 рукописни	 и	 още	
досега	 служи	 по	 них	 в	
церквите.	Народат	слуша	
чтението	 на	 тия	 печа-
тани	 книги	 и	 от	 големи	
склонност	към	сичко,	что	

е	 руско,	 употреблява	 ги,	
без	 да	 ся	 гриже,	 че	 е	
изгонен	 из	 них	юсът,	 на	
когото	 гласат	 ся	 чува	 в	
устата	на	сичкиат	народ.	
Освен	 юсът,	 българете	
употребляват	 и	 у,	 на-
пример	 лук,	 и	 по	 руски	
лук,	 известното	 градин-
но	 растение,	 и	 пр.	 Но	
руските	 слова	 мъж,	 пут	
и	 пр.	 българете	 ги	 про-
изнасят	 сос	 юс:	 мѫжъ,	
пѫтъ	и	пр.	Исправление-
то	 на	 церковните	 книги	
според	руското	произно-
шение	 вовело	 в	 заблуж-
дение	 някои	 нови	 бъл-
гарски	 писатели,	 между	
другите	 и	 упомянутиат	
преводчик	на	Новиат	за-
вет,	отца	Неофита,	и	ста-
нало	 причина	 да	 пишат	
някои	 слова	 с	 у,	 като	
путъ,	мужъ	и	пр.,	а	други	
писатели,	 като	 г.	 г.	 Бе-
рович	 и	 Кипиловски,	 за	
да	избегнат	от	трудат	да	
пишат	юса,	употребляват	
вместо	него	а.
	 Не	 зная	 ще	 ли	 при-
знаят	 вишеприведените	
мои	 доказателства	 за	
доволни71	 да	 развържат	

той	 Гордиев	 възел,	 или	
мнозина	 ще	 си	 останат	
сос	 своето;	 но	 аз	 съм	
уверен,	чи	безпристраст-
ните	 ще	 ся	 склонят	 на	
реченото.
	 Като	 така	 ся	 доказа	
какво	така	наречената	от	
г.	 Тирола	 словенска	 или	
сербска	азбука	е	българ-
ска;	 какво	 изобретате-
лите	й	Кирил	и	Методий	
били	 същи	 българе;	 как-
во	 Священото	 писание	
било	преведено	первона-
чално	за	българете;	 как-
во	язикат	на	той	превод	
е	 чисто	 старобългарско	
наречие	 и	 какво	 бълга-
рете	 са	 ся	 покръстили	
по-напред	 от	 сербите	 и	
от	сичките	други	словене	
-	 тогава	 не	 може	 да	 ся	
противоречи,	 какво	 ми	
българете	 (каквото	 каза	
това	 преди	 тринадесет	
годин	незабавений	Ю.	И.	
Венелин),	 сме	 били	 пър-
вите	 наставници	на	 сер-
бите	и	после	на	русите	в	
книжноста	 и	 какво	 про-
светили	 сме	 ги	 сос	 све-
тило	на	истинната	вяра	и	
им	 сме	 предали	 Свеще-

ното	 писание	 на	 свойат	
язик,	 на	 който	 сичките	
ми	и	досега	славим	Все-
вишняго.	 Греците	 били	
при	сичко	туй	толко72	по-
средници.	 За	 возмездие	
за	 такова	 услужения73 
слабите	внуци	на	старите	
българе	 просят	 сега	 от	
силните	 ви	 кръщелници	
само	внимание	и	участие	
в	писмеността	им,	 която	
ся	 возраждава,	 и	 в	 ус-
пехите	им	на	попрището	
образования,	 което	 още	
повече	 треба	 да	 сблизе	
и	 по-яко	 да	 свърже	 по-
между	си	тия	две	клоно-
ве,	 които	 произрастуват	
от	истиат	велик	корен.
	 Аз	мня74	 да	са	долни	
вишеприведните	 доказа-
телства	 да	 удостоверят	
сичките	 и	 секак	 за	 ис-
тинното	 произхождение	
на	Кириловската	 азбука,	
която	 сега	 употребяват	
българете,	 сербите	и	ру-
сите;	 а	 что	 ся	 относя	
до	 другите	 предположе-
ния	 на	 г.	 Тирола,	 които	
са	 изложени	 в	 речената	
статия,	понеже	тии	ся	от-
носят	само	до	русите,	то	
аз	 предавам	 перото	 на	
руските	синове,	които	са	
много	по-достойни	за	тая	
работа,	 нежели	 нихният	
усиновений	 и	 преданий	
българин.

