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8декември 

честити на студенти и преподаватели 
от Технически универсиТеТ - Габрово 

8 декември с пожелания 
за здраве, творческа енергия 

и щастлив празник!

СтудентСки Столове и общежития еАд - клон ГАброво 
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ВъЗПОМЕНАНИЕ
На 9 декември 2019 г. се навършват 

20 години без непрежалимата ни 

ИНж. ГЕРГАНА 
ПЕТРОВА
ПъТЕВА
на 29 години

Съдбата беше тъй жестока - 
отне те тя завинаги от нас.
Остана вечно раната дълбока
и блян да чуем твоя глас.

С много обич и болка 
скланяме глави пред 
светлата ти памет!

 
Възпоменанието ще се състои на 8 декември 2019 г. 
от 11.00 часа на Централен гробищен парк - Габрово.

От скърбящите близки

 Скръбна веСт

С дълбока скръб съобщаваме, 
че на 5 декември 2019 година почина

 нашата обичана майка, баба, сродница и уважаван лекар 

д-р ивАнкА илиевА 
ЦибрАнСкА - жупуновА

на 91 години

На нас и многобройните си пациенти остави 
пример за един достойно изживян живот.

Дълбоко скърбим за нейната загуба.
Поклон пред светлата й памет!

 
Опелото ще се отслужи на 7 декември 2019 г. от 
11.30 часа в храм „Света Богородица“ - Габрово, а 
погребението - от 12 ч. на Гробищен парк - Габрово.

От семейството

светозар Гатев

 Тази събота стартира едно 
от най-атрактивните първенства 
на Международната федерация 
по мотоциклетизъм - FIM Super 
Enduro World Championship, което 
събира на едно място бързи и 
мощни мотори, екстремна доза 
екшън, гигантско количество кал, 
камъни, пясък и различни по вид 
препятствия. Световните мото се-
рии Super Enduro се провеждат 
през зимните месеци в зали и в 
тях участват най-добрите състеза-
тели по хард ендуро.

 За четвърта поредна година 
страната ни ще бъде представена 
в световния шампионат от мно-
гократния републикански шампи-
он Теодор Кабакчиев (Екстрийм 
Рейсинг, КТМ). Подкрепеният от 
фирма „Еконт“ габровски талант 
е амбициран повече от всякога 
да преследва световната титла в 
клас „Джуниър“, в който се състе-
зават най-добрите млади пилоти 
на планетата на възраст до 23 
години.
 Първенството за сезон 
2019/2020 ще се проведе в пет 
кръга.           продължава на стр. 8

Тедî Кàáàкчиев зàпîчвà áиткà 
зà ñветîвíàтà титлà тàзи ñъáîтà

 LC Waikiki открива свой магазин 
в Габрово на 6 декември със специ-
ална промоция, която ще продължи 
до неделя - 8 декември. Клиентите 
на магазина могат да се възползват 
от офертата „Вземи 4, плати 3“, като 
артикулът с най-ниската цена е без-
платен. 
 Предложението габровци да па-
заруват изгодно включва както дре-
хи, така и аксесоари за цялото се-
мейство. Официалното откриване на 
първия магазин на модната марка в 

Габрово е в 12:00 часа в Мол Габро-
во. 
 Работното време на магазина ще 
бъде всеки ден от 10 до 20 часа. С 
отварянето на магазин в Габрово LC 
Waikiki продължава политиката си 
да предлага изкушаващи предложе-
ния и богато разнообразие от дрехи 
и аксесоари за всеки член на се-
мейството. Това е 21 обект на мар-
ката в България, като тя управлява 
повече от 1000 магазина в 47 страни 
по света. 

LC Waikiki
îткривà мàãàзиí 

в Гàáрîвî

Чрез 3D екрàí в Иñтîричеñкия 
музей пîñетителят ще мîже 
дà ñе "кàчи" íà Пàрàхîдà íà 
Пеíчî Семîв                     3

стефка Бурмова

 Утре, 7 декември 2019 
г., от 10,00 часа в габров-
ската зала „Възражда-
не“ тържествено ще бъде 
отбелязан Студентски-
ят празник - 8 декември, 
след което ще се състои 
и церемонията по връч-
ването на дипломите на 
най-младите инженери от 
47-я редовен випуск на 
габровското висше учебно 
заведение.
 Преди 47 години на 
този ден своите дипло-
ми получиха студентите от 
първия редовен випуск, 

успешно завършили спе-
циалностите „Механично 
приборостроене“ и „Про-
мишлена електроника“. 47 
години по-късно своите 
дипломи на инженери ще 
получат млади специали-
сти по 8 професионални 
направления, 17 бакала-
върски, 25 магистърски 
специалности и по 26 док-
торски програми, обучава-
ни във факултетите „Елек-
тротехника и електроника“, 
„Машиностроене и уредо-
строене“ и „Стопански“, 
както и в Департамента за 
езиково и специализирано 
обучение. 

Утре връчвàт диплîмите íà 47-я 
редîвеí випуñк íà Техíичеñкия 
уíиверñитет в Гàáрîвî

 Учител по история 
от местното ОУ „Неофит 
Рилски“ спечели голямата 
награда от Коледния те-
атрален фестивал на Га-
бровския драматичен теа-
тър. Името на 33-годишния 
Цветомир Хаджииванов 
беше изтеглено от томбо-
лата, след като приклю-
чи последният спектакъл 
- „Мнимият болен“, вечерта 
на 4 декември. 
 Това стана на сцената 
на театъра в присъствието 
на публиката, гост-актьора 
Николай Урумов, габров-
ската трупа и тричленната 
комисия в състав: Петко 
Койчев - директор на ДТ 
„Рачо Стоянов“, Светлана 
Цвяткова и Павлина Пен-
чева.
 Цветомир Хаджиива-
нов спечели пропуск за 
двама за представление-
то „Укротяване на опър-
ничавата” в „Шекспировия 
Глоуб Тиътър“ в Лондон 
на 8 февруари 2020 г., с 
осигурени туристическа 
обиколка на театъра, са-
молетни билети до англий-
ската столица и обратно, 
две нощувки в хотел, като 
целият пакет е за два-
ма. Печелившият му талон 
беше изтеглен от 13-го-
дишния Валентин Петров, 
който публиката познава 
от спектакъла на Габров-
ския театър „За Първото 
Българско царство: Отшел-
ника“ на режисьора Петри-
нел Гочев. 

продължава на стр. 3

Õàджиивàíîв 
ñпечели áилетà зà 
Шекñпирîвия Глîуá 
Тиътър в Лîíдîí Честит НикулдеН 

На Нашите клиеНти 
риболовци. 

Пожелаваме им 
здраве, 

щастлив ПразНик 
и 

Наслука!

Кметîвете íà Севлиевî, Дряíîвî и Сухиíдîл 
îфициàлíî îткрихà ñиñтемàтà зà рàзделíî 
ñъáирàíе и рециклирàíе 
íà áиîîтпàдъци в 
îáщиíà Севлиевî     2
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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

�    елекТроразпределение север ад, 
разпределиТелен обслужващ 

ценТър Габрово и Горна оряховица 
уведоМява своиТе клиенТи, че:

На 07.01.2020 г. от 10:00 до 10:30 ч. поради из-
вършване на оперативни превключвания на съоръ-
женията за доставка на електроенергия са възможни 
смущения на електрозахранването в района на град 
Трявна, ул. „Бръшлянска“; част от ул. „Осми март“ – 
около СТП „Осми март“; ул. „Люляк“; ул. „Асеневци“ 
– от втория мост нагоре до края на улицата; фирма 
„Трявна Арт“ ЕООД; фирма „Имоти“ АД (ВС „Лотос“); 
ТПК „Балкан“; къщите около Добревски мост.

Електроразпределение Север АД, Разпределителен обслуж-
ващ център Габрово и Горна Оряховица се извинява на своите 
клиенти за възникналото неудобство и се надява на разбира-
не. Допълнителна информация на тел. 0700 1 61 61.

елекТроразпределение север ад, 
разпределиТелен обслужващ 

ценТър Габрово и Горна оряховица 
уведоМява своиТе клиенТи, че:

На 02.01.2020 г. от 10:00 до 10:30 ч. поради из-
вършване на оперативни превключвания на съоръ-
женията за доставка на електроенергия са възможни 
смущения на електрозахранването в района на общи-
на Трявна, ул. „Бръшлянска“; част от ул. „Осми март“ 
– около СТП „Осми март“; ул. „Люляк“; ул. „Асеневци“ 
– от втория мост нагоре до края на улицата; фирма 
„Трявна Арт“ ЕООД; фирма „Имоти“ АД (ВС „Лотос“); 
ТПК „Балкан“; къщите около Добревски мост. 

Електроразпределение Север АД, Разпределителен обслуж-
ващ център Габрово и Горна Оряховица се извинява на своите 
клиенти за възникналото неудобство и се надява на разбира-
не. Допълнителна информация на тел. 0700 1 61 61.

 Общинското ръковод-
ство на ГЕРБ - Трявна 
и общинските съветници 
от ПП ГЕРБ - Трявна сме 
силно обезпокоени от 
създалата се политическа 
криза в Общински съвет и 
невъзможността да бъде 
сформирано мнозинство 
и избран председател. 
Още по-обезпокоени сме 
от факта, че останалите 
политически формации 
нямат ясни публични по-
зиции и прозрачни наме-

рения, а се опитват чрез 
лични разговори, познан-
ства и приятелства да 
търсят подкрепа за свой 
председател на Общински 
съвет. 
 Единствено политиче-
ска партия ГЕРБ обяви 
ясна позиция, съобразена 
с вота на избирателите.  
 ГЕРБ и ВМРО бяха 
преки опоненти във втори 
тур на изборите за мест-
на власт. Когато едната 
партия спечели избори-

те, другата остава в опо-
зиция, съгласно вота на 
избирателите и демокра-
тичната система на уп-
равление. ПП ГЕРБ знае 
своето място и публично 
декларира и препотвърж-
дава отредената й пози-
ция, че няма да участва 
в управлението и няма да 
издига свой председател, 
така както са решили жи-
телите на Тревненска об-
щина. Отговорното и чест-
но политическо поведение 

изискваше своята пози-
ция да обявят и останали-
те политически формации. 
Това би било ясен знак 
за прозрачност и пред-
поставка за водене на 
открити политически кон-
султации за сформиране 
на мнозинство. Поради 
липсата на ясни посла-
ния и позиции, за жалост 
вече месец не може да 
бъде сформирано рабо-
тещо мнозинство, в ре-
зултат на което се стигна 

и до невъзможността да 
бъде избран председател 
на Общински съвет.  
 Категорично заявя-
ваме, че е недопустимо, 
заради лични интереси 
около председателското 
място и липса на поли-
тически опит, потърпевши 
да бъдат жителите на об-
щината. Затова, след като 
беше изпуснат шансът Об-
щински съвет да се кон-
ституира по най-добрия 
и правилен начин чрез 

сформиране на мнозин-
ство, за да бъде преодо-
ляна кризата и безизходи-
цата, за да има работещ 
Общински съвет и да се 
вземат важни за жители-
те на Тревненска община 
решения, оттук насетне 
ГЕРБ ще подкрепи всеки 
един кандидат, издигнат 
за председател. 
 Призоваваме и оста-
налите политически фор-
мации в Общински съвет 
към повече прозрачност, 

каквато тревненци заслу-
жават. 
 Апелираме всички тях 
ясно да заявят позицията 
си и намеренията си по 
отношение управлението 
на общината и избора на 
председател на Общински 
съвет. Крайно време е в 
Трявна да има отговорно 
политическо поведение от 
политическите формации 
и ясни политически пос-
лания, позиции и ангажи-
менти.

