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От вчера на терито-
рията на област Габрово 
стартира имунизационната 
кампания срещу COVID-19. 
Доставени са 20 флакона 
с ваксини, с които ще бъ-
дат имунизирани 100 меди-

цински лица, съобщиха от 
Областната управа. 

Направена е необходи-
мата организация на об-
ластно ниво, каза област-
ният управител Невена 
Минева, която е в непре-

късната връзка с директо-
ра на РЗИ – Габрово д-р 
Николай Пенчоков. 

Три са разкритите 
специализирани имуниза-
ционни кабинети, където 
се извършва ваксинацията 
– поясни д-р Пенчоков. 
Разпределението с дозите 
е: 50 в МБАЛ „Д-р Тота 
Венкова“ – Габрово, 20 в 
ЦСМП – Габрово и 30 в 
Медицински център 1 – Се-
влиево. 

Един от първите, на 
които беше поставена вак-
сината, е директорът на 
Спешната помощ в Габро-
во д-р Георги Шандурков. 
В разговор с областния 
управител той увери, че 
се чувства нормално. „Ня-
мам никаква промяна пре-
ди и след ваксинацията, 

единствената разлика е, 
че се чувствам по-удо-
влетворен!“ – сподели д-р 
Шандурков и допълни: „В 
средата, в която работим, 
е много важно да пред-
пазим останалите. Човек 
трябва да бъде отговорен 
към себе си и към окол-
ните и аз апелирам към 
всички, не само колеги, 
да го направят. Ще трябва 
време, но е много важно 
да не оставим среда за 
разпространение на този 
вирус и точно затова е ва-
жна ваксината“. „Благода-
ря на Вас и всички Ваши 
колеги, които и днес да-
дохте личен пример за от-
говорно отношение, нещо, 
за което през всички тези 
месеци апелирахме заед-
но. Изключително тежка 

година си отива за всич-
ки нас, но днес отваряме 
врати за нещо по-добро, 
изпълнени с вяра и надеж-
да“ – коментира Невена 
Минева. 

През януари 2021 го-
дина ваксинирането ще 
продължи, тогава ще бъдат 
обхванати и останалите 
медицински специалисти, 
включени във фаза I от 
Националния план за вак-
синиране срещу COVID-19 
– това са специалисти от 
лечебни заведения за бол-
нична и извънболнична 
помощ, медицински спе-
циалисти по здравни гри-
жи, лекари по дентална 
медицина, фармацевти, по-
мощник-фармацевти и друг 
помощен персонал. 

продължава на стр. 2

Запîчíа вакñиíация в Гаáрîвñка îáлаñò, 
д-р Шаíдуркîв ñред първиòе

Женина Денчева

 Общинският съвет одо-
бри на последното си за 
годината заседание раз-
ходите за услугите по съ-
биране и транспортиране 
на битови отпадъци до 
съоръжения и инсталации 
за тяхното третиране, тре-
тиране на битовите отпа-
дъци в съоръжения и ин-
сталации, поддържане на 
чистотата на териториите 
за обществено ползване в 
общината за 2021 г. Няма 
да се увеличава такса 
смет. Размерът на общите 
разходи през идната го-
дина е 6 325 508 лв., стана 
ясно на заседанието.
 Разходите са за обез-
печаване на дейността на 
ОП „Благоустрояване” в 
частта събиране и транс-
портиране на битови от-
падъци до съоръженията 
и инсталациите за тяхното 
третиране; поддържане на 
чистотата на териториите 
за обществено ползване; 
дейността на ОП „Регио-
нално депо за неопасни 
отпадъци” по третиране на 
битовите отпадъци в някои 
съоръжения и инсталации;
сепариране; отчисления 
по чл. 60 и чл. 64 от ЗУО; 
провеждане на дейности в 
областта на управлението 
на отпадъците. 
 Оперативните разходи, 
при които няма съществе-

ни изменения, се запазват 
на приблизително същите 
нива като 2020 г. Целта е 
подобряване ефективност-
та на услугите, свързани 
със системата за управле-
ние на отпадъци. Предвиж-
дат се инвестиции в съ-
оръжения, обезпечаващи 
дейностите по разделно 
събиране на отпадъците, 
обработката и обезвреж-
дането им. 
 Законодателството 

дава възможност на общи-
ните по наредба за изчис-
ляване и определяне на 
размера на обезпеченията 
и отчисленията, изисквани 
при депониране на отпадъ-
ци, размерът на отчисле-
нията за обезвреждане на 
отпадъци да бъде намаля-
ван.
 В предходните години, 
с изключение на 2019 г., 
Община Габрово се е въз-
ползвала от дадената в 

наредбата възможност за 
намаляване с 50% на дъл-
жимите отчисления.
 През 2020 г. Изпълни-
телната агенция по околна 
среда издаде заповед, с 
която Община Габрово се 
определя като изпълнила 
целите с постигнат ре-
зултат 60%, поради което 
през 2020 г. се внасят от-
числения, намалени с 50%.
 За 2021 г., имайки 
предвид комплексните 

мерки, засягащи всички 
елементи от системата за 
управление на отпадъци-
те, ще бъдат постигнати 
заложените в Закона за 
управление на отпадъци-
те цели, поради което е 
подадено заявление към 
РИОСВ - Велико Търново 
за намаляване на размера 
на отчисленията на 50%.  
 На 8 декември 2020 
г. е издадена заповед от 
РИОСВ за това. В съот-

ветствие с разпоредбите 
средствата, натрупани за 
периода март - декември 
2020 г., ще бъдат възстано-
вени на Община Габрово, 
като тези средства да се 
използват за финансиране 
на текущата дейност на 
депото и ОП „Благоустро-
яване“, както и заплащане 
на ДДС, с оглед запазване 
на размера на такса бито-
ви отпадъци на сегашното 
ниво. 
 Прогнозното количе-
ство за сепариране на 
отпадъци е 15 000 тона, 
цената по договор със се-
паратора е 67.90 лв. без 
ДДС. Отчисленията, които 
ще бъдат внасяни през 
идната година при 50% на-
маление, са 16 000 тона 
депониран отпадък, нама-
лената цена е 41 лв.