 * * *
	 Тая	 книжица	 бяше	
готова	 и	 напечатана	 и	
руски,	 когато	 дойде	 из-
вестие,	 чи	 Цариградски-
ат	синод	повеле	на	мит-
рополитите	по	епархиите	
да	возпретат	чтението	на	
Новиат	 завет,	 что,	 както	
горе	изяснихме,	преведи	
на	българскиат	язик	отец	
Неофит,	 и	 да	 соберат	
книгите,	 что	 са	 разпро-
дадени,	 които	 да	 про-
кланят75.	-	Така	българете	
загубиха	 возможността	
(колай)	да	разбират	ясно	
и	понятно	Священото	пи-
сание.	 -	 Цариградскиат	
синод	и	истиат	патриарх,	
по	 стристианските	 кано-
ни76	что	им	са	наложени	
от	 нашата	 свята	 право-

славна	 церква,	 като	
добри	 пастири	 и	 ис-
тинни	следователи	на	
святите	 апостоли,	 ся	
грижат	 за	 паствата	
си	 и	 не	 пущат	 ино-
земците77	 да	 разва-
лят	ни	един	церковни	
канон.	 Синодат,	 как	
ся	 виде,	 стори	 това	
по	 тая	 причина,	 зач-
то	 не	 знаяше	 добре	 ли	
е	 направен	 българскиат	
перевод,	 зачтото,	 както	
знаем,	 помежду	 синод-
ските	 членове	 и	 помеж-
ду	 владиците,	 чтото	 са	
по	 епархиите,	 няма	 при-
родни	 българе,	 на	 кои-
то	 да	 може	 синодат	 да	
возложе	 пригледвание-
то	 на	 преводат	 и	 да	 ся	
увере,	 чи	 няма	 както	 е	
и	 правдата,	 нищо	 криво	
и	 лъжливо	 преведено.	 А	
чтото78	 помежду	 влади-
ците	 няма	 българе,	 на	
това	причината	са	истите	
българе.	Зачтото,	ако	би	
те	 учаха	 децата	 си	 и	 ги	
посвещаваха	 на	 науки-
те,	както	на	свойат,	така	
на	 грецкиат	 и	 на	 други	
язици,	тогизи	чадата	им,	
като	 учени,	 можеха	 да	
станат	 и	 свещеници	 и	
владици,	но	те	и	да	имат	
секи	 способ	 да	 учат	 де-
цата	си,	секога	яко	нео-
бразовани,	 предпочитат	
светското	 житие,	 и	 така	
первите	святителски	мес-
та	 держат	 сякога	 греци-
те.	Тези	несмислени	бъл-
гаре	часто	ся	отговарят79 
каквото,	 когато	 оставят	
пари	 на	 децата	 си,	 уче-
ните	 ще	 им	 слугуват	 и	
силните	 ще	 ги	 имат	 в	
почест.	Те	не	гледат	бога-
тите,	които	бяха	неучени	
и	 ся	 случи	 да	 обеднеят,	
сос	какво	жалко	положе-
ние	 провождат80	 послед-
ниат	си	живот.
	 Така	 потребно	 е	
секи	 здравомислящий	
да	 предпочита	 учението	
от	 сека	 друга	 работа	 и	
да	 ся	 моли	 ежедневно	
на	 Всевишняго	 Бога	 за	
здравието	 на	 благодете-
лат	си,	на	нине	царству-
ющаго	 Падишаха,	 Султа-

на	Абдул	Меджида,	който	
толко	много	ся	гриже	за	
народат	си	и	толко	мно-
го	 предстоява81	 за	 об-
разованието	 му	 и	 уче-
ние.	 Като	 от	 старо	 вре-
ме	 благоверни82	 сини83	