ЖеНиНа деНЧева

 Продължават сигнали-
те за скитащите по улици-
те бездомни кучета. Техни-
ят брой по това време се 
увеличава, тъй като соб-
ствениците на вили и къщи 
в селата през есента ги 
пускат на свобода, защото 
през зимата не могат да 
се грижат за тях.
   Освен че се страху-
ват от нападение на някое 
злонравно четириного, ро-
дители се опасяват и от 
замърсяване на детските 
площадки и пясъчници, къ-
дето играят техните деца. 
 Какви мерки взема 
Общината за намаляване 
броя на бездомните живот-
ни, коментират от общин-

ската администрация. „В 
изпълнение на програмата 
за трайно намаляване на 
популацията и решаване 
на проблема с бездомни-
те кучета Община Габрово 
прилага метода „Прибери, 
неутрализирай (кастрирай) 
и върни”. Спазвайки всич-
ки изисквания на Закона 
за защита на животните 
и Закона за ветеринарно-
медицинската дейност, на-
станените в приюта кучета 
се кастрират, обезпарази-
тяват и ваксинират срещу 
бяс. За тях се прилагат 
програми за задомяване и 
обгрижване от граждани и 
природозащитни организа-
ции. Ветеринарният лекар 
издава паспорти на жи-
вотните, предназначени за 

задомяване и обществен 
надзор. 
 Преди да напуснат 
приюта, им се поставя 
микрочип, независимо от 
наличието на друга иден-
тификация, и се въвеждат 
в информационната систе-
ма ВетИс на Българската 
агенция по безопасност на 
храните. Има и не малък 
брой, които се осиновяват 
от частни лица, желаещи 
да полагат грижи за дома-
шен любимец. За тези, за 
които не се намери сто-
панин, действащата нор-
мативна база предвижда 
след обработка да се връ-
щат на местата, откъдето 
са заловени.
 Служители от Общин-
ски инспекторат осъщест-

вяват контрол спрямо 
собствениците на кучета 
компаньони, по отношение 
изискванията на чл. 174 от 
Закон за ветеринарноме-
дицинската дейност.
 Пясъчниците на дет-
ските площадки се до-
пълват и разрохкват два 
пъти годишно. Според 
предписание от Регио-
нална здравна инспекция 
- Габрово пясъчниците и 
съоръженията се обра-
ботват и обезпаразитяват 
също два пъти годишно. 
Тези дейности се извърш-
ват от служители на отдел 
„Чистота“ при Общинско 
предприятие „Благоустроя-
ване“.
 Отговорът е изчерпа-
телен, но не особено удо-

влетворителен. Но Общи-
ната няма какво друго да 
направи, освен да спазва 
Закона за защита на жи-
вотните. А той е твърде 
разтеглив и противоречив. 
Според него бездомните 
животни трябва да се съ-
бират, обезпаразитяват, 
кастрират, маркират и да 
се върнат точно на мяс-
тото, откъдето са взети. 
Ефект - никакъв. Но ако 
се вземат по-крути мерки 
срещу бездомниците, от 
природозащитните веднага 
ще скочат в защита на жи-
вотните. 
 Така че всичко се вър-
ти в един омагьосан кръг. 
И така години наред, от-
както през 2008 година е в 
сила този закон.

 На церемонията при-
състваха Здравка Лалева 
– председател на ОбС – 
Севлиево, Невена Тодоро-
ва – зам.-кмет на община 
Севлиево и ръководител 
на проекта, Румяна Дъчева 
– секретар на община Се-
влиево, Маринела Събева 
– управител на Областен 
информационен център – 
Габрово, инж. Павел Хри-
стов – представител на 
„Компост – 92“ ДЗЗД, из-
пълнител по договор за 
строително-монтажни ра-
боти, и Ганка Кънчева – 
управител на „Алфа – М 
98“ ЕООД – изпълнител на 
договор за авторски над-
зор.
 Водосвет за здраве 
и благополучие отслужи 
отец Цонко, който нарече 
да има нови проекти и 
нови обекти за откриване.
 „Това е последна-
та стъпка, за да имаме 
цялостна система за уп-
равление на отпадъците, 
след Регионалното депо 
и след площадката за се-
париране на отпадъци. 
Надявам се, че всички 
наши съграждани ще имат 

съзнанието и ще спазват 
правилата по отделното 
събиране на отпадъците“, 
сподели кметът д-р Иван 
Иванов. „Базата я има, от 
нас зависи как ще я екс-
плоатираме“, коментира 
още кметът.
 Проект „Прилагане на 

децентрализиран модел 
за управление на биоот-
падъците, включително из-
граждане на необходимата 
техническа инфраструкту-
ра – система за разделно 
събиране и съоръжение за 
рециклиране на събраните 
биоотпадъци“, финансиран 

от Оперативна програма 
„Околна среда 2014 – 2020 
г.“. По проекта са изгра-
дени две съоръжения за 
компостиране в общините 
Дряново и Севлиево, как-
то и 3 площадки за компо-
стиране на място.
 Съоръжението в Се-

влиево представлява тех-
нология за компостиране 
на редове на открито с 
принудителна аерация и е 
с капацитет 3000 тона го-
дишно третирани биораз-
градими отпадъци. Систе-
мата за разделно събира-
не за община Севлиево 
обхваща град Севлиево и 
10 по-малки населени мес-
та с население над 500 
души. Инсталацията в об-
щина Дряново е с капа-
цитет от 900 тона годишно 
третирани биоразградими 
отпадъци и представлява 
технология за компости-
ране на редове на откри-
то. С нея ще се осигури 
разделното събиране на 
биоотпадъци от град Дря-
ново и още едно населено 
място в съседство. Във 
всяка от общините Севли-
ево, Сухиндол и Дряново 
са обособени 3 броя пло-
щадки за компостиране на 
място с големина между 
200 и 500 кв. м и капацитет 
между 5 и 10 кубически 
метра на година.
 За нуждите на инста-
лацията в община Севли-
ево е закупени офис - пре-

местваем обект от типа 
контейнер, трактор с на-
личен прикачен инвентар 
на площадката за компос-
тиране, сметоизвозващ ав-
томобил с вместимост 5,5 
кубически метра, цистерна 
с вместимост 8 000 л.
 Доставени са 6 броя 
контейнери за битови и 
производствени отпадъци 
на територията на площад-
ката за компостиране с 
вместимост 240 л, още 239 
броя контейнери за от-
падъци (120 л), 638 броя 
контейнери за отпадъци 
(240 л), 3817 броя контей-
нери за отпадъци (25 л), 
3000 броя кухненски кон-
тейнери (10 л), 3691 броя 
кухненски контейнери с 
вентилационни отвори (10 
л), 225 броя пътни кон-
тейнери (660 л) и 347 932 
бр. биоразградими торбич-
ки по 10 л. За община 
Дряново по проекта са 
закупени сметоизвозващ 
автомобил, генератор за 
електрическата енергия, 
водна помпа, която ще из-
помпва отпадъчните води 
към системата за полива-
не на машината за обръ-

щане на компоста, сонда 
за измерване на нивата 
на въглеродния диоксид, 
комплект за изпитване 
качеството на компоста, 
дигитален уред за измер-
ване на температурата и 
дигитален приемник, 5 бр. 
контейнери за битови и 
производствени отпадъци 
на територията на площад-
ката за компостиране по 
240 л, 107 бр. контейнери 
за отпадъци (120 л), 116 
бр. контейнери за отпа-
дъци (240 л), 1861 бр. кон-
тейнери за отпадъци (25 
л), 3093 бр. кухненски кон-
тейнери с вентилационни 
отвори (10 л), 40 бр. пътен 
контейнер с вместимост 
660 л, 750 бр. торби за 
многократна употреба от 
по 120 л и 160 836 биораз-
градими торбички (10 л).
 Проведена е информа-
ционна кампания и обуче-
ние на населението и са 
раздадени контейнери за 
битови отпадъци.
 Проектът е на стойност 
2 230 595,39 лв., от които 1 
557 812.45 лв. европейско 
и 274 908.08 лв. национал-
но съфинансиране.

Кметîвете íà Севлиевî, Дряíîвî и Сухиíдîл îфициàлíî îткрихà ñиñтемàтà 
зà рàзделíî ñъáирàíе и рециклирàíе íà áиîîтпàдъци в îáщиíà Севлиевî

Пîзиция íà Оáщиíñкîтî ръкîвîдñтвî íà ГЕРБ - Трявíà и îáщиíñките ñъветíици îт ГЕРБ 
- Трявíà пî пîвîд íевъзмîжíîñттà дà áъде ñфîрмирàíî мíîзиíñтвî в ОáС - Трявíà

Увеличàвà ñе áрîят íà ñкитàщите кучетà
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 - Какви са основните 
дейности по проекта?
  - Проектът предвиж-
да ремонт на сградата на 
РИМ - Габрово, създаване 
на нова постоянна екс-
позиция, оборудване на 
ателието за реставрация 
и консервация, обособява-
не на център за работа с 
деца, създаването на нов 
рекламно-търговски щанд, 
дейности по популяризи-
ране и реклама на Дечко-
ва къща, която е част от 
музея. Тя ще бъде газифи-
цирана и ще се обособи 
на първия етаж ретро ка-
фене.
 Имаме разработени 
инвестиционен и техни-
чески проект за ремонт, 
съгласувани с Национал-
ния институт за недвижи-
мо културно наследство. 
Сградата, в която се на-
мира музеят, е от нацио-
нално значение, дело е 
на големия български ар-
хитект Никола Лазаров и 
е в експлоатация повече 
от 116 години. Строител-
ните и реставрационните 
дейности при сериозното 
преустройство през 2003 
- 2004 г. не обхващат ре-
монт на покривната кон-
струкция, на ламаринените 
обшивки на мансардния 
етаж, на дограмата на 
прозорците, на оберлихта 
на плоския покрив. Оттук 
произхождат и сериозните 
вече проблеми на сгра-
дата, които застрашават 
персонала, посетители и 
културното наследство и 
общото й функциониране. 
 - Какво точно ще се 
случи в сградата, ако Об-
щината спечели проекта?
   - Проектното предложе-
ние за ремонта на сграда-
та предвижда подмяна на 
дървена дограма с алуми-
ниева, цялостно вътрешно 
пребоядисване и частично 
изкърпване на компроме-
тирани мазилки, почист-
ване на видимата каменна 
зидария, дренаж и външна 
хидроизолация на стените 
под нивото на терена.
 В партера, на първия 
и на мансардния етаж ще 
се подмени дървената дву-
катна дограма с нова, от 
трислойно слепена импрег-
нирана дървесина с троен 
стъклопакет. Вътрешните и 