нова концепция 
ще мотивира 
гражданите за 
разделно събиране

   Първото звено в систе-
мата за управление на от-
падъците са домакинства-
та и правилното разделно 
събиране на отпадъците 
при източника. За целта 
през 2021 г. Община Габро-
во е заложила в план-
сметката сума за изпъл-
нение на концепция, съ-
държаща редица мерки за 
информация и публичност. 
Те целят повишаване на 

информираността на граж-
даните и привличането им 
към заложените цели чрез 
коренна промяна в мо-
тивацията им и осмисле-
но разделно събиране на 
отпадъците. Заложени са 
кампании за приемане на 
разделно събрани отпадъ-
ци, кампании за почист-
ване на нерегламентирани 
сметища, ежегодно орга-
низиране на масово про-
летно почистване.
    През 2020 г. в изпълне-
ние на сключени догово-
ри са изпълнени следни-
те дейности: изработени 
са информационни табла 
за входове на жилищни 
блокове; информационни 
магнити към данъчните съ-
общения; ръководства за 
компостиране; наръчник 
с практическа информа-
ция, свързана с правилно-
то разделно събиране на 
отпадъци; информационни 
табели за контейнерни 
площадки; винили за бил-
борди и промо материали; 
настолна игра, тематично 
свързана с разделното съ-
биране на отпадъци. През 
летните месеци на 2020 г. 
се организираха няколко 
информационни събития 
на открито.
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Няма да ñе увеличава òакñа ñмеò в Гаáрîвî
На последното си заседание Общинският съвет одобри разходите за събиране и транспортиране на битови отпадъци

 216 ученици от 1 до 12 клас, вписани в Почетната 
книга на Община Габрово „Дарования и постижения“ 
през 2020 година, получават подарък от Общината - ва-
учер на стойност 20 лв., с който може да пазаруват в 
книжарници „Златев“. Ваучерите ги очакват в централ-
ния филиал на книжарницата до края на януари.
 Кметът на Габрово Таня Христова поздрави всички 
даровити деца и техните учители в специално видео-
обръщение, в което им пожелава:  "Бъдете здрави и 
все така бъдете за пример – не само на съучениците си 
– по трудолюбие и хъс, но и на нас - възрастните – по 
оптимизъм, адаптивност, щастие. Учители по мечтаене 
и сбъдване на мечти, учители по летене. Не спирайте 
да ни предизвиквате постоянно да бъдем достойни за 
вашите супер сили!"

216 учеíици, впиñаíи в кíиãаòа 
"Дарîваíия и пîñòижеíия" за  2020-òа, 
пîлучаваò пîдарък îò Оáщиíа Гаáрîвî

Следващият брой
на вестник
"100 вести" е на
4 януари 2021 г.
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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

066 /810-410, 0887611753

всеки ден в ново издание

	

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.

ВЪЗПОМЕНАНИЕ
На 30 декември 2020 г. 

се навършват 

25 ГОДИНИ
от смъртта на баща ми

ДИМО ХРИСТОВ  
БОРОДЖИЕВ

Най-добрият родител и най-добри-
ят ръководител на стопанството 

в село Гъбене

От Иванка

СКРЪБНА ВЕСТ
С дълбока скръб съобщаваме на всички 

близки и познати, че на 28 декември 
2020 г. почина

ИВАН ИВАНОВ ИВАНОВ
на 87 години

Отиде си тихо, тъй както тихо живя 
- сред труд, грижи и вечната мисъл 

за нас.
С много обич, тъга и признателност -

ПОКЛОН!

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.

ГАбРОВО, 
ул. “ЕмАНуИл мАНОлОВ” 32
066/800180, 0876666693

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 - Роженски 
Манастир - Мелник - Велинград - 3/2 нощ. със зак. и 
веч. 139 лв. 16 - 18.10.2020
кръстова Гора - връх Снежанка - Роженска Обсерва-
тория - 2/1 нощ. със зак. и веч. 89 лв. 10 - 11.10.2020
с. златолист- Храм „Преп. Стойна“- Роженски мана-
стир - 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 празнич-
ни) 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.

www.spaholiday.bg

продължава от стр. 1
В хода на изпълнение на плана 

за ваксиниране се очаква да бъдат 
разкрити още имунизационни каби-
нети – в СБАЛББ - Габрово, МБАЛ 
„Свети Иван Рилски“ – Габрово, „Д-р 
Теодосий Витанов“ – Трявна, МБАЛ 
„Д-р Стойчо Христов“ – Севлиево, 
както и ДКЦ база 1 в Габрово. 

5 са фазите за ваксиниране, 
включени в Националния план, кои-
то обхващат лица от различни групи

фаза II: Потребители и персонал 
на социални институции, педагоги-
чески специалисти и персонал на 
ферми за отглеждане на норки; 

фаза III: Служители, участващи 
в поддържане на функционирането 
на основни за обществения живот 
дейности; 

фаза IV: Възрастни хора на и 
над 65-годишна възраст и лица с 
придружаващи хронични заболява-
ния поради по-тежкото протичане 
на заболяването 

и по-високия риск от развитие 

на усложнения смъртен изход, в т. 
ч. имунокомпроментирани или лица 
с вторични имунни дефицити; 

фаза V: Уязвими групи от на-
селението поради високия епиде-
миологичен риск от инфектиране, 
свързан с условията и начина им 
на живот.

„Широкото използване на без-
опасни и ефективни ваксини срещу 
COVID-19 се разглежда като важен 
етап за справяне и прекратяване 
на настоящата пандемия и пости-
гане на контрол на инфекциите със 
SARS-CoV-2 в дългосрочен план. 
Целта е да се противодейства на 
разпространението на вируса и да 
се намалят потенциалните здравни 
последици от COVID-19. Ваксинаци-
ята ще позволи да се постигне иму-
нитет при голяма част от населе-
нието, с което ще бъдат предпазени 
и лицата, които не могат да бъдат 
имунизирани и същевременно попа-
дат в рисковите групи за по-тежко 
протичане и усложнения.“

Запîчíа вакñиíация в Гаáрîвñка îáлаñò...