на	 нашата	 православна	
христианска	 вяра,	 треба	
да	я	държим	свято	и	не-
нарушимо,	да	ся	грижим	
да	 имаме	 в	 церковете	
священата	 литургия	 бъл-
гарски	и	книгите	на	сло-
венски	 язик,	 както	 пра-
вят	и	другите	наши	братя	
словене,	 и	освен	 това	и	
сичкото	 духовенство	 да	
е	от	българе	учени,	които	
да	проповедоват	на	бъл-
гарски	 язик	 православи-
ето,	 за	 да	 може	 секи	
да	 го	 разбира	 и	 да	 ся	
подкрепява	на	вярата	си,	
през	 която	 може	 секи	
да	получи	блаженство	на	
будущата	 жизн84	 зачтото	
земното	благо	е	времен-
но	и	скоро	минува.
продължава в следващ брой
........................
65)	Както	са	пристрастни;	66)	
По	рождение;	67)	Изброя;	68)	
Зри	Кирилъ	и	Методiй.	Профе-
сора	 Погодина	 825,	 стр.	 95.	
Б.	А.	69)	Зри	Журналъ	Минис-
терства	 народнаго	 просвеще-
нiя,	 1839	 г.,	 книжка	 V.	 Б.	 А.	
70)	 пак	 там,	 книга	 I.	 71)	 По	
най-подирните	 известия,	 това	
евангелие	е	преди	1053	годи-
на,	или	около	1030.	Зри	Мос-
квитянина,	 1841	 г.,	 ч.	 III,	 №	
6,	стр.	493.	Б.	А.	72)	Журнал	
Министерства	 народнаго	 про-
свещенiя,	1838	 год.,	 книга	V.	
Б.	А.	73)	Ректора,	управителя;	
74)	Достатъчни;	75)	Само;	76)	
Служба,	 служене	 -	 в	 смисъл	
на	услуга;	77)	Вярвам,	мисля,	
предполагам;	 78)	 Прокълнят;	
79)	 Черковни	 правила;	 80)	
Чужденците;	 81)	 Защото;	 82)	
Извиняват;	83)	Прекарват;	

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“
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Честито 
Рождество Христово!
На нашите клиенти 
и член-кооператори 

- здраве и плодотворна 
  Нова 2021 година!

ВЕЛА ЛАЗАРОВА

По	 традиция	 Худо-
жествена	галерия	„Христо	
Цокев”	 -	 Габрово	 уреж-
да	годишната	изложба	на	
габровските	 художници	 в	
навечерието	 на	 светли-
те	 коледни	 празници.	 За	
съжаление,	 ковид	 мерки-
те	 отлагат	 представянето	
й	 за	 началото	 на	 новата	
година.	 Въпреки	 необи-
чайните	 условия	 бъдеща-
та	 експозиция	 включва	
23	 автори	 с	 36	 творби	
-	 живопис,	 графика,	 ме-
талопластика,	 приложни	
работи.

„Наистина	 пандемията	
се	 е	 отразила	 на	 учас-
тието	 на	 авторите,	 но	
представените	 работи	 са	
от	 почти	 всички	 жанрове	
на	 изобразителното	 изку-
ство.	Едни	от	художниците	
показват	 по-различни	 ра-
боти	 с	 по-нови	 търсения	
и	виждания	като	графикът	
Божидар	Мечев	 („Профил	
1	 и	 2”),	 живопис	 -	 Цве-
тан	 Колев	 („Молитва”)	 и	

Николай	 Цветанов	 („След	
залеза	 на	 слънцето”)	 на 
снимката,	 Нели	 Димова	

(„Шах”	 с	 плексигласови	
фигури),	 Никифор	Апосто-
лов	(металопластика).	По-

сетителите	 ще	 открият	 и	
авторите,	 които	 следват	
стила	си	на	работа.	