външните детайли и деко-
ративни елементи ще се 
изпълнят по мярка от ори-
гинала. Съществуващите 
метални решетки няма да 
се демонтират, а ще се 
реставрират на място и 
ще бъдат пребоядисани. 
Предвижда се цялостно 
вътрешно пребоядисване 
и частично изкърпване на 
компрометирани мазилки 
на всички етажи.
 Външните дървени и 
вътрешни дървени вра-
ти - във входното фоайе, 
към дървеното стълбище 
и интериорните врати на 
всички етажи ще се рес-
таврират.
 Дървеното стълбище 
ще се реставрира и пре-
боядисва. Настилката на 
външната северна стълба 
ще се подмени с плочи от 
изкуствен камък, имити-
ращ пясъчник. Парапетът 
й ще се подмени с нов, по 
мярка от място и детайл 
от балконския парапет, 
разположен над него на 
северната фасада. Метал-
ните балконски парапети 
на първия етаж ще се рес-
таврират.
 На плоския покрив ще 
се демонтира съществу-
ващата компрометирана 
хидроизолация и ще се 
изпълни нова изолационна 
система. Ще се подмени 
ламаринената обшивка на 
борда с нова. Ще се де-
монтират съществуваща-
та метална конструкция и 
прозорците на оберлихта, 
ще се изгради нов сто-
манобетонен борд, върху 
който ще се монтира ново 
покривно остъкляване с 
алуминиева конструкция и 
троен стъклопакет с външ-
но ламинирано стъкло 
(триплекс).
 В мансардния етаж и 
покрива ще се демонтират 
съществуващата фасадна 
обшивка от метални шин-
дли, металните обшивки 
на капандурите, улуците, 
металния корниз, декора-
тивните метални елемен-
ти, дъсчената обшивка под 
ламарината, керемидите и 
компрометирани елементи 
от фасадната и покривна-
та дървени конструкции.
 Неизползваемите ко-
мини ще се премахнат 
до котата на таванския 

гредоред. Ще се монтира 
топлоизолация от пресо-
вана каменна вата. Ще се 
подменят компрометира-
ни дървени конструктивни 
елементи, дъсчената об-
шивка с ламиниран водо-
устойчив шперплат, върху 
който ще се полага хи-
дроизолационна мембра-
на. Фасадната обшивка 
от метални шиндли ще се 
възстанови в оригиналния 
вид.
 Върху покривната кон-
струкция ще има покри-
тие от метални керемиди с 
полиестерно покритие по 
сертифицирана система, 
включително снегозадър-
жащи елементи и елемен-
ти за проветрение.
 Металните капандури 
ще се реставрират и ще 
се монтират върху фасада-
та и покрива. Предвижда 
се и поставяне на нова 
мълниезащитна и заземи-
телна инсталация.
 В компрометирани-
те участъци от фасадата, 
включително тераси, бор-
дове, корнизи, ще се из-
кърпят обрушените мазил-
ки.
 Фасадите ще се пребо-
ядисат цялостно със сили-
катна боя, като се повта-
рят съществуващите цвето-
ве. Металните водосточни 
тръби също ще се пребо-
ядисат, пластмасовите ще 
се подменят с метални.
 Благодарение на ре-
монта, след като се по-
добри температурния ре-
жим и спрат течовете и 
разрушаването на стените, 
залата за събития и поме-
щенията за работа с деца 
ще могат да се използват 
целогодишно. 
 - А новости с музей-
ните експонати ще има 

ли?
 - Новата експозиция 
ще запази името „Габрово 
и габровци”, за да има 
приемственост, но ще до-
развие и представи пред 
публика атрактивен и лю-
бопитен разказ за истори-
ята на Габрово и региона. 
РИМ - Габрово е единстве-
ната музейна институция 
в града, която представя 

общоисторически разказ 
и експонира обществено-
политическа история. Кул-
турните ценности ще бъдат 
представени в модерни 
витрини, с реактивни стък-
ла за увеличение на обра-
за, където е необходимо, 
с подходящи осветление, 
музеен реквизит, текстове. 
На партера ще се раз-

вие историята на Габрово, 
а на първия етаж ще се 
представят бележити га-
бровци и техните истории 
с възможност на няколко 
години да се подменят.
 За пръв път в посто-
янна експозиция в гра-
да ще бъде представена 
древната история на реги-
она чрез археологически 
културни ценности, резул-
тат от 42-годишни архео-
логически проучвания на 
музея.
 Атракция в експозици-
ята е екранът с възмож-
ности за флаш-прожекция, 
показваща праисторичес-
ки обитатели на пещерата 
Бачо Киро.
     В експозицията, посве-
тена на османския период, 
атракции са 3D екраните с 
наслагване на стъкла, кои-
то показват габровските 
дервентджии и габровка 
в сокайно забраждане. 
Посетителят ще може да 
преминава около персо-
нажите.
 Чрез специално мобил-
но приложение - филтри 
за снимки, посетителят 
ще може да се засне-
ме с ефектното сокайно 
забраждане. 3D екран с 
наслагване на стъкла ще 
пресъздава и легендарна-
та отбрана на Шипченския 
проход от българските оп-

ълченци.
 Друга атракция е ек-
ран с мултимедия за 3D 
прожекция на възрож-
денски дюкян с вграден 
оригинален шкаф с атрак-
циони - непознати и слабо 
известни габровски стоки, 
които ще бъдат отваряни, 
докосвани, откривани и 
разгадавани от посетите-

лите.
 В посветената на но-
вата история на Габрово 
част от експозицията ще 
бъде обособен кметски ка-
бинет, с възможност за 
посетителите за собстве-
но заснемане в ролята 
на кмет. Специален екран 
ще показва развитието на 
града през вековете, с по-
етапна реконструкция на 
емблематичните сгради.
     На първия етаж екран 
ще представя историята 
на известния габровски 
род Хаджистойчеви - соб-
ственици на сградата на 
РИМ. В посветената на 
бележити габровци експо-
зиция на етажа атракция 
е 3D екран, позволяващ 
на посетителя да се качи 
на емблематичната сграда 
„Парахода“ на легендар-
ния индустриалец и дари-
тел Пенчо Семов и да го 
управлява.
 Обособено място с ек-
ран за прожекции на ман-
сардния етаж ще позволи 
публиката да се докосне 
до слабо третирания, но 
ставащ все по-любопитен 
за нея разказ за истори-
ята на града през социа-
листическия период.
 РИМ - Габрово ще пре-
достави на посетителите 
възможност да ползват 
двуезична Tour guide сис-

тема и да се запознаят с 
историята на всяка експо-
нирана културна ценност.
 Специално ошиняване 
и поставянето на корди 
с окачвачи ще позволи 
лесното експониране на 
мобилни изложби в залата 
за събития.
 - Ще продължи ли ра-
ботата на музея с децата?

 - Проектът предвижда 
и обособяване на Център 
за работа с деца. В него 
те ще могат да се обуча-
ват и забавляват с инте-
рактивен екран за под-
реждане на исторически 
пъзели и игри, свързани 
с историята на Габрово 
и националната история, 
с характерни за региона 
елементи на материалната 
култура и забележителни 
културни ценности от фон-
довете на РИМ - Габрово, 
с българските традиции и 
типични за региона оби-
чаи. Специално оборудван 
за детска и ученическа 
аудитория, центърът ще 
бъде място за работа със 
семейства, организиране 
на празници.
 Чрез този проект ще 
бъде обновено оборудва-
нето на ателието за рес-
таврация и консервация в 
музея, което ще позволи 
разширяване на неговата 
дейност за опазване на 
културното наследство.
 Новият търговско-ре-
кламен щанд ще изнесе 
непосредствено пред по-
сетителите музейните су-
венири, издания, рекламни 
материали. Предвиденият 
3D принтер ще позволи 
обогатяване на номенкла-
турата на музейните суве-
нири и лесното изработва-

не на ефектни подаръци.
 Изпълнението на всич-
ки тези дейности ще до-
принесе за развитието на 
Регионален исторически 
музей - Габрово като кон-
курентоспособна туристи-
ческа атракция и за пъл-
ноценното реализиране на 
туристическия му потен-
циал.

Чрез 3D екрàí в Иñтîричеñкия музей пîñетителят 
ще мîже дà ñе "кàчи" íà Пàрàхîдà íà Пеíчî Семîв,
ако Общината спечели проект за над милион и половина лв. за ремонт на Регионалния исторически музей

ЖеНиНа деНЧева

 С проект „Регионален исторически музей Габрово - по-
знание, участие, преживяване” Община Габрово, собственик 
на сградата на ул. „Николаевска”, ще кандидатства по Опе-
ративна програма „Региони в растеж” 2014 - 2020 г. Общата 
стойност на проекта е 1 614 466 лв. с ДДС. Проектът пре-
мина успешно две обществени обсъждания. Предстои той да 
се гледа и в Общинския съвет, вероятно на 19 декември. Как-
во представлява проектът и какви промени ще се извършат 
в РИМ - Габрово, коментира директорът на музея Красимира 
Чолакова.

Обсъждане на проекта

продължава от стр. 1
Цветомир сподели, че е 
гледал всички представле-
ния от Коледния фестивал.
 Освен него, станаха 
ясни кои са носителите на 
другите четири награди. 
Николай Урумов донесе 
късмет на Васвие Адем, 
която също се оказа пре-
подавател, но по инфор-
мационни технологии в 
основно училище „Ран Бо-
силек“ в града. 
 Тя спечели втората 
награда - пропуск „Зла-
тен билет” за двама за 
всички премиери на ДТ 
„Рачо Стоянов” - Габрово 

през 2020 г. Актьорите от 
габровската трупа Дани-
ел Тотов, Надежда Пет-
кова и Магдалена Слав-
чева изтеглиха имената 
на останалите печеливши: 
Татяна Хинтоларска - тре-
та награда - пропуск за 
двама за представление 
на Народен театър „Иван 
Вазов” през февруари или 
март 2020 г.; Дианка Де-
луди - четвърта награда 
– пропуск за двама за 
представлението „Одисей” 
на Драматичен театър – 
Пловдив в началото на 
2020 г.; Деница Асенова 
- пета награда – пропуск 

за двама за спектакъла 
„Майстори” на Народен 
театър „Иван Вазов”, кой-
то ще се играе на 15 де-
кември 2019 г. на сцената 
на ДТ „Рачо Стоянов” – 
Габрово.
 В салона присъстваха 
и лично приеха наградите 
си Цветомир Хаджиива-
нов, Васвие Адем и Дени-
ца Асенова. Екипът на те-
атъра се свърза с другите 
двама печеливши.
 Коледният театрален 
фестивал се проведе от 
1 до 4 декември 2019 г. 
на сцената на Габровския 
драматичен театър.

  В рамките на четири 
дни, публиката гледа чети-
ри комедийни постановки 
– две на ДТ „Рачо Сто-
янов“: „Чешити“ и „Мни-
мият болен“, спектакъла 
„Съблечи се“ на Драма-
тичен театър – Пловдив и 
представлението „Брачни 
безумия“, съвместна проу-
кция на Театър Криле и ДТ 
„Рачо Стоянов“. 
 Общо 1045 зрители 
посетиха фестивала. Като 
съпътстващо събитие към 
фестивала беше организи-
рана коледна томбола за 
зрителите с пет театрални 
награди.

Õàджиивàíîв ñпечели áилетà зà 
Шекñпирîвия Глîуá Тиътър в Лîíдîí
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56 декември 2019 г. недвижими имоти - продава, купува, наема; автопазар; превози; билети

Вашата ОбяВа ще бъде от-
печатана още на следващия ден, 
ако бъде подадена в редакцията на 
„100 вести“ до 16.30 ч. Цените на 
обявите са: 15 ст./дума, без пред-
лози и съюзи, за едно отпечатване; 
30 ст./дума в каре; 40 ст./дума в 
каре със сива подложка. Можете да 
използвате специалните отстъпки 
за годишни обяви. При текущите 
обяви всяка 11-та е безплатна. 