продължава от стр. 1
Реализирани бяха три издания 
на тематичен и провокативен 
флашмоб. 
 Две школи по рисуване от 
Габрово и Трявна се включи-
ха в предизвикателството да 
представят рисунки на тема 
„Резервна планета Земя няма, 
пазете я чиста”, като продъл-
жение на инициативата „Арт на 
депото”. И през 2021 година Об-
щината ще се възползва отново 
от възможността за използване 
на част от отчисленията за про-
веждане на такива информа-
ционни дейности.
   През 2019 г. се реализира ин-
вестицията в подземни контей-
нери на две места по 3 броя, 
като тенденцията е разширя-
ване на този тип събиране на 
отпадъците. В инвестиционната 
програма за 2020 г. е заложено 
изграждането на още 3 площад-
ки с подземни контейнери. Тази 
инвестиция, в размер на 89 988 
лв. за четири площадки с по 
три подземни контейнера, е ре-
ализирана през есента на 2020 
г. с финансиране от натрупани-
те отчисления. Намерението на 
Община Габрово е през 2021 г. 
да бъдат изградени още 20 броя 
площадки с подземни контейне-
ри, като ще се търси финанси-
ране за тази инвестиция.

над 128 тона облекла в 
съдовете за текстил

 През 2020 г. на база склю-
ченото споразумение за съ-
трудничество за рационално 
оползотворяване на отпадъци 
от текстил и облекло бяха раз-
положени 11 съда за събиране 
на облекла, текстил и коже-
ни изделия. Предстои поетапно 
разполагането на още такива 
контейнери. Събраните количе-
ства отпадъчни облекла до края 
на октомври 2020 г. са 127,80 
тона.
 Планираният за 2019 г. про-
грамен продукт за управление 
на дейностите, свързани със 
сметосъбирането и сметоизвоз-
ването, започна да функциони-
ра. Той представлява цялостна 
нова концепция за извършване 

на услугите и тяхното админи-
стриране, в която са включени 
GPS и други устройства, по-
даващи различни данни към 
програмния продукт. През 2020 
г. започна формиране на база 
данни и техния анализ с цел 
подобряване работата на ОП 
„Благоустрояване“. Внедрена е 
системата, която обхваща ад-
министративните процеси в 
ОП „Благоустрояване", вклю-
чително и внедряване на сис-
тема, обхващаща проследява-
нето, мониторинга и контро-
ла на всички специализирани 
транспортни средства на ОП 
„Благоустрояване“. Монтирани-
те GPS устройства прехвърлят 
получената информация към 
ГИС платформата на Община 
Габрово, чрез която се просле-
дяват движението на специали-
зираната транспортна техника, 
обслужването на контейнерни-
те площадки и изпълняването 
на графиците. Внедряването на 
програмния продукт за упра-
вление на дейностите в ОП 
„Благоустрояване“ допринася за 
осъществяване на по-всеобхва-
тен мониторинг върху процеси-
те, на база на събраните данни 
да бъдат изготвени анализи на 
цялостната дейност на предпри-
ятието, на основание на което 
да бъде извършена оптимиза-
ция на процесите във времето.
 През 2020 г. в експлоата-
ция, обезпечаващи дейност-
та на „Благоустровяне”, са 2 
нови сметосъбиращи камиона 
и два товарни буса до 3,5 т 
за събиране на едрогабаритни 
отпадъци. В инвестиционните 
намерения на предприятието 
за 2021 г. е да бъдат закупени 
съоръжения и оборудване, като 
прикачен инвентар за специа-
лизираната техника, обезпеча-
ваща дейността почистване на 
обществени площи - пясъкари и 
гребла.
 Цел от програмата за 2021 
г., касаеща дейността на общин-
ското предприятие, е обезпеча-
ване на системата за управле-
ние на отпадъците с нужните 
съдове. Предвидено е закупу-
ването на съдове за разделно 

събиране на отпадъците, които 
да заменят и допълнят същест-
вуващите.
 В инвестиционните намере-
ния на Община Габрово е за-
ложено закупуването на лизинг 
на специализирана техника за 
обслужване на площадките с 
подземни контейнери, които 
към момента са 7 броя с 21 
подземни съда. Тенденцията е 

изграждането на този тип пло-
щадки да продължи през 2021 г. 
и през следващите години.
 Продиктувано от наличие-
то на голямо количество об-
емни едрогабаритни отпадъци, 
постъпващи на регионалното 
депо, които трудно могат да 
бъдат уплътнени с верижна тех-
ника, се закупи през 2019 г. 
шредер за предварителното им 
третиране. Шредерът е снабден 
с магнитен сепаратор, който 
улавя металните компоненти, а 
смленият дървен материал, кой-
то не е годен за компостиране, 
се предава за рециклиране на 
база споразумение за сътруд-
ничество за производството на 
ПДЧ плоскости. През 2020 го-
дина, до края на октомври са 
предадени 226,66 т дървесни от-
падъци. Съхраняването на отпа-
дъка от третирането на едрога-
баритни отпадъци се извършва 

в мултилифт контейнер, който 
осигурява максимална чистота 
на площадката и удобство при 
съхраняване и транспортиране.
 Съществен елемент от сис-
темата за управление на отпа-
дъците е тяхното сепариране 
за последваща обработка. През 
2019 г. изтече сключеният с 
оператора договор и беше обя-
вена нова процедура по реда 

на ЗОП за избор на оператор. 
Първата процедура е прекрате-
на поради това, че предложе-
нието на единствения участник 
не отговаря на условията на 
поръчката. Проведено пазарно 
проучване показа значително 
завишение в стойността на тази 
услуга. Обявена е повторно 
процедура по реда на ЗОП за 
избор на оператор. През март 
2020 г. е сключен договор с нов 
оператор, извършващ услугата 
сепариране на Регионалното 
депо за неопасни отпадъци.
 Не е отпаднало намере-
нието на Община Габрово да 
бъде придобито съоръжение за 
третиране на биоразградими 
отпадъци, така нареченият би-
ореактор. През 2019 г. беше 
изготвено прединвестиционно 
проучване, разработена беше 
процедура за придобиване на 
специализираното съоръжение. 