Наложената	 изолация	
не	е	нещо	необичайно	за	
твореца,	който	е	сам	пред	
бялото	 платно,	 но	 това,	
че	 галериите	 отново	 са	
затворени,	 лишава	 посе-
тителите	от	среща	с	изку-
ството	на	художниците.

Пандемията	се	отрази	
негативно	 на	 планирани-
те	 годишни	 изложби	 от	
амбициозния	 културен	ка-
лендар.	 Отпаднаха	 много	
изложби.	 Една	 от	 тях	 бе	
Второ	 издание	 на	 нацио-
нално	 триенале	 „Мосто-
ве”,	което	остава,	живот	и	
здраве,	 за	 догодина.	 На-
ционална	 изложба	 „Про-
летен	 салон	 на	 жените	
художнички”	 през	 март	
бе	 показана	 само	 вир-
тулно	 в	 Интернет.	 Много	
малко	 посетители	 можа-
ха	 да	 видят	 изложбата,	
която	 бе	 подредена	 на	
два	 етажа	 в	 галерията.	
През	 есента	 успяхме	 да	
осъществим	редовния	На-
ционален	пленер	по	живо-
пис	в	Боженци.	В	него	се	
включиха	 много	 интерес-

ни	и	водещи	автори.	Дори	
един	от	участниците	-	Иво	
Бистрички	от	Бургас,	спе-
чели	 наскоро	 втора	 на-
града	 от	 Международно	
квадринанале	по	живопис	
„Митове	и	легенди”	в	Ста-
ра	Загора.	

Времето	 на	 принуди-
телните	 карантини	 за	 по-
сещения	 и	 творчески	 из-
яви	бе	успешно	използва-
но	от	екипа	на	 галерията	
за	 профилактика,	 пълна	
инвентаризация	на	творби	
от	фонда,	ремонт	на	една	
от	 залите”,	 каза	 директо-
рът	Евгени	Недев.

Художествена	 галерия	
„Христо	Цокев”	отново	се	
радва	на	спечелен	проект	
„Галери	 Вю”	 пред	 Минис-
терство	 на	 културата	 на	
сесията	 за	 финансиране	
на	 проекти	 в	 областта	
на	 движимото	 култур-
но	 наследство,	 музеите	
и	 визуалните	 изкуства.	
Настоящата	 пандемична	
ситуация	 наложи	 онлайн	
достъпа	 до	 експозиции	
и	 виртуални	 турове	 като	

основни,	а	не	като	съпът-
стващи	музейни	дейности.	

Целта	 на	 спечеле-
ния	 проект	 е	 именно	 да	
отговори	 на	 новите	 по-
требности	и	очаквания	на	
публиката	 за	 достъп	 до	
галерийното	пространство	
в	дигитална	среда.

„Възможност	 да	 пока-
жем	 най-доброто	 -	 дви-
жими	 художествени	 па-
метници:	живопис,	 графи-
ка,	 скулптура,	 приложни	
работи,	 икони,	 интериор,	
атмосфера,	 индивиду-
алност	 на	 институцията,	
което	 би	 подобрило	 ими-
джа	 ни.	 Като	 предоста-
вим	 виртуална	 разходка	
в	 изложбените	 зали,	 ние	
ще	 компенсираме	 проме-
ните	в	културния	календар	
на	 галерията	 и	 отпадане	
на	временни	изложби,	на-
ложени	 от	 пандемичната	
ситуация”,	допълва	Евгени	
Недев.	

Включените	 в	 проекта	
творби	ще	са	на	утвърде-
ни	български	и	 габровски	
автори.	

Традициîííаòа ãîдишíа излîжáа в ãалерия "Õриñòî Öîкев" 
е пîдредеíа, îфициалíîòî îòкриваíе - ñлед кîвид меркиòе

Емили Цонева, 15 г.Росен Лазаров, 8 г.Вяра Пенчева, 11 г.