ПРОДАВА АПАРТАМЕНТИ - ГАБРОВО
2-ст., Център, 63 м2, ет. 5/5, за ремонт 39 950 лв
2-ст., Борово, 80м2, ет. 5/6, панел 39 200 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
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 62 000 лв
3-ст., Болница, етаж 3/5, 94 м2, тухлен, гараж, таванска          34 900 eu
3-ст., център, ново стр., 111м2, ет. 5, ТЕЦ, гараж за 2 коли 120 000 eu
3 ст., Тлъчници, НС, 98 м2, ет. 5/5 57 000 eu
3 ст., Тлъчници, 89 м2, ет.3/5, обзав. 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., Колелото, ет. 6/6, 76м2, панел, PVC 49 500 лв
3-ст., Сирмани, 94 м2, ет. 3, таванска стая, гараж и маза 70 600 лв
3-ст., Център, 83м2, ремонтирана баня, възможност за газ 65 000 лв
ПРОДАВА КЪЩИ, ЕТАЖИ - ГАБРОВО

Голо бърдо, 2-ет., 170 м2 РЗП, гараж, PVC, двор 409 м2 109 995 лв
Борово, 3-ет., 60 м2 ЗП, лятна кухня, двор 309 м2, на две улици 26 500 лв
Шенини, 2-ет., 229 м2 РЗП, двоен гараж, гр. стр., двор 570 м2 73 000 лв
ПРОДАВА КЪЩИ - ОБЛАСТ ГАБРОВО

Чавеи, 286 м2 РЗП, обзаведена, бивша къща за гости, 6 спални, 6 бани, 
двор 1230м2 150 500 лв
Черневци, 138 м2 РЗП, реновирана, 572 м2 двор 74 995 eu
Драгомани, 174 м2 РЗП, обзаведена, двор 1329м2 36 5 00 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
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 41 500 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 43 700 лв
ПРОДАВА - ВИЛИ

Врабците, 2-етажна, 53 м2 ЗП, двор 1085 м2 39 800 лв
ПРОДАВА ПАРЦЕЛИ

Обходен път за Шипка, 20 дка 210 000 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, 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 произв. 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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иМоТи продава
парцел в село Мрахори - 
800 кв. м, се продава на тел. 
0878/370-640. [24, 22]
парцел до „Техномаркет“ - 3 
дка, за 18 000 лв. се продава на 
тел. 0892/484-602. [17, 12]
упи, 7300 кв. м, на ул. „Перущи-
ца“ се продава на тел. 0885/733-
225. [11, 11]
апарТаМенТи в Габрово и Тряв-
на - обзаведени, център, се про-
дават на тел. 0897/556-676. [11, 
10]
МноГосТаен апарТаМенТ се 
продава на тел. 0888/813-710. 
[7, 4]
къща - ново строителство, на 
три етажа, РЗП 165 кв. метра, 
цена: 88 888 лв., се продава на 
тел. 0888/450-180. [11, 8]
Гарсониера, след ремонт, в 
кв. Трендафила, с посредник се 
продава на тел. 0887/760-790. 
[11, 7]

апарТаМенТи и други - ново 
строителство, в идеален център 
се продават на тел. 0888/447-
096. [18, 4]
Гарсониера на Еса - обзаведе-
на, за 29 000 лева се продава на 
тел. 0888/860-505. [3, 3]
еТаж оТ къща в центъра, зад 
МОЛ Габрово, с двор 150 кв. м, 
се продава на тел. 0897/446-428, 
0878/356-150 [16, 4]
къща се продава на тел. 
0899/44-01-77. [3, 2]
къща близо до Габрово, на 6 
км от центъра, се продава на тел. 
0897/569-027. [11, 3]
двуеТажна къща в кв. Лъка-
та се продава. Справки на тел. 
0889/415-447, след 18 часа. [4, 
2]

иМоТи купува
евТина къща, може и полусъбо-
рена, се купува на тел. 0895/752-
838.
купуваМ къща, апартамент, га-
раж и др. на дългосрочен лизинг. 
0899/143-163 [18, 11]
едносТаен или двустаен - ту-
хлен, купува тел. 0899/222-636. 
[12, 8]

иМоТи дава под наеМ
Топ ценТър, 50 кв. м, за ма-
газин, офис под наем - тел. 
0878/370-640. [24, 22]
апарТаМенТ в кв. Палаузово, 
„Болшевик“, се дава под наем на 
тел. 0878/474-879. [22, 22]
ТрисТаен апарТаМенТ - тухлен, 
необзаведен, се дава под наем на 
тел. 0887/621-225. [13, 13]
офис, оборудван, 20 кв. м, ул. 
„Априловска“ № 2, цена: 200 лв. 
за месец, се отдава под наем на 
тел. 0888/53-80-74. [11, 8]
рабоТещ авТосервиз се отдава 
под наем на тел. 0878/93-36-37. 
[11, 8]
кварТира се дава на тел. 
0889/363-365. [5, 5]
едносТаен апарТаМенТ на Ко-
лелото се дава под наем на тел. 
0877/222-095. [12, 4]
ТрисТаен необзаведен апар-
тамент, след основен ремонт, с 
климатик, кв. Русевци, Габро-
во, се дава под наем на тел. 
0884/149-964. [17, 7]
иц, два магазина/офиси, догова-
ряне, под наем - тел. 0888/378-
193. [12, 4]

кафе „лебеда“ под наем - тел. 
0889/848-474. [4, 4]
апарТаМенТ под наем се дава 
на тел. 0876/411-467. [12, 5]
МясТо за автокъща се дава 
под наем на тел. 0895/710-934. 
[11, 4]
авТоМивка се дава под наем на 
тел. 0895/710-934. [11, 4]
МаГазин - 55 кв. м, на коле-
лото на Консултативна поликли-
ника се отдава под наем на тел. 
0898/815-554. [11, 2]
обзаведена Гарсониера в 
центъра се дава под наем на тел. 
0894/097-285. [2, 1]

зеМи
зеМеделски зеМи в Кметовци 
и около Габрово, може и идеални 
части, се купуват - справки на 
тел. 0886/33-14-15. [22, 22]
зеМеделски зеМи и гори се 
купуват на тел. 0894/23-24-25. 
[11, 10]

нощувки
нощувки - тел. 0879/272-528, 
0888/254-625.
нощувки в топ център - справ-
ки на тел. 0876/731-419. [20, 6]

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

тел.: 066/80 85 74,  0885 118 119
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тел. 0675/32 824,
моб. 0885/666 636

сядаш и караш
авТоМобили до 1500 лв. с 
всичко платено (Опел, Мицуби-
ши, Фолксваген) - справки на тел. 
0999/009-008.

авТоМобили продава
рено 19 - 2 броя на цената на 1, 
1 минимална работна заплата, се 
продава на тел. 0878/180-860. [6, 
5]
опел асТра - 2002 г., дизел, 1.7, 
DTI, пробег 227 000 км, цена: 2000 
лв., се продава на тел. 0885/177-
944. [6, 1]

Микробуси, каМиони
сбалбб - Габрово ЕООД продава 
автомобил „УАЗ 39692“, 16.01.2004 
г. Двигател 2890 куб. см, 85 к. с., 
пробег 115 000 км, цена: 2500 лв. 
Тел. 0885/177-944. [4, 1]

ГуМи
зиМни ГуМи „Кама“ - 185/65/
R14, с джанти, се продават на тел. 
0899/39-60-60. [4, 4]
джанТи за Сузуки Витара, Субару 
Импреза и Голф 4 се продават на 
тел. 0889/908-331. [3, 3]

авТоМобили купува
коли, бусове, камиони, трактори, 
ремаркета (може и дефектирали) от 
място на най-високи цени се изку-
пуват на тел. 0897/429-374

авТочасТи/МаГазини
изкупуваМ авТокаТализаТори 
- тел. 0999/009-008.
нови акуМулаТори - най-ниски 
цени - тел. 0999/009-008.

авТоуслуГи
авТоТенекеджийски и авТобо-
яджийски услуГи. качесТве-
но, експедиТивно, аТракТивни 
цени. Тел. 066/821 566, 0888 321 
692.
кърпеж на автомобили - тел. 
0882/407-493. [15, 11]
авТосервиз - тел. 0882/407-493. 
[15, 11]

авТоМорГи
ника ауТо изкупува всякакъв вид 
МПС на най-добри цени. Предла-
га сервизна дейност и денонощна 
пътна помощ. Тел. 066/886-677, 
0899/886-424.

авТоМобили под наеМ

„VAIKAR RENTACAR“ авТоМо-
били под наеМ, ул. „Емануил 
Манолов“ 28, тел. 0999/009-
008.

скрап, сТари авТоМобили
фирМа „вайкар“ изкупува стари 
и нови, излезли от употреба и ка-
тастрофирали автобуси и микробуси 
- 0999/009-008.
коли за скрап от място се изкупу-
ват на тел. 0899/092-510. [22, 10]

МоТори/велосипеди

изкупуваМ сТари и съ-
вреМенни, западни и со-
циалисТически МоТопеди 
и МоТоциклеТи - здрави и 
повредени, може и с липси - 
0999/009-008.

превози
ТранспорТ - 2.5 тона, 
16 куб. м  - 0899/377-
924
ТранспорТ с бус - 3 
тона, фургон - 18 куби-
ка, падащ борд, колич-
ка. Фактури по ДДС. Тел. 
0887/31-61-84.
ТранспорТ - 0.45 лв./
км - тел. 0894/00-40-45. 

[24, 24]
ТранспорТ със са-
мосвал - 3.5 тона - тел. 
0876/522-774. [20, 14]
ТранспорТни услуГи - 
тел. 0882/407-493. [15, 
11]
ТранспорТни услуГи 
до 2 тона - каросерия - 
тел. 0896/828-147. [20, 
6]

билеТи, пъТувания
авТобусни, саМолеТ-
ни БИЛЕТИ се предла-
гат на тел. 066/80-49-48, 
0887/83-61-73.