Същата не се обяви, тъй като 
финансовата тежест за запла-
щане на дължимите отчисления 
за депониран отпадък и разхо-
дите за предварително третира-
не на отпадъците значително се 
повиши. За да бъдат обезпече-
ни тези задължителни дейности, 
се взе решение за отлагане 
на инвестицията. Продължава 
търсенето на други начини за 
финансиране за придобиване 
на биореактора.
 През 2020 г. на компости-
ращата инсталация, намираща 
се на Регионалното депо за 
неопасни отпадъци, са произ-
ведени 193 тона качествен ком-
пост. Всички компостни партиди 
преминават през проверка от 
лицензирана лаборатория. През 
настоящата година са прода-
дени 171 тона от произведения 
компост.
 През 2020 г. се увеличи пер-
соналът на Регионално депо за 
неопасни отпадъци с 4 щатни 
бройки - инспектори, осъщест-
вяващи контролни функции по 
отношение управлението на 
отпадъци. Дейността на това 
звено, освен за спазването на 
разпоредбите на Наредба за 
управление на отпадъците, под-
държане и опазване на чисто-
тата на територията на община 
Габрово, осъществява контрол 
върху дейностите, извършвани 
с различните видове отпадъ-
ци - производствени, масово 
разпространени, строителни и 
битови. Инспекторите осъщест-
вяват планови и непланови про-
верки, свързани с дейностите 
по отпадъците, както и про-
верки за наличие на нерегла-
ментирани замърсявания и ус-
тановяване на причинителите 
им, като те могат да бъдат и 
в сътрудничество с експертите 
от РИОСВ - Велико Търново. 
Контролират спазването на ус-
тановените графици за смето-
събиране и на мобилния пункт 
за разделно събрани отпадъци 
от домакинствата. Извършват 
проверки по издадените пътни 
листи за транспортиране на 
строителни отпадъци и земни 
маси, както и на строителни 

обекти, за наличие на всички-
те необходими документи за 
оползотворяване и обезвреж-
дане на отпадъците, образувани 
от дейността им. Осъществяват 
последващ контрол на лицата, 
които извършват дейност по 
транспортиране, при отказан 
достъп до регионалното депо на 
отпадък, който не може да бъде 
приет, съобразно изискванията 
на Комплексното разрешително 
на Община Габрово.
 От 2019 г. на територия-
та на Габрово работи Мобилен 
пункт за предаване на раздел-
но събрани отпадъци от дома-
кинствата. Мобилният пункт е 
снабден с различни по вид и 
предназначение съдове, като на 
него могат да бъдат предадени 
освен рециклируемите отпадъ-
ци (хартия, картон, пластма-
са, стъкло и метал), също и 
текстилни отпадъци, фритюрна 
мазнина, батерии, малки елек-
троуреди, флакони и опаковки, 
замърсени с опасни вещества. 
Всички тези различни видо-
ве отпадъци, след като бъдат 
събрани от домакинствата, се 
предават на лица, притежаващи 
съответните разрешителни за 
тяхното рециклиране. Мобилни-
ят пункт обслужва населението 
по график, а през зимния сезон 
- на база постъпили заявки от 
населението. Дейността му се 
възприема положително от на-
селението, видно от постигнати-
те резултати, и затова неговата 
дейност продължава постоянно 
и целогодишно. За предадените 
разделно събрани отпадъци от 
домакинства се получават печа-
ти в специално разработени и 
раздавани книжки. Срещу опре-
делен брой събрани печати се 
раздават поощрителни награди. 
До края на октомври 2020 г. в 
мобилния пункт са предадени 
общо 3135,9 кг отпадъци.
 Набралата популярност кам-
пания за организиране на пункт 
за предаване на опасни от-
падъци от домакинствата бе 
проведена в две издания и 
през 2020 г. Предадените на 
лицензирана фирма количества 
опасни отпадъци са  1 056,50 кг.

Няма да ñе увеличава òакñа ñмеò в Гаáрîвî
На последното си заседание Общинският съвет одобри разходите за събиране и транспортиране на битови отпадъци



330 декември С какви îáещаíия ñме изпращали ãîдиíиòе

През 2012 ã. îáещаíияòа íа президеíòа Плевíелиев 

 Вицепремиерът и министър 
на финансите Симеон Дянков 
разполага с няколко произ-
ведения и постери на Христо 
Явашев – Кристо. Министър 
Дянков бил готов да ги дари 
на бъдещия музей на модер-
ното изкуство в Габрово. Това 
разкри тогава пред „100 ве-
сти“ габровският народен пред-
ставител Галина Банковска. Тя 
е провела серия от срещи с 
министър Дянков по въпроси, 
свързани с изграждането на 
Център „Кристо“ в Габрово, и 

обеща, че и през 2012 година 
ще продължи да търси под-
крепата на вицепремиера за 
каузата.
 „Наскоро проведохме сре-
ща и с кмета на Габрово г-жа 
Таня Христова, за да очертаем 
приоритетите си за 2012 годи-
на. Един от най-важните про-
екти, по които ще работим, е 
проектът, по който отдавна ра-
боти Сдружение „Нашето ПО-
ГОЛЯМО Габрово“ - за изграж-
дането на Музей на модерното 
изкуство на името на Христо 

Явашев“ - допълни Галина Бан-
ковска. 
 Едно от новогодишните по-
желания, които си пожела кме-
тът на Габрово Таня Христова 
по време на последния си бри-
финг за журналисти през 2011 
година, беше „съвместно да за-
почнем по-реално да говорим 
за това Габрово има ли шанс 
да стане световен град под 
името Кристо“.

Дяíкîв е áил ãîòîв да дари òвîрáи 
íа Криñòî íа áъдещия музей íа 
мîдерíîòî изкуñòвî в Гаáрîвî 

	 „Over	 the	 River”	 получи	 федерално	 одо-
брение“	 -	 информира	 Кристо	 в	 писмо	 до	
Иван	 Господинов	 -	 председател	 на	 Сдруже-
нието	 „Нашето	 ПО-ГОЛЯМО	 Габрово“.	 През	
август	 2010	 година	 Христо	 Явашев	 поиска	
подкрепата	на	„Нашето	ПО-ГОЛЯМО	Габрово“	
за	 осъществяване	 на	 един	 от	 най-гранди-
озните	 си	 проекти	 -	 „Over	 the	 River”	 („Над	
реката“).

В края íа 2011 ã. Криñòî и прîекòъò „Над 
рекаòа” пîлучиха федералíî îдîáреíие

До 2020 г. доходите ни трябва да достигнат 60% 
от европейските, българия да е в топ 50 по кон-
курентоспособност, а половината българи да 
живеят в обновени квартали, каза на 19 януари 
2012 г. Росен Плевнелиев при полагане на клет-
вата като президент на Република българия. 
Няма пряк път към богатството, то се изработва, 
каза още Плевнелиев.