С "Кîледíи îòáляñъци" възпиòаíициòе íа шкîла "Елиза Арò" ãîñòуваò в НÌО
В	 червено,	 зелено	 и	 златно,	 из-

пълнени	 с	 много	 топлина	 и	 детска	
фантазия,	 рисунките	 на	 школата	 по	
изобразително	 изкуство	 „Елиза	 Арт“			
украсяват	Арт	коридора	на	Национал-

ния	 музей	 на	 образованието.	 Излож-
бата,	 наречена	 „Коледни	 отблясъци“,	
засега	може	да	се	види	само	онлайн	
на	фейсбук	страницата	на	музея.	По-
ради	ограничителните	мерки	официал-

ното	откриване	вчера	следобед	беше	
отложено	за	новата	година.		

Екипът	на	НМО	благодари	на	мла-
дите	 художници	 и	 ръководителя	 на	
школата	Елиза	Ковачева	–	Цокова,	че	

в	 навечерието	 на	 Рождество	 и	 Нова	
година	 внасят	 празнично	 настроение	
и	хармония.

Елиза	Ковачева	–	Цокова	сподели,	
че	 33	 нейни	 възпитаници	 с	 огромно	

желание	 са	 се	 включили	 в	 подго-
товката	 на	 празничната	 изложба.	 За	
разлика	 от	 миналогодишните	 творби,	
сега	повечето	ученици	са	се	насочили	
конкретно	към	темата	за	Рождество.

Гаáрîвî ще изпраòи 2020-
òа ñ кîíцерò íа Ìирî
 На	30	декември	в	19.00	часа	ще	изпратим	
щурата	 2020	 година	 със	 страхотен	 концерт	
на	Миро.	На	сцената	преди	него	ще	излязат	
вокалисти	 от	МШ	 „Звезди	 в	 аванс“	 и	 група	
Дарк	Флейм“	(Dark	Flame)	към	НЧ	„Будители-
те	–	2017“	с	танц	с	въртене	на	огньове.
	 Миро	 ще	 пее	 в	 компанията	 на	 група	
„Соул	Бемол“	(Soull	Bemol)	-	добре	ги	позна-
ваме	в	Габрово	и	много	ги	обичаме.
	 А	 празничните	 илюминации	 са	 веднага	
след	концерта	-	около	20:45	часа.
	 Фънк	 бандата	 „Soull	 Bemol“	 е	 основана	
през	 2014	 г.	 от	 възпитаници	 на	 Софийското	
музикално	училище	„Любомир	Пипков“.
	 Първото	им	участие	е	през	2015	г.	в	НМУ.	
В	края	на	2016	г.	броят	на	участниците	в	гру-
пата	нараства	до	девет	души,	какъвто	остава	
и	до	този	момент.	

	 Името	му	се	свързва	с	Преславската	книжовна	школа,	
с	която	започва	разцвета	на	една	нова	християнска	култура	
и	началото	на	българската	книжовна	традиция.
	 През	девети	век	Преславската	книжовна	школа	обеди-
нява	талантливи	и	високообразовани	мъже	в	България,	без	
които	делото	на	славянските	Първоучители	и	Просветители	
Св.	Св.	Кирил	и	Методий	не	би	пуснало	дълбоки	корени	у	
нас.	Книжовно-просветната	и	евангелизаторска	дейност	в	
България	оглавяват	едни	от	учениците	на	Светите	братя	–	
Климент	Охридски,	Константин	Преславски	и	Наум	Охрид-
ски.

	 Св.	Наум	е	един	от	най-близките	ученици	на	славянски-
те	първоучители	Кирил	и	Методий.
	 Участвал	 в	Моравската	 мисия	 на	 светите	 братя.	 След	
смъртта	 на	 Методий	 се	 завърнал	 в	 България	 и	 станал	
един	 от	 най-вдъхновените	 организатори	 на	 Преславската	
книжовна	школа.	Около	900	г.	се	оттеглил	в	манастир	край	
Охрид,	а	през	905	г.	изградил	свой	манастир,	известен	днес	
като	„Св.	Наум“.
	 Светецът	се	почита	и	на	20	юни.
	 Всъщност	Наум	Охридски	умира	на	23	декември	910	го-
дина,	когато	се	и	празнува	неговата	памет.	

Дíеñ църкваòа пîчиòа памеòòа íа Св. Наум Охридñки