уроци, курсове
ценТър за ПРОФЕ-
СИОНАЛНО ОБУчЕНИЕ 
- ГАБРОВО, организира 
лицензирани курсове за: 
огняр, кранист,  мотока-
рист, машинист на път-
но-строителни машини, 
готвач, барман-сервитьор, 
козметик, фризьор, ле-
чебен масаж, маникюр, 
педикюр, ноктопластика. 
Издава се държавен до-
кумент за правоспособ-
ност. Обучение с ваучер 
за безработни и работе-
щи. Тел. 066/80-85-92, 
от 10.30 до 12.30 ч., 
0887/361-876. 
спорТен клуб „Алфа-
Метал“ провежда курсове 
за безопасно боравене с 
огнестрелно оръжие. Тел. 
066/80-69-62.
уроци по пиано и сол-
феж - тел. 0877/80-67-
26. [12, 5]

събрания
управиТелнияТ съвеТ на КСАБ „АКРО-АРТ” - 
Габрово свиква по своя инициатива извънредно 
общо събрание на Сдружението. Общото събрание 
ще се проведе от 17:30 часа на 7 януари 2020 г. 
в гр. Габрово, бул. „Априлов“ - Спортен комплекс 
„Христо Ботев“, зала по скокове батут и акроба-
тика, офис на КСАБ „АКРО-АРТ” - Габрово, при 
следния дневен ред: 1. Промяна на членовете на 
управителния съвет на КСАБ „АКРО-АРТ” - Габрово. 
2. Промяна на устава на КСАБ „АКРО-АРТ” - Габро-
во. 3. Разни. Регистрацията за участие в Общото 
събрание ще започне в 17.00 часа. При липса на 
кворум заседанието се отлага с един час по-късно 
на същото място и при същия дневен ред. [1, 1]

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
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сТроиТелсТво
кърТи и пробива - 0897/832-
363
събаряМ и почиствам от А до 
Я. Извършвам строителни работи. 
чистя дворове, мази - 0899/601-
444.
фирМа събаря, почиства за 
сметка на материалите - тел. 
0896/183-637.
кърТи, зида, ВиК, ел., фаянс  - 
0878/943-895.
фирМа изГражда, ремонтира 
или събаря - обезопасява вся-
какви покриви. Изгражда наве-
си, огради и други на най-ниски 
цени и с високо качество. Тел. 
0895/752-838.
услуГи с мини багерче и самос-
вал - тел. 0897/429-374.
реМонТ в строителството от А 
до Я - тел. 0877/53-16-20. [22, 
17]
покриви, изолации, вътрешни 
ремонти, мазилки, боя, гипсокар-
тон и др. - 0897/390-194. [25, 14]
хидроизолация, покриви, 
дренаж, улуци, капаци, комини, 
подпорни стени бързо и качестве-
но - тел. 0888/020-187. [25, 14]
реМонТ на покриви, хидрои-
золация, саниране, гипсокар-
тон, шпакловка, боя и др. - тел. 
0898/613-913. [13, 12]
сТроиТелно-реМонТни дей-
носТи и всякакви довършителни 
работи - тел. 0884/439-823. [16, 
7]
покривни реМонТи, капаци, 
комини, изолации - 0882/279-
749. [17, 11]
реМонТ на покриви, тенеке-
джийски услуги, хидроизолация, 
улуци и безшевни улуци. Услуги с 
бус и други. Тел. 0893/205-204. 
[13, 8]
кърТи, пробива отвори от 32 
мм до 180 мм - тел. 0895/70-70-
50. [13, 8]

довършиТелни рабоТи - тел. 
0895/70-70-50. [13, 8]
беТон, кофраж, армату-
ра, собствен кофраж - тел. 
0895/707-050. [13, 8]
сТроиТелни и ремонт-
ни дейности - справки на тел. 
0879/377-566. [6, 4]
фирМа извършва всякакви 
външни и вътрешни ремонти, 
покриви, беседки и др. - тел. 
0877/72-92-57. [5, 4]
кърТя беТон, камък - тел. 
0888/544-438. [12, 2]

въТрешен реМонТ
паркеТ, дЮшеМе - редене, БЕЗ-
ПРАХОВО циклене, фино шлай-
фане, лакиране - монтаж на ла-
миниран паркет - 066/86-61-43, 
0889/286-025.
паркеТ, дЮшеМе, ламинат 
- циклене, монтаж, лакиране - 
0886/249-906
шпакловка, боядисване - 
тел. 0895/38-66-50.
професионален МонТаж на 
ламинат, балатум, замазки, боя-
дисване, тапети - справки на  тел. 
0897/978-762, 0877/015-031. 
[27, 18]
МонТаж на гипсокартон, шпак-
ловка и боя. Бързина от нас, 
изборът от вас. Тел. 0895/72-86-
68. [14, 13]
въТрешни реМонТи - тел. 
0897/85-97-33. [11, 11]
шпакловка и боядисване - тел. 
0878/580-333. [31, 17]
въТрешни реМонТи, шпаклов-
ки, боядисване - тел. 0898/569-
486. [22, 14]
шпакловане, боядисване, 
фаянс, теракота, изолация, камък 
- справки на тел. 0899/970-757. 
[5, 4]
фаянс, ТеракоТа, топлоизола-
ция - справки на тел. 0878/928-
538. [11, 1]

изолации
алпинисТи - тел. 0899/321-190
изолации, скеле - 0878/943-
895.
алпинисТи, скеле - 0898/907-
400.
Топлоизолация - тел. 
0885/435-390. [17, 8]

хидроизолации
реМонТ на стари покриви, хи-
дро-, топлоизолации, дренаж - 
тел. 0888/863-001. [17, 11]

израбоТва
израбоТка на метални кон-
струкции, гаражни и други врати, 
огради, парапети - 0885/943-808, 
066/870-546.

оГрадна Мрежа произ-
вежда, Гвоздеи и Тело-
ве на заводски цени се 
предлагат на тел. 066/80-85-
39.

ел. инсТалации, реМонТи
дребни елекТроуслуГи по до-
мовете извършва тел. 0899/145-
802. [33, 32]
ел. услуГи - тел. 0877/85-17-
88. [20, 11]
ел. инсТалации - тел. 0877/36-
78-52. [20, 11]
ел. реМонТи и инсталации - тел. 
0899/359-114. [16, 9]
вик и ел. инсталации - тел. 
0895/70-70-50. [13, 8]

коМини
професионално почисТване 
на комини - отгоре и отдолу. ПО 
ВСЯКО ВРЕМЕ. Тел. 0897/704-
502.
коМиночисТач - тел. 0889/177-
737.

коМиночисТач с опиТ - 
30 лв. - тел. 0894/525-258.

вик
вик МонТаж и поддръжка - 
0887/680-034.
оТпушва канали - тел. 
0889/177-737.
изТочване на септични ями - 
тел. 0889/177-737. [25, 11]
вик реМонТи и инсталации - 
тел. 0899/359-114. [11, 4]

ландшафТен дизайн, оф-
ормление и изпълнение на 
дворни места, озеленяване, 
водопадни и езерни форми, 
скални кътове, барбекюта. 
Тел. 0888/942-335.

доГраМа

н и ко консТрукции оод 
произвежда и МонТи-
ра прозоречни сисТе-
Ми REHAU - справки на 
тел. 0888/001-588, e-mail: 
nikopvc@abv.bg. [18, 11]

реМонТ на елекТроуреди 
и елекТроника
реМонТ на хладилници и фризе-
ри по домовете - тел. 0897/425-
313.
реМонТ на всички марки перал-
ни - тел. 0888/294-214. [23, 19]
реМонТ и продажба на кафе-
автомати - тел. 0898/480-551. 
[11, 8]
реМонТ на перални, съдо-
миялни, печки, бойлери - тел. 
0988/815-645, 0884/155-075. [3, 
1]
реМонТ на телевизори по домо-
вете - тел. 0888/279-846. [15, 1]

услуГи
рязане, касТрене на опас-
ни дървета (АЛПИНИСТ) - www.
arborist-bg.com, тел. 0884/942-
942. 
ковач, кв. Смирненски - водно 
точило и сапове  - 0892/775-774.
събаряне на дървета, ряза-
не, кастрене - справки на тел. 
0889/177-737.
вик и ел. услуги - тел. 0894/220-
509. [18, 9]
кърТи, чисТи, извозва - справ-
ки на тел. 0889/177-737. [25, 11]
МонТаж на мебели и ламини-
ран паркет се предлага на тел. 
0896/73-73-32. [12, 5]
заваръчни услуГи - тел. 
0885/724-671. [11, 3]

куриерски услуГи
най-ниски цени на тежки и 
едрогабаритни товари в страната. 
Най-атрактивни цени за Лондон - 
10 кг - 25 лв. „Европът“, Габрово, 
ул. „Неофит Рилски“ 7, 0882/666-
188. [11, 2]

рабоТа предлаГа
фаянсаджии за Ан-
глия се търсят на тел. 
0876/535-458.
ТаксиМеТрови шо-
фьори се търсят на тел. 
0887/587-354. [22, 14]
ресТоранТ Търси готвач 
и сервитьор/ка. Справки 
на тел. 0899/88-98-97. 
[11, 11]
дървообрабоТваща 
фирМа набира работ-
ници. Справки на тел. 
0899/137-896. [16, 13]

аГенция за охра-
на „супер-Гард“ 
набира охраниТе-
ли. Справки на тел. 
0888/60-42-51. [11, 
11]

сервиТьор/ка при до-
бро заплащане и подси-
гурено спане се търси на 
тел. 0887/671-848. [17, 
10]
жена за гледане на бо-
лен почасово се търси на 
тел. 0888/204-480. [11, 7]
жена за гледане на бо-
лен за 24 часа се тър-
си на тел. 0888/204-480. 
[11, 7]
жена за гледане на въз-
растен мъж се търси на 
тел. 0882/24-14-70. [11, 
9]

фирМа за елекТро-
ника Търси прода-
вач-консулТанТ за 
своя МаГазин и 
сайТ. оТлично за-
плащане. Справки на 
тел. 0878/393-919 [15, 
9]

бисТро „карТал“ тър-
си да назначи кухненски 
работник/миячка. Дневна 
смяна. Телефон за справ-
ки: 0889/319-654. [11, 9]
Малка кравеферМа 
търси работник. Справ-
ки на тел. 0876/415-480. 
[12, 9]сервиТьорка се 
търси на тел. 0899/651-
549. [11, 5]
ТаксиМеТров шо-
фьор се търси на тел. 
0888/413-197. [4, 4]

фирМа набира ра-
боТници за перал-
но сТопансТво. 
оТлично заплаща-
не. Справки на тел. 
0892/24-67-67. [10, 3]

Търся жена до 65 години 
за гледане на стари хора. 
Давам къща. Тел. 066/99-
22-44. [5, 4]
бисТро „карТал“ тър-
си да назначи готвач/по-
мощник-готвач за обед-
но меню. Дневна смяна. 
Предишен опит е задъл-
жителен! Справки на тел. 
0889/319-654. [12, 1]
фирМа Търси хигиенист/
ка за почасова работа. 
Справки на тел. 0878/808-
705. [6, 2]

фирМа Търси Мъже 
за външна под-
дръжка на зелени 
площи и снеГопо-
чисТване. Справки на 
0884/23-40-26. [3, 2]

„подеМ Габрово „ ЕООД 
търси електромонтьор. 
Справки на тел. 0884/854-
354. [5, 2]

рабоТа Търси
хиМик с английски 
език търси работа - тел. 
0878/919-314. [11, 11]
Търся рабоТа - тел. 
0893/289-743. [12, 6]

Грижа за болни 
ГледаМ болни. Може 
почасово. Тел. 0878/47-
69-96. [3, 3]

строителство, ремонти, изолации, услуги; работа предлага/търси

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

www.spaholiday.bg

ЕКСКУРЗИИ ОТ ГАБРОВО
ИСТАНБУЛ ЗА ФЕСТИВАЛА НА ЛАЛЕТО - 
22.04-26.04 с 3 нощувки – 240 лв.
СИНАЯ – БРАН – БРАШОВ - 25-26.04; 23-
24.05; 20-21.06 - 139 лв.
НОС КАЛИАКРА - 30-31.05 - 99 лв.
БЪЛГАРСКИЯТ ХОЛИВУД - 15-17.05;17-
19.07- 145 лв.
С. ЗЛАТОЛИСТ- „ПРЕПОДОБНА СТОЙНА“-
РОЖЕНСКИ МАНАСТИР-МЕЛНИК - 09-10.05; 
04-05.07- 109 лв.
ГЪРЦИЯ-РИЛСКИ МАНАСТИР-МЕЛНИК-РУПИ-
ТЕ - 01-03.05 - 179 лв.
БЕЛОГРАДЧИШКИ СКАЛИ - 09-10.05 - 95 лв.
СКОПИЕ-КАНЬОН МАТКА - 06-07.06 - 139 лв.
ОХРИД И АЛБАНИЯ -02.04.20; 25.06-279 лв.