В края íа 2014 ã. Правиòелñòвîòî îòпуñíа 1 млí. лв. íа 
Гаáрîвî за преуñòрîйñòвî íа ñãрада в деòñки цеíòър
 Правителството отпусна на 
Община Габрово 1 млн. лв., 
съобщиха от правителствената 
пресслужба. Това е едно от 
решенията на Министерския 
съвет на вчерашното, послед-
но за тази година, заседание. 
Парите се отпускат за преу-
стройство на сграда в дневен 
център за деца и младежи с 
увреждания и благоустройство 
на детска градина.
 „Този 1 млн. лв. е един 

добър завършек на тази годи-
на, която премина през много 
предизвикателства - коменти-
ра новината кметът Таня Хри-
стова. - За Габрово тя беше 
важна, защото беше белязана 
с много проекти и инициативи. 
Но благодарение на решение-
то на Министерския съвет, в 
навечерието на Нова годи-
на Община Габрово получава 
финансова подкрепа за два 
изключително важни обекта, 

които имат силен социален 
характер. Това са Дневният 
център за деца и младежи с 
увреждания и детска градина 
„Перуника” – база 1“ – разкри 
за какво ще се използва този 
1 млн. лв. кметът Таня Христо-
ва.
 Тя припомни, че Дневният 
център е създаден преди 10 
години в сградата на бивша 
детска градина на бул. „Трети 
март”, до ДКЦ-1. 

 Да посрещнем заедно но-
вата 2013 година пред зала 
„Орловец“, предлага габровска-
та Община. От 2000 година в 
Габрово се наложи традицията 
на площадното веселие. Но 
за първи път ще отброим по-
следните минути от 2012 година 
пред спортна зала „Орловец“, 
а не на площад „Възраждане“. 
150 литра червено сухиндолско 
вино от избата са осигурили 
домакините от Общината за 
наздравици за настъпващата 
Нова година. 
 Фойерверките в 12-ия час 
ще полетят към небето от блок 
„Здравец“ и зарята ще е бо-

гата и хубава. Музикантите от 
оркестър „Габрово“ ще свирят 
дотогава, докато има желаещи 
да се веселят с народни хора. 
Диджей ще предложи разноо-
бразна програма от различни 
стилове музика. Очаква се кме-
тът Таня Христова да дойде и 
да поздрави съгражданите си 
с пожелание за щастлива Нова 
година.
 Севлиевци също имат въз-
можността да посрещнат Но-
вата година на открито. Там са 
подготвили незабравимо шоу от 
фойерверки и български хора. 
Празненството ще започне в 
23,30 часа на площад „Свобода“ 

пред Общината. В 23,55 часа 
събралите се на площада ще 
чуят директно новогодишното 
поздравление на президента 
Росен Плевнелиев, а в 00,15 
часа ще започнат празничните 
фойерверки. 
 Община Трявна също кани 
своите съграждани да посрещ-
нат заедно настъпването на 
новата 2013 година около праз-
ничната елха на Стария площад 
с чаша вино и изпълненията на 
Танцов ансамбъл „Трявна”. 
 Само дряновци така и не 
въведоха традицията на пло-
щадното веселие в новогодиш-
ната нощ.

Пîñрещаíе íа Нîва ãîдиíа íа плîщада ñ виíî, 
òаíци и фîйерверки в Гаáрîвî, Севлиевî и Трявíа

В края íа 2013 ãîдиíа майñòîр Мишî îò Плîвдив îáеща 
да îñòави хуáав ñпîмеí íа Гаáрîвî îò òяхíаòа раáîòа

Трите бригади от „Софроний Врачански“ 
и съседните улици не спряха работа и 
последната неделя на 2013-та

Бордюрите по ул. „Цанко Дюстабанов“ или ра-
диусите, както ги наричат строителите, ще са спо-
мен на габровци от пловдивския майстор Мишо 
Кузмов. Негова е идеята тротоарите да завършват 
с извивка под дъга и той е горд с това  си предло-
жение. „Стараем се, искаме градът да ни запомни 
с добрата ни работа“ - казва Кузмов, който от 
16-годишен само това прави - хубави улици. Има 
три момчета и съпруга в Пловдив, най-малкият 
му син - Ванко, работи с него в Габрово и учи 
занаята. Три бригади почти не спират работа след 
стартирането на обект „Реконструкция на улица 
„Софроний Врачански“ в средата на ноември. И 
се надяват на хубаво време, за да поработят и 
днес, преди да се разотидат по родните места 
за Нова година. Този проект на практика е над-
граждане на завършената вече крайречна улица 
„Аврам Гачев“, която направи по-бързо и приятно 
движението на пешеходците от моста „Игото“ до 
ДХС и спортната зала. „Аврам Гачев“, заедно с 
улиците „Софроний Врачански“, „Цанко Дюстаба-
нов“, „Константин Иречек“ и „Петко Каравелов“, 
влиза в обхвата на така наречения Интегриран 
проект за изграждане на привлекателна, достъпна 
и зелена градска среда на Габрово. 

 Възлюбени в Господа чеда 
на светата ни Църква,
 Колко бързопреходно е 
времето! Това ни заставя по-
дълбоко да се замисляме за 
всяка, извървяна от нас стъп-
ка, за всяка, изречена от нас 
дума, за всяко, взето от нас 
решение. Обръщайки поглед 
назад, ние виждаме колко мно-
го неща, които сме били длъж-
ни да направим като христия-
ни, не сме съумели да осъщест-
вим - поради човешка немощ, 
поради леност или поради не-
достатъчна проява на добра 
воля от наша страна.
 ...2015 г. ще запомним с 

няколко значими за Българ-
ската православна църква съ-
бития. Отбелязахме 1150 г. от 
Покръстването на българския 
народ и 1145 години от ос-
новаването на самостойната 
Българска православна църква, 
780 години от Възстановяване-
то на Българската патриаршия 
през 1235 г. след двувековното 
византийско робство, 640 годи-
ни от интронизацията на Па-
триарх Евтимий Търновски на 
престола на предстоятелите на 
нашата Църква и 600 от интро-
низацията на един от неговите 
най-близки ученици и последо-
ватели - Киевския митрополит 

Григорий Цамблак. Честването 
на тези годишнини подчертава 
огромното значение, което е 
имала и има за нашия народ 
и държава православната ни 
вяра и родната ни Българска 
православна църква - Църква, 
устояла на превратностите на 
времето и страстите на този 
свят и превела народа ни през 
бурни и сложни времена до 
днес.
 Изминалата година ни до-
несе и радост, и тъга, и успехи, 
и несгоди. Ние благодарим на 
нашия Небесен Отец и подобно 
на Св. Йоан Златоуст възклик-
ваме: „Слава Богу за всичко!”.