МИСТИЧНИТЕ РОДОПИ - 13-14.06 - 103 лв.
ПИРИНСКИ ЕЗЕРА -02-05.07;20-23.08,185 лв.
ПОЛША - 05-11.07 - 729 лв.
РИЛСКИ ЕЗЕРА - 16-19.07; 06-09.08; 27-
30.08 - 189 лв.
ВИЕНА И ВЕНЕЦИЯ - 21-26.07 - 449 лв.
СЕВЕРОЗАПАДНА БЪЛГАРИЯ И КРАЙОВА - 
04-06.08 - 149 лв.
МЕТЕОРА - 23-26.04 – 225 лв.
ВЕЛИКДЕН В КОРФУ - 16-20.04 - 439 лв.
ПОЧИВКИ ОТ ГАБРОВО:
ПОЧИВКА В БАНСКО-14-19.07;11-16.08,275 лв
ПОЧИВКА В ПАМПОРОВО - 22-26.07; 05-
09.08 - 239 лв.
ОХРИДСКОТО ЕЗЕРО-23-26.07;13-16.08- 275лв
ПРОДАЖБА НА САМОЛЕТНИ И АВТОБУСНИ БИЛЕТИ

06/12

запознансТва
пенсионер Миньор 
търси жена до 65 години 
за съвместно съжител-
ство, без ангажименти - 
тел. 0882/362-548. [11, 
6]

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

ЗАВЪРШИЛИ ГРАЖДАНСКИ СРЕДНИ 
ИЛИ ВИСШИ УЧИЛИЩА 
(МЗ ОХ-960/23.10.2019 Г.)

 3 бр. вакантни длъжности за войници за 
военно формирование от състава на Военно-

географската служба: 24430 - Троян.
 Длъжността, за която може да се 
кандидатства, е:  „Младши шофьор”.
 докуМенТи се приеМаТ до 20.12.2019 Г. във военно 
окръжие – Габрово, ул. „софроний врачански” 1а
  Изисквания: 
 - образование – средно или по-високо;
 - да не са по-възрастни от 28 години;
 - да не са осъждани;
 - да притежават свидетелство за управление на 
МПС категория „С”.

Подробна информация на тел. 0888210283; 
066/805531; 066/800257.  Справка: www.comd.bg.

О Б Я В А
ЗА ПРИЕМАНЕ НА ВОЕННА СЛУЖБА НА ЛИЦА, 
ЗАВЪРШИЛИ ГРАЖДАНСКИ ВИСШИ УЧИЛИЩА 

(МЗ ОХ-977/05.11.2019 Г.)
 3 бр. вакантни длъжности за офицери за 
военно формирование от състава на Военно-

географската служба: 24430 - Троян.
 Длъжностите, за които може да се 
кандидатства, са:
Топограф в секция „Топография“на сектор 
„Топогеодезия“
Проверител в Първа секция „Картография“ 
на сектор „Картография“
 Младши експерт III степен в секция 
„Географски база данни“ на сектор 
„Дистанционни изследвания“
 докуМенТи се приеМаТ до 17.01.2019 Г. във 
военно окръжие – Габрово, ул. „софроний 
врачански” 1а
 Изисквания: 
 - образование – окс „бакалавър“ по специалност 
геодезия, фотограметрия и картография;
 - да не са по-възрастни от 40 години;
 - да са годни за военна служба;
 - да не са осъждани.

подробна информация на тел. 0888210283; 
066/805531; 066/800257.  

Справка: www.comd.bg.

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

ЗАВЪРШИЛИ ГРАЖДАНСКИ СРЕДНИ 
ИЛИ ВИСШИ УЧИЛИЩА 

(МЗ ОХ-953/21.10.2019 Г.)
117 бр. вакантни длъжности за войници 

за военни формирования от състава 
на Съвместното  командване на силите:

48940-Бургас, 42610-Козарско, 52480-София,
28860-Горна Малина, 

52210-Банкя и 22980-София.
длъжностите, за които може да се кандидатства, са:

 „Мл. шофьор”, „Мл. електротехник”, „Мл. специалист 
по комунално-битово осигуряване”, „автоматчик”, 
„Мл. готвач”, „Работник в кухня”, „Мл. специалист 
по отчета на финансови и материални ресурси”, 
„Работник в склад”, „Мотокарист”, „Мл. специалист по 
пожарна безопасност”, „Мл. администратор на мрежи 
и операционни системи”, „Химик-разузнавач” и др. 

В заявлението си кандидатите могат да посочват 
до 5 (пет) позиции (длъжности) от обявата. 

докуМенТи се приеМаТ до 23.12.2019 Г. във военно 
окръжие – Габрово, ул. „софроний врачански” 1а

 Изисквания: 
 - образование – средно или по-високо;
 - да не са по-възрастни от 28 години;
 - да не са осъждани;
  - за отделни длъжности да притежават 
свидетелство за управление на МПС, категория „С” 
или „С+Е”.

Подробна информация на тел. 0888210283; 
066/805531; 066/800257.  

Справка: www.comd.bg

О Б Я В А
ЗА ПРИЕМАНЕ НА ВОЕННА СЛУЖБА НА ЛИЦЕ, 
ЗАВЪРШИЛО ГРАЖДАНСКО ВИСШЕ УчИЛИЩЕ 

(МЗ ОХ-999/05.11.2019 Г.) ЦЕНТРАЛНО ВОЕННО 
ОКРЪЖИЕ ОБЯВЯВА ВАКАНТНА ДЛЪЖНОСТ ЗА ОФИЦЕР:

адМинисТраТор І сТепен 
В ОТДЕЛЕНИЕ „ЛОГИСТИчНО ОСИГУРЯВАНЕ” 
В ЩАБА НА ЦЕНТРАЛНО ВОЕННО ОКРЪЖИЕ

 докуМенТи се приеМаТ до 13.12.2019 Г. във военно 
окръжие – Габрово, ул. „софроний врачански” 1а
 Изисквания: 
 - окс „магистър” по специалност от професионално 
направление „икономика” от област на висшето образование 
„социални, стопански и правни науки”;  - да не са по-
възрастни от 40 години;  - да са годни за военна 
служба;
 - да не са осъждани; - да нямат друго гражданство.

Подробна информация на тел. 0888210283; 
066/805531; 066/800257.  Справка: www.comd.bg

ероТика
ероТичен Масаж - тел. 
0894/277-849. [11, 6]
услуГи за жени - тел. 
0896/48-29-23. [5, 1]

професионален доМоуправиТел
управление на етажна собственост - пълно обслуж-
ване за граждани и фирми. Тел. 0894/94-07-35. [13, 
3]

счеТоводсТво
счеТоводна канТора „КОНТО-ЕКСПЕРТ“ - счетоводни 
услуги, годишно приключване, данъчни декларации - 
066/804-066

реГисТрация на фирМи и счеТоводно об-
служване - 0898/480-821.
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Всички права запазени. Позоваването на “100 вести” е задължително!

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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продава разни
изГодно! Мъжки кожух - еко 
кожа, нов, мъжки кожух - ес-
тествена кожа, ел. двигател - P 
= 1.5 kW, N = 900 об./мин. - тел. 
0889/72-40-86. [11, 5]
каМина „приТи“ - 17 kW, с 
водна риза, се продава на тел. 
0889/227-669. [3, 3]
павилион - 9 кв. м, за 400 лв. 
се продава на тел. 0895/710-934. 
[11, 4]
МоТорна шейна „Yamaha“ за 
3300 лв. се продава на тел. 
0888/24-33-38. [11, 2]
ски, ски оборудване продава 
тел. 0888/24-33-38. [11, 2]
ТаблеТ - запазен, се продава на 
тел. 0878/390-788. [4, 3]
каМина с водна риза и помпа 
се продава на тел. 0895/871-336. 
[3, 1]

продава Машини

пелеТна Горелка GF858 VIP 
- 8-58 квТ, Гаранционна, 
продава изгодно по спешност 
0888/241-115 [23, 9]

продава МаТериали
каМенни плочи - 10 лв./кв., и 
дялан камък - 35 лв., се продават 
на тел. 0895/752-838.
циМенТови колове продават 
тел. 0888/39-00-82. [11, 11]
циГли - използвани, 0.10 лв., се 
продават на тел. 0896/49-59-26. 
[16, 7]
двуканални циГли и капаци 
се продават на тел. 0877/72-92-
57. [5, 4]
кереМиди браМак (втора 
употреба) се продават на тел. 
0878/199-789. [11, 3]

продава обзавеждане
ГоТварска печка на ток и дър-
ва се продава на тел. 0877/92-
72-90. [3, 3]
BIOFLEX - магнитна постелка, 
колан, завивка, възглавници - за 
спалня. Тел. 0887/879-784. [3, 3]

живоТни продава
заплодени яреТа по спора-
зумение се продават на тел. 
0892/989-718. [11, 7]
коза, яре и пръч се продават на 
тел. 06714/26-61. [7, 5]
яреТа - живи, 4 лв., се продават 
на тел. 0892/989-718. [12, 3]
кози, пръчове и ярета се про-
дават на тел. 0877/983-204. [11, 
1]
овен се продава на тел. 
0898/575-123. [16, 2]

храна за живоТни
сено на бали се продава на тел. 
0899/960-591. [11, 7]

продава Тор
уГнил оборски тор се продава. 
Собствен транспорт със самос-
вал. Тел. 0899/414-153. [23, 20]

купува разни
сТара нафТа се купува на тел. 
0895/752-838. 

купува МаТериали
пункТ за вторични купува вся-
какви железа - тел. 0896/183-
637.

доМашни лЮбиМци
касТрирано куче-пазач си 
търси дом - тел. 0899/11-85-57. 
[10, 4]

отопление; продава - купува разни; лекари

ЦЕНИ за 2019 г. с ДДС.Пелетна камина GF12 суха - промо цена: 
1550 лв..Пелетна камина GFN12 - промо цена: 1650 
лв..Пелетна камина GF18промо цена: 1750 
лева. GFN18 - 1850 лв..Пелетна камина GF24 промо 
цена: 1850 лева, GFN24 - 1950 
лв..Пелетна камина GFN30 - 
промо цена: 2250 лв..ПРОМО! GF 858 VIP пелетна 
горелка с мощност от 8 kw до 
58 kw, керамична запалка, два 

подаващи шнека и автоматич-
но механично самопочистване с 

нова цена 1590 лева..Пакет „25 киловата“ 
Включва: Пелетна горелка Gf 45 + Во-
догреен котел Gf 25  + подаващ шнек 
+ бункер за 210 кг пелети - цена: 2560 
лева..Пакет „35 киловата“ - 2660 лева.
Включва: Пелетна горелка Gf 45 + Водогреен ко-

тел Gf 35 +  подаващ шнек + бункер за 210 кг пелети..Пакет „48 киловата“ - 2980 лева.
Включва: Пелетна горелка Gf52 + Водогреен котел Gf48 
+  подаващ шнек + бункер за 210 кг пелети..UPS ЗА ПЕЛЕТНИ КАМИНИ И ГОРЕЛКИ ОТ GOLDEN 
FIRE 450 V/A. За всички клиенти, закупили наш продукт, промоцио-
нална цена от 375 лева. С две години пълна гаранция!

Отîплеíие íà пелети ñ цеíà и кàчеñтвî áез àлтерíàтивà
Представител на
GOLDEN FIRE
инж. ИВАН ГОСПОДИНОВ

ИК КОЛОНЕЛ ООД
КОНСУЛТИРА, ДОСТАВЯ, МОНТИРА, 
ПУСКА, ПОДДЪРЖА. 
Справки на тел.
0887 611 753, 066 810 410.
Офис Габрово
ул. „Отец Паисий“ 2, ет. 4
вестник „100 вести“

ВСИЧКИ ПРОДУКТИ се предлагат и на ИЗПЛАЩАНЕ
с оскъпяване 1% на месец за срок от 12 до 48 месеца. .Продуктите на GOLDEN FIRE се 

поръчват за изпълнение след по-
пълване на заявка, която се из-
пълнява за срок от две седмици. 
В цената на базисните модели не 
влиза транспортът - цените са по-
сочени по-долу. Пелетните камини 
са без помпа и разширителен съд. 
Монтажът може да се извърши от 
собственика при спазване изис-
кванията на „Голдън файър“. .Предлагаме проектиране 
и изграждане на цялостна сис-
тема за отопление на пелети. .Транспорт - 60-80 лв. 

Сàмî клиеíтите, зàкупили прîдукт 
íà “Гîлдъí фàйър” îт ИК „Кîлîíел”,  
пîлучàвàт ДИРЕКТНА ГАРАНÖИОННА 
ПОДДРЪжКА. Оñтàíàлите при íуждà îт 
ãàрàíциîíеí ñервиз тряáвà дà íàпрàвят 
зàявкà íà телефîíите íà дîñтàвчикà. БЕЗПЛАТЕН ПУСК

оТопление
дърва за огрев се прода-
ват на тел. 066/823-712, 
0887/620-535, 0876/162-172.
„пехливанов“ - пресяти въ-
глища донбас, брикети, дърва. 
Ниски цени, безплатен транс-
порт - 066/805-642, 0897/892-
903.

пелеТи - 0897/97-44-77, 
www.alexfloor.com.

нарязани и нацепени букови 
и дъбови дърва се продават на 
тел. 0876/839-779.
дърва за огрев - нарязани и 
нацепени, се продават на тел. 
0876/437-140.
букови дърва - нарязани и 
нацепени. Безплатен транспорт. 
Тел. 0877/191-102.
нацепени дърва - 80 лв. 
Безплатен транспорт. Незабав-
на доставка. Тел. 0895/252-
686.
дърва за печки и камини - 
80 лв., се продават на тел. 
0876/583-472.

„МГ-лес“ продава дърва 
за огрев - справки на тел. 
0887/547-499, 0878/513-
655.
нацепени, нарязани дърва 
- 80 лева, незабавна доставка, 
се продават на тел. 0884/709-
093.
дъбови за огрев - нацепени, 
80 лв., с безплатен транспорт, 
се продават на тел. 0877/471-
466.
нарязани и нацепени дърва - 
бърза доставка, се продават на 
тел. 0877/108-825.
сухи и сурови нацепени дърва 
- 80 лв., се продават на тел. 
0895/752-838. 

дърва за печки, котли, камини 
се продават на тел. 0879/988-
131.
“велев-сТрой-реМонТ“ оод 
продава въглища, екобрикети, 
пелети и брикети - 0897/922-
481.
салкъМ - метров, 65 лв./
куб., нарязан и нацепен - 73 
лв./куб., се продава на тел. 
0896/735-859. [24, 19]
дърва за огрев, метрови - 75 
лв./ куб. м, нарязани - 85 лв./
куб. м, се продават на тел. 
0896/741-763. [24, 19]
дърва за огрев - наряза-
ни, 80 лв./куб. м, с включен 
транспорт, се продават на тел. 
0879/562-733. [24, 19]

нарязани и НАЦЕПЕНИ дърва 
за огрев - 80 лв./куб. м, се 
продават на тел. 0897/765-
901. [24, 19]
„балкан пелеТс“ продава 
пелети. Гарантирано качество! 
Тел. 0877/27-26-21. [22, 20]
дърва за огрев, разпалки в 
чували, дърва в чували, наря-
зани и нацепени, сухи - тел. 
0896/80-76-88. [15, 14]
дъбови изрезки - 40 лв./
куб. м - тел. 0899/137-896. 
[16, 13]
нарязани, нацепени дър-
ва - 85 лв./куб., чувал дър-
ва - 5 лв., разпалки - 5 лв. 
-  0893/511-154. [22, 13]

дърва за огрев - нарязани, 
нацепени и метрови, незабавна 
доставка, се продават на тел. 
0898/519-077. [22, 10]
„флинТ-Гайдарови“ („пеТя 
Гайдарова“) - донбаски въгли-
ща; брикети, разпалки. Осигу-
рен транспорт. Тел. 0898/690-
606, 066/80-80-53. [24, 10]
МеТрови - 75 лв., нарязани 
- 85 лв., чували - 5 лв. - тел. 
0988/816-628. [22, 8]
разпалки в големи чували - 5 
лева. Дърва в чували - 5 лева. 
Тел. 0876/294-343. [14, 7]
дърва в чували - 5 лв., на-
рязани и нацепени - 80 лв. - 
справки на тел. 0878/47-22-37. 
[16, 2]

лекари
д-р ГеорГи ТАБАКОВ - 
очен кабинет - ул. „Тотю 
Иванов“ 25 - прегледи 
на деца и възрастни, по-
ставяне на меки и твърди 
контактни лещи - поне-
делник до петък - от 9 
до 18 ч.; събота и неделя 
- след уговорка на тел. 
066/80-32-37
психиаТър и невро-
лоГ. д-р Трифонов, 
Габрово, ул. „Емануил Ма-
нолов“ № 12-А, 066/804-
549, 0885/251-655. ИЗ-
ДАВА ПСИХИАТРИчНИ 
УДОСТОВЕРЕНИЯ.

д-р Марина санкева, 
специалисТ кожни и 
венерически болесТи, 
есТеТична дерМаТо-
лоГия, гр. Габрово, ул. 
„Брянска“ 11, понедел-
ник, вторник, сряда и пе-
тък от 10.00 до 17.00 
часа. Записване на тел. 
066/800-140.
д-р иван ненков - 
акушер-ГинеколоГ 
в обласТна болница 
- Габрово. Прегледи в 
БМЦ (Консултативна по-
ликлиника): вторник и 
четвъртък от 14.30 до 
18.00 ч.; , включително 
ехография на женска гър-
да, диагноза и лечения на 
заболявания, свързани с 
изпускане на урина при 
жената. Телефон за за-
писване: 0894/565-056. 
[13, 4]

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

02/12

ЕКСКУРЗИИ ОТ ГАБРОВО
ОДРИН - 14.12./21.12, 40 лв.
БУКУРЕЩ - КОЛЕДНИ БАЗАРИ - 15 и 
21.12, 40 лв.
ФЕСТИВАЛ НА ЛАЛЕТО В ИСТАНБУЛ - 
156 лв.                                                                                                                                   
НГ В ИСТАНБУЛ - 28.12., от  348 лв.                                                               
СИНАЯ-БРАН-БРАШОВ - 20.12, 149 лв. 
КОЛЕДА И НГ В БЕРОВО - 2 нощувки, 
210/360 лв.
НГ В АНТАЛИЯ - от 337 лв., КУШАДАСЪ 
- от 348 лв.
ЕКСКУРЗИИ ОТ СЕВЛИЕВО/В. ТЪРНОВО
КОЛЕДА ВИЕНА - БУДАПЕЩА - 21.12., 

559 лв.
НОВА ГОДИНА В КОРФУ - 28.12., 340 лв.
НГ САМОЛЕТ - ПОСЛЕДНИ МЕСТА  
ВИЕНА - 790 лв., РИМ - 1043 лв., СИЦИ-
ЛИЯ - 862 лв., КОСТА ДЕЛ СОЛ - 978 лв., 
АНТАЛИЯ - 648 лв., ЕГИПЕТ - 1049 лв., 
ТУНИС - 1067 лв., МАРОКО - 1484 лв.
ПОЧИВКИ 2020 - РАННИ ЗАПИСВАНИЯ
КУШАДАСЪ, БОДРУМ, МАРМАРИС, АЙВА-
ЛЪК, АНТАЛИЯ, ЧЕШМЕ, ГЪРЦИЯ, ИСПА-
НИЯ, ИТАЛИЯ, ПОРТУГАЛИЯ, ДУБАЙ, МАРО-
КО, ТУНИС, ЕГИПЕТ, ИЗРАЕЛ И ЙОРДАНИЯ
АВТОБУСНИ И САМОЛЕТНИ БИЛЕТИ НА WIZZ 
AIR И RYANAIR

sviat@mail.bg
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 Предколедно настрое-
ние цари в репетиционна-
та зала на вокална фор-
мация „Upstream Voices“. 
Певците на Ценка Гора-
лова очакват с нетърпе-
ние двата благотворителни 
концерта - на 13 декем-
ври в зала „Възраждане“ - 
Габрово и на 19 декември 
в ДК „Мара Белчева“ - Се-
влиево.
 „Подай ръка на Поли“ 
е благотворителната кау-
за, за която ще пеят мла-
дите таланти. В концертите 
ще се включат и малки 
танцьори от детски гради-
ни „Дъга“ и „Пролет“.
 7-годишната Полина 
Димова е с диагноза дет-
ска церебрална парализа. 
Детето е провело редица 
рехабилитации в различни 
болници в България, които 
обаче не дават резултат. 
Надежда на родителите на 
Поли дават няколко проце-
дури в Турция, след които 

се забелязва значително 
подобрение. За да про-
дължи то, трябва да про-
дължат и рехабилитациите, 
които струват 2280 евро за 
месечен курс.
 До този момент се-
мейството на Поли успява 
със собствени средства да 
покрие част от  рехабили-
тационните курсове, заку-
пуването на шини, очила, 
вертикализатор и всичко 
друго, което е необходимо 
за лечение и подобряване 
на двигателната ѝ актив-
ност. За тях надежда има 
и в операцията на стволо-
ви клетки, за която вече 
имат изготвена оферта на 
стойност 40 000 долара. За 
съжаление, вече не могат 
да се справят сами.
 Нека заедно подкре-
пим малката Поли в бор-
бата ѝ за по-добър живот 
и по-щастливо детство.
 Заповядайте на кон-
церт!