в края на 2015 г. Българският патриарх неофит каза в обръщението си:  

„Ние áлаãîдарим íа íашия Неáеñеí Оòец 
каòî възкликваме: „Слава Бîãу за вñичкî!”

 Христофор Пенчев пропра-
вяше пътеки в снега в центъра 
на Габрово в края на 2016 
г. „Ние сме от „Озеленяване“  
поддържаме паркове и градини 
към Общината. През зимата 
чистим сняг, през лятото озе-
леняваме, косим, подрязваме 
дървета и храсти. Аз съм от 
първите работници в звеното. 
Харесва ми работата на откри-
то, специализираме се, ходи-
хме в Швейцария на обучение 
за триклаймик за дървета, за 
катерене по алпийски. Рабо-
тим, гледаме градът да е под-
държан, да няма паднали хора, 
да има доволни. Зелен град, 
свеж, поддържан, чист - това 
ни е идеята. По образование 
не съм озеленител, но човек 

като има желание, има книги, 
курсове. За трета година вече 
сме повече, разделени сме на 
зони - ние сме централна зона, 
изток, запад. Важно е да об-
хванем поддръжката на целия 
град. Важно е човек да работи 
с желание, да се случват не-
щата така, че на всички да им 
е приятно да бъдат в Габрово. 
Не е важно да седиш само за 
заплатата, искаме да напра-
вим нещо, да има резултат от 
нашата работа. Да е живот и 
здраве, понаучихме се. На мен 
ми харесва да давам нещо от 
себе си на обществото. Градът 
има друг облик, когато е обгри-
жен - независимо дали е лято 
или зима. На всеки му е готино 
като е подредено и чисто.“

 Еднократната финансова 
помощ от Общината за вся-
ко новородено или осиновено 
дете в Габрово е 200 лева. Това 
реши на заседание Общинският 
съвет. Според неговото реше-
ние в бюджета на Общината за 
2020 г. ще бъдат заложени 45 
000 лв. за изплащане на финан-
сова помощ при раждане или 
осиновяване на дете.
 От 26 април 2018 г., когато 
бяха одобрени правилата за от-
пускане на финансова помощ, 
до средата на ноември 2019 
г. са подпомогнати общо 333 
родители. Съгласно правилата 
родителите или осиновителите 
на дете получават еднократна 
помощ при условие, че имат 
настоящ адрес на територия-
та на община Габрово и поне 
единият от тях е с постоянен 
адрес на територията на общи-
ната през последните 3 години 
към момента на раждането или 
осиновяване на детето. Родите-
лите трябва да са навършили 
18-годишна възраст към дата на 
раждане на детето и поне еди-
ният да е български гражданин 
или гражданин на друга дър-
жава, членка на Европейския 
съюз. А също така да нямат фи-
нансови задължения към Общи-
на Габрово, да имат завършено 
не по-ниско от средно образо-
вание към датата на подаване 
на заявлението и непрекъснати 
здравноосигурителни права.

В края íа 2019 ãîдиíа  
îáещаха пî 200 лв. 
за íîвîрîдеíî или 
îñиíîвеíî деòе в Гаáрîвî

 През февруари 2018 година 
Министерският съвет разреши 
продажбата на красивата, но 
изоставена сграда в квартал 
Дядо Дянко в Габрово, която е 
собственост на МБАЛ „Д-р Тота 
Венкова“ - Габрово. 
 Първият търг за вилата 
беше проведен на 14 август т. 
г., но се провали поради липса 
на интерес. Нито един канди-
дат не беше подал документи 
за участие в наддаването. То 
беше обявено при първоначал-
на тръжна цена от 308 333 лева 
без ДДС, но кандидати на тази 
цена не се явиха. 
 За втория търг тръжната 
цена е намалена на 206 000 
лева без ДДС, както изисква 
законът. Той ще се проведе 
на 4 януари 2019 г. от 10 часа 
в сградата на МБАЛ „Д-р Тота 
Венкова“. Оттам уточниха, че 
крайният срок за подаване на 
заявления за участие в търга е 
до 16,30 часа на 3 януари 2019 
г. При непровеждане и на това 
наддаване ще бъде проведен 
още един търг. Това ще стане 
на 5 февруари 2019 г. от 10 
часа. Условията ще бъдат същи-
те. 
 Четириетажната сграда, 
служила за лятна вила на про-
чутия фабрикант и индустриа-
лец Пенчо Семов, е била по-
строена в периода 1928 – 1933 
г. по проект на габровския ар-
хитект Никола Гръблев. 

През края на 2018 г. обявиха 
втори търг за продажбата 
на вилата на Пенчо Семов, 
първият се провали поради 
липса на интерес

2017 г. Таня Христова - кмет 
на община Габрово: „Изборът 
е наш. Само ако поискаме, 
Габрово може да бъде 
съвременен и жив град"
 През 2017 г. получихме при-
знание от много страни, с което 
можем да се гордеем. Награди-
те не идват лесно, те са функ-
ция на усилията на всички. Те 
отразяват живота в един град. 
Всяка една от наградите - било 
то на ЮНЕСКО, било то на 
Екообщина, било то на Глобален 
екологичен фонд, те са всъщ-
ност награда за усилията на хо-
рата, които живеят в този град.
 През 2018 година ще видим 
в пълната им красота с много 
засадени цветя, художествени 
елементи, осветление трите го-
леми инфраструктурни обекта - 
благоустрояването на Шиваров 
мост, на Колелото и Източната 
градска улица. През новата го-
дина ще отделим малко повече 
от милион за благоустрояване 
на квартал Младост. В рамките 
на възможностите на общин-
ския бюджет ще отделим сред-
ства за създаване на условия 
за масов спорт. Имаме идея да 
предложим на Общински съ-
вет да одобри изграждане на 
спортни площадки в Младост и 
в други квартали. Ще завърши 
цялостната реконструкция на 
сградите и на помещенията в 
тях на двете основни училища - 
„Цанко Дюстабанов“ и „Св. Св. 
Кирил и Методий“. 
 Очакваме и доставката на 
електроавтобуси, изграждане на 
електронни табла за графика на 
градския транспорт на автобус-
ните спирки. 

Õриñòîфîр Пеíчев чиñòеше ñíеãа в края íа 2016 
ã. и íеãîвияò еíòуñиазъм áеше каòî îáещаíие, 
че Гаáрîвî ще áъде виíаãи чиñò и краñив
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Самостоятелната из-
ложба „Ветровете в сърце-
то на скитника“ на Румен 
Димитров – Попа ще отво-
ри врати за любителите на 
изкуството в първия ден 
на новата 2021 година в 
габровската галерия „Ор-
ловска 10“. 