В îчàквàíе íà Кîледà дà 
пîдàдем ръкà íà Пîли

Тедî Кàáàкчиев зàпîчвà áиткà  зà ñветîвíàтà титлà тàзи ñъáîтà
продължава от стр. 1

Първият е утре, в „Таурон 
Арена“ в Краков, Полша. 
На 4 януари е вторият кръг 
в „Захсен Арена“ в Риза, 
Германия, а на 18 януа-
ри сериите ще гостуват в 
Ла Коруня, Испания. На 
1 февруари ще има старт 
в Будапеща, Унгария, а 
последният кръг от шампи-
оната на планетата е на 14 
март в Лодз, Полша.
 Тази година номер 23 
от България ще се пред-
стави на FIM Super Enduro 
World Championship с 
чисто нов КТМ с подо-
брено окачване и с нов 

екип, брандирани с логото 
на официалния му спон-
сор за Световния шам-
пионат - фирма „Еконт“. 
Партньорството с „Еконт“ 
даде възможност на Тедо 
да направи и по-сериоз-
на подготовка за Супер 
Ендуро сериите. За да из-
бегне ниските температури 
тук, българският шампи-
он замина за Испания в 
началото на ноември. На 
добре изготвени трасета в 
околностите на Барселона, 
подобни на тези от светов-
ния шампионат, Кабакчиев 
тренира ежедневно заедно 
със състезатели на светов-

но ниво като Теди Блазу-
сиак, Джони Уолкър, Пол 
Тарес и др.
 „Чувствам се супер, го-
тов за приключение. Тре-
нировките в Испания ми 
се отразяват отлично, усе-
щам се силен и енергичен. 
Надявам се състезанието 
да премине безаварийно 
и да покажа на какво съм 
способен. Ще дам 100% 
от себе си“, сподели Тедо 
преди да отпътува.
 До вчера листът със 
заявките за участие в клас 
„Джуниър“ за първия кръг 
в Краков наброяваше 28 
пилоти от 12 държави. Ре-

гламентът предвижда те да 
минат през квалификации 
за 14 места на стартовата 
решетка. Финалите са 3 в 
серии от по 6 минути плюс 
1 обиколка. В първия и 
третия финал състезате-
лите потеглят подредени 
спрямо времената от ква-
лификациите, а във вто-
рия стартовата решетка е 
обърната и най-бързите са 
във втората редица. Побе-
дителят във всяка серия 
печели 20 т., вторият - 19, 
третият - 18, и т. н. Крайно-
то класиране от кръга е на 
база на събраните точки 
от трите серии.

Проект 2019-1-BG01-KA102-061565
 От ученическа практика в град Брага, Португалия, се завърнаха четиринаде-
сет ученици от гимназията. Попитахме ги какви са впечатленията им от работата, 
хората и културата на страната, в която прекараха две седмици.
 Жанина Божинова, 12 „а“ клас, специалност „Икономика и мениджмънт“: „На-
учих много нови неща, подобрих уменията си по английски език, създадох нови 
приятелства и прекарах едно страхотно време. Работих в счетоводна кантора – 
подреждахме счетоводни документи по месеци и дати. Хората, с които работих, 
бяха много добри и учтиви. Впечатлена съм от това колко са вярващи хората в 
Португалия. Само в града, в който бяхме, има 87 църкви, които озвучаваха Брага. 
Посетихме също и столицата Лисабон, Порто, Фатима и Виана до Кастело. Тези 
градове ми направиха изключително впечатление с чистотата си, красивите си 
градини, културни и исторически забележителности. Всеки ден се забавлявах 
много и научавах нещо ново“.
 Биляна Колева, 12 „г” клас, специалност „Кетъринг”: „Аз също се запознах с 
много хора и с доста от тях станахме приятели. Упражнявах много английски език 
и сега вече съм сигурна, че ще мога да се справя, ако ми се наложи да работя 
в друга страна. По време на практиката в хотела Moon and Sun посрещах гости-
те за закуска, поздравявах ги и ги питах в коя стая са настанени. Някои от тях 
бяха много любезни и се интересуваха откъде съм и какво правя в Брага. На ден 
общувах с около 20 гости. След като приключеха със закуската, моята задача бе 
да отсервирам. Първия ден бях притеснена дали ще се справя с езика, но с учуд-
ване разбрах, че португалският ми колега не говори много английски и аз сама 
трябваше да разговарям с гостите”.
 Цветелина Събева, 10 „в“ клас, специалност „Производство и обслужване 
в заведенията за хранене и развлечения“: „Пътуването до Португалия ми даде 
възможност да науча повече неща, свързани с това, с което искам да се зани-
мавам, и ми даде огромната възможност да науча и да се срещна с културата 
и организацията в хотелите и ресторантите в Португалия. Това беше невероятно 
изживяване за мен, което бих изживяла отново с удоволствие. Хората винаги 
посрещат с усмивка на лицето и винаги са готови да ти помогнат и да те научат 
на всичко, което ти е необходимо. Работих във Vila Garden и бих казала, че за 
мен това беше най-страхотното място, на което можех да прекарам работното си 
време. Удивена съм от обстановката, която ми предложиха, и от служителите в 
хотела. Създадох много приятелства, които поддържам и до днес. Туристическите 
дестинации, които посетихме, все още са пред очите ми. Любимата ми дестина-
ция беше Viana do Castelo, където гледката беше повече от удивителна. Разбира 
се, това нямаше да бъде така, ако не бяха и нашите екскурзоводи, и нашите 
страхотни учители, които ни помагаха във всичко. Португалия е много красива 
държава, със страхотна история“.
 Екип по проекта: Миглена Пройнова, Вера Димова

 В началото на групата - Жанина, Цветелина и боряна. Даринка Христова - преподава-
тел по туристически дисциплини.

 Подкрепата на Европейската комисия за изготвянето на настоящата публикация не 
представлява одобрение на съдържанието, което отразява гледните точки само на авто-
рите и не може да се търси отговорност от Комисията за всяка употреба, която може да 
бъде използвана за информацията, съдържаща се в нея.

десислава сутева

 - Г-н Стоянов, маща-
бен коледен концерт под 
диригентството на Йор-
дан Камджалов предстои 
в Габрово (9 декември, 
19.00 часа, Дом на култу-
рата „Емануил Манолов“ 
– Габрово), какво прежи-
вяване да очаква публи-
ката?
 - Този концерт наисти-
на ще е едно голямо съ-
битие за нашия град. До-
колкото си спомням, вече 
шест години в Габрово не 
е изнасян симфоничен 
концерт. А българска сим-
фонична музика не е зву-
чала по габровските сцени 
от почти 30 години. Причи-
ната е, че за да печелят, 
гостуващите симфонични 
оркестри от Плевен, Русе, 
Стара Загора, Бургас и 
Пловдив гостуват при нас 
с нискокачествени комер-
сиални програми, в които 
участват само певци от 
шоубизнеса. 
 Възможността да се 
чуе едно мащабно хорово-
оркестрово произведение 
като „Коледа“ от Дими-
тър Ненов е рядък късмет. 
Още повече, че продукци-
ята ще бъде представена 
само в Габрово, Благоев-
град и София.
 - Кой е Димитър Не-
нов?
 - Димитър Ненов е го-
лямо явление в нашата 
култура от първата по-
ловина на ХХ век. Той е 
самобитен и оригинален 
музикант, архитект, фило-
соф, историк, литератор. 
Всъщност през последните 
150 години Димитър Ненов 

е най-забележителният 
български интелектуалец 
с енциклопедична култу-
ра. Личност от ренесансов 
тип, достигнал до редки 
духовни висоти, той оставя 
ярка диря и като педагог. 
Син е на генерал, учи ар-
хитектура в Дрезден и ус-
поредно с това и в Дрез-
денската консерватория. 
Двамата с Панчо Владиге-
ров са най-големите бъл-
гарски пианисти от първа-
та половина на ХХ век. Но 
докато Панчо Владигеров 
изпълнява на концерти 
предимно собствени ком-
позиции, Димитър Ненов е 
виртуозен пианист с кон-
цертна кариера и реперто-
ар, който обхваща музика 
от Йохан Себастиан Бах 
до неговите съвременници. 
Изнася стотици концерти 
в цяла България и много 
европейски страни. 
 През 1941 или 1942 го-
дина гостува с виртуоз-
на клавирна програма и 
в Габрово, като след това 
нощува в дома на извест-
ния габровски търговец и 
хоров певец Пенчо Кон-
тохов. Тези сведения ги 
имам от Борис Контохов. 
Като се завръща в Бъл-
гария през 1927 година, 
две години работи като 
архитект. Негово дело е 
балдахинът на храм-памет-
ника „Свети Александър 
Невски“ в София, няколко 
железопътни гари в Южна 
България, туберкулозният 
диспансер в Хасково. По-
сле до края на живота 
си е професор по пиано 
в Държавната музикална 
академия в София. След 
създаването на Българско-

то радио през 1935 година 
Димитър Ненов е неговият 
пръв музикален уредник.
 След 9 септември 1944 
г. за Димитър Ненов на-
стъпват сложни времена. 
Като син на генерал от 
Царската армия той не е 
сред любимците на нова-
та власт. На няколко пъти 
мисли за емиграция, но 
голямата му любов към 
България не му позволява 
да направи тази съдбонос-
на крачка. Здравословни 
проблеми и манията за 
самолечение довеждат до 
смъртта му на 50-годишна 
възраст през 1952 г. Ня-
колко месеца преди това, 
по инициатива на негови 
почитатели, той получава 
най-голямото държавно от-
личие по това време „Ди-
митровска награда“.
 Димитър Ненов е най-
загадъчният български 
композитор. Животът му 
преминава в самота. В 
творчеството си използва 
български мелодии, като 
ги съчетава неповторимо 
с модерни европейски из-
разни средства от това 
време. 
 Активната му концер-
тна и звукозаписна дей-
ност, заетостта му като 
педагог отнемат много от 
времето му да композира. 
Съвременниците му го оп-
исват като вечно превъз-
буден от идеи музикант, 
който свири или разказва 
на приятели и колеги за 
новите си творби. Но голя-
ма част от тях не са запи-
сани на нотна хартия. Лю-
бопитен факт е, че ако не 
са били неговите студенти, 
които са го обожавали, 

много от клавирните му 
шедьоври щяха да бъдат 
завинаги загубени. Защо-
то той с години е свирил 
собствените си произве-
дения на концерти и ги е 
записвал, само ако някой 
студент или друг пианист 
е проявявал желание да ги 
свири...
 - Защо не бива да про-
пускаме преживяване-
то, което ще ни поднесат 
GENESIS ORCHESTRA, хо-
рът на Музикална лабора-
тория за Човека и соли-
стите Гиргина Гиргинова и 
Иво Йорданов?
 - Симфоничната поема 
за хор, солисти и симфо-
ничен оркестър „Коледа“, 
която ще имаме редкия 
шанс да чуем, е написана 
през периода 1938 – 1939 г. 
Вероятно Димитър Ненов 
я създава за Коледен ра-
диоконцерт. По това време 
голяма част от музиката 
по радиото е звучала не 
на запис, а директно се 
е изпълнявала в ефир. 
Сложните години по вре-
ме на Втората световна 
война осуетяват нейната 
премиера. След 9 септем-
ври коледните празници 
се трансформират в ново-
годишни и това прекрасно 
произведение излиза от 
актуалност. Премиерата е 
едва през 1987 година в 
родния град на Ненов – 
Разград. Изпълнители са 
Разградският симфоничен 
оркестър с диригент Геор-
ги Чимширов и Смененият 
хор „Маяковски“  от София 
с ръководител Христо Ари-
щиров. След това творба-
та има няколко изпълне-
ния в София.

Препîръчвàм íà ãàáрîвци дà íе прîпуñкàт 
кîíцертà в пîíеделíик, зàщîтî дî ñледвàщия 
ñ тàкивà мàщàáи ще миíàт ãîдиíи

Диригентът Иван Стоянов за “Коледа” от Димитър Ненов: 