Собственикът на арт 
пространството Ива Съй-
кова обясни пред вестни-
ка, че фенове не само от 
Габрово, но и от Севлиево, 
Трявна и Дряново вече са 
заявили своето желание 
за участие в присъстве-
ното откриване на излож-
бата. 

„Ветровете в сърцето 

на скитника“ включва 33 
малки като формат рабо-
ти – обясни Ива Съйкова. 
- Символи, метални плас-
тики, ръчна хартия, восък 
и акрил върху основа от 
дърво, изгорено от огън 
в различни асамблажи.  
Тези малки като размери 
произведения могат да се 
разглеждат като части от 

пъзел на една глобална 
картина. Картината, която 
Румен Димитров - Попа 
сглобява в различни час-
ти по света по ленд-арт 
проекти, където работи 
единствено с естествени 
материали и всичко ос-
тава в природата, за да 
се превърне в природа 
с течение на времето. 
Летящи лодки, дърве-
ни топки, огромни капки 
дъжд, великански столове, 
детски лабиринт с кътче-
та за атракции, стълба в 
дърво, голям кошер от кал 
и леска – това са част 
от проектите, които Румен 
вече е реализирал по зем-
ния глобус, и част от гло-
балната картина, в която 
не се повтаря нито един 
проект“ – заяви още тя.

Според Румен Дими-
тров - Попа „дървото е 
такъв материал, че от него 
всичко можеш да напра-
виш. Можеш да превър-
неш всеки сън в реалност, 
всяка фантазия да матери-
ализираш”.

А ветровете са оне-
зи сили, които превземат 
постепенно сърцето на 
странстващия трубадур. Те 
са тези, които го вдъх-
новяват, влюбват, опитват 
се да го погубят или да 
го водят към нови пре-

дизвикателства. Ветрове-
те в сърцето на скитни-
ка никога не спират. Той 
се научава да живее с 
тях. Подсъзнателно знае 
и усеща кога да тръгне, 
кога да спре. Тъгува, кога-
то обстоятелствата налагат 
или отлагат предстоящи 
срещи, творчески проек-
ти или просто нуждата от 
съзерцание някъде далеко 
в тишина и равновесие. 
Частите от глобалната кар-
тина са парчета счупена 
възможност в един свят, 
в който последната годи-
на се опитва да подмени 
нормалността. Свят, кой-
то пренебрегва изконни 
човешки взаимовръзки, с 
природа, с други човеци, 
с въображението, което 
ражда изкуството, с ос-
новния инстинкт за оце-
ляване.

Румен Димитров – 
Попа, който от юли 2012 
г. е почетен гражданин 
на Ичеан, Южна Корея, 
е един номад, скитник по 
познати и непознати пъ-
тища на света, реални и 
въображаеми и като такъв 
той е и част от европей-
ския ленд арт проект „Гло-
бални номади“. 

Творецът е завършил 
факултета по изобразител-
ни изкуства във ВТУ „Св. 

Св. Кирил и Методий“. Той 
има множество участия в 
изложби и арт събития у 
нас и в над 550 пленери 
и симпозиуми в чужби-

на. Той е един от дейните 
членове на Арт група „Ду-
пини”, която организира 
първия у нас симпозиум 
„Изкуство в природата“ в 
село Габровци. 

„Ветровете в сърцето 
на скитника” е проект, за-
почнат в края на 2019 г. и 
завършва в условията на 
пандемията 2020 г. – уточ-
ни още Ива Съйкова. - Пак 
в условията на пандемията 
КОВИД-19 онлайн ще бъде 
показана колекцията, като 
за целта екип на „Орлов-
ска 10“ вече е изработил 
клип с кадри от интер-
вюто, експонирането на 
изложбата и детайли от 
всяка работа.“

Колекцията ще остане 
в пространството на „Ор-
ловска 10“ до 1 февруари 
2021 г.

Събитието се реализи-
ра с подкрепата на Об-
щина Велико Търново и 
кмета на старата столица 
Даниел Панов.

Румеí Димиòрîв ãîñòува íа “Орлîвñка 10” ñ излîжáа 
миíиаòюри „Веòрîвеòе в ñърцеòî íа ñкиòíика”  

ангел ангелОв

 На 16 април 1879 г. 
Учредителното събрание 
приема първата Българ-
ска конституция в Тър-
ново, на която е дадено 
името Търновска. 
 С това Учредителното 
събрание изчерпва свои-
те исторически задачи и 
е закрито. На другия ден 
делегатите на Учредител-
ното събрание се събират 
отново в Търново вече 
като делегати на Първото 
велико народно събрание 
и избира по препоръка 
на руския цар Алексан-
дър Втори младия немски 
принц Александър Батен-
берг за първи княз на 
България след Освобож-
дението с името Алексан-
дър Първи. На 26 юни 
1879 г. княз Александър 
Първи пристига в Бълга-
рия с параход от Русия. 
На 29 юни 1879 г. полага 
клетва пред Първото ве-
лико народно събрание 
в Търново и встъпва в 

длъжност княз на свобод-
на България. На 1 юли 
1879 г. пристига в столи-
цата София и поема упра-
влението на Княжество 
България 
 По случай новата 1880 
година княз Александър 
Първи организира първия 
княжески бал в София 
на 8 януари 1880 г. Балът 
се провежда в бившия 
турски конак в София, 
който майстори зидари, 
дърводелци и тапицери от 
Германия, Италия и бъл-
гари са реконструирали 
и превърнали в княжески 
палат. Балният салон в 
княжеския палат е укра-
сен с първата коледна 
елха в София, бронзо-
ви свещници с български 
лоени свещи. Ангажиран 
да свири е чешки духов 
оркестър. На бала са по-
канени да участват чужде-
нците дипломати в София, 
министри, богати търго-
вци и офицери, облечени 
в новата българска уни-
форма. Сред поканените 

на княжеския бал са и 
габровецът Тодор Стоянов 
Бурмов, бивш министър-
председател на България, 
и неговата съпруга Мария 
Бурмова, бивша първа 
дама на България. Бъл-
гарските дами много се 

затруднили с ушиване на 
балните си рокли. Мария 
Бурмова префасонирала 
в бална рокля свой стар 
халат с декорация. На 
гостите на бала сервира-
ли богата гощавка.
 След гощавката чех-

ският духов оркестър за-
свирил кадрил - френски 
танц с четно число танцу-
ващи двойки, които игра-
ят само с протегнати един 
към друг ръце. Танците 
открил княз Александър 
Първи, който бил изкусен 

танцьор, с Мария Бурмо-
ва, бившата първа дама 
на България и габровска 
снаха, която като френска 
възпитаничка умеела да 
танцува кадрил. Балът за-
вършил с българско хоро.
 След бала се говоре-

ло в София, че за спомен 
от него някои вземали 
някои от предметите, с 
които бил 
украсен салонът. Дори 
някои изкъртили и взе-
ли за спомен парчета от 
паркета.

Първияò íîвîãîдишеí áал в Сîфия ñлед 
Оñвîáîждеíиеòî ñ ãаáрîвñкî учаñòие



530 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
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СПЕШНО КУПУВА - ПЛАЩА ВЕДНАГА:
Панелен апартамент - двустаен, тристаен
Гарсониера - Младост, център
Двустаен, тристаен в идеален център 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

тел.: 066/80 85 74,  0885 118 119

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

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

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

иМоТи проДаВа
ЕТаЖ оТ къща	 в	 Габрово	 -	
0887/219-117	[1,	1]
ЕТаЖ оТ къща	 се	 продава	 на	
тел.	0887/21-91-47.	[1,	1]

иМоТи купуВа
ЕВТина къща, може	 и	 полу-
съборена,	 се	 купува	 на	 тел.	
0895/752-838.

иМоТи ДаВа поД наЕМ
гараЖ В района	 на	 ул.	 „Гра-
дище“	 дава	 под	 наем	 тел.	
0895/48-73-98.	[11,	11]
кВарТира ДаВа под	наем	тел.	
0988/350-241.	[8,	8]

иМоТи Търси поД наЕМ
боксониЕра В блок	 „Рачо	

Ковача“	 търси	 тел.	 0899/79-
79-32.	[6,	6]

нощуВки
къща за гости	-	Габрово,	тел.	
0878/532-714,	0888/532-714.
нощуВки - тел.	 0888/254-
625,	0879/272-528.
Топ цЕнТър нощувки	 -	 ка-
белна,	 климатик,	 интернет,	 се	
предлагат	 на	 тел.	 0879/669-
596.	[25,	24]
нощуВки В топ	 център	 се	
предлагат	 на	 тел.	 0878/46-99-
11.	[2,	2]

ХоТЕли
ХоТЕл „росица“ дава	 стаи	и	
апартаменти	 -	 тел.	 0887/671-
848.	[4,	4]

066 /810-415, 0889227805

всеки ден в ново издание

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	
година,	 1.6	 куб.	 см,	 90	 к.	 с.,	
обслужена,	 с	бензин/АГУ,	 кли-
матик,	 за	 2000	 лева	 се	 про-
дава	 на	 тел.	 0885/530-109.	
[19,	18]
форД фиЕсТа 1.4	 TDCI	 се	
продава	на	тел.	0885/598-651.	
[1,	1]

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	
-	тел.	0999/009-008.
коли за скрап	 от	 място	 се	
изкупуват	 на	 тел.	 0899/092-
510.	[15,	14]
коли за скрап	 -	 старо	 же-
лязо,	 се	 изкупуват	 на	 тел.	
0897/06-71-46.	[11,	10]

коли за скрап	 се	 изкупуват	
на	 тел.	 0896/03-87-52.	 [11,	
10]

МоТори/ВЕлосипЕДи
ВЕлобагаЖник за теглич,	
за	 три	 велосипеда,	 мигачи,	
стопове,	 почти	 не	 ползван	 -	
350	 лева,	 се	 продава	 на	 тел.	
0887/611-753	[12,	11]

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	-	тел.	0898/780-448
услуги със самосвал	-	25	лв.,	и	ба-
гер	 -	 50	 лв./час,	 се	 предлагат	 на	 тел.	
0893/511-154.
ТранспорТ с бус	 до	 3.5	 тона	 -	
0882/266-155.	[16,	15]
бус - 0.45	 лв.	 -	 тел.	 0894/00-40-45.	
[10,	9]
ТранспорТни и хамалски	услуги	-	тел.	
0878/650-456.	[4,	4]

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,	20]

грЕДи - 4	 метра	 дължина,	
10,	 12,	 15,	 керемиди	 -	 нови,	
циментови,	 оградни	 колове,	
мраморна	 плоча	 -	 2/120,	 се	
продават	 на	 тел.	 0898/305-
248.	[2,	2]

проДаВа обзаВЕЖДанЕ
ХлаДилник с фризер	се	про-
дава	 на	 тел.	 0898/305-248.	
[2,	2]
изгоДно! сЕкция за	спалня	
с	 трикрилен	 гардероб	 -	 дъбов	
фурнир,	 запазена,	 се	 продава	
на	тел.	0896/27-22-14.	[2,	2]

проДаВа Тор
оборска Тор в	чували	-	3.50	
лв./бр.,	 с	 транспорт,	 се	 про-
дава	 на	 тел.	 0878/650-456.	
[4,	4]

ЖиВоТни проДаВа
оВцЕ, кози, магарета,	 коне	
продава	 тел.	 0893/427-611.	
[1,	1]

купуВа разни
сТара нафТа се	 купува	 на	
тел.	0895/752-838.
МЕХаниЧни ЧасоВници ку-
пува	тел.	0877/407-450.	[6,	6]

купуВа МаТЕриали
пункТ за вторични	 купу-
ва	 всякакви	 железа	 -	 тел.	
0896/183-637.

Вестник „100 вести“ излиза всеки 
ден, без събота и неделя. 
8НОВО 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. 
8Вашата 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 2021 годи-
на. 

„100 ВЕСТИ“ 
излиза всеки ден без 

събота и неделя.
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оТоплЕниЕ
ДърВа за огрев	се	про-
дават	 на	 тел.	 066/823-
712,	 0887/620-535,	
0876/162-172.
„Мг-лЕс“ проДаВа 
дърва	за	огрев	-	справки	
на	 тел.	 0887/547-499,	
0878/513-655.
„пЕХлиВаноВ“ - преся-
ти	 въглища	 донбас,	 дър-
ва.	 Ниски	 цени,	 безпла-
тен	транспорт	-	066/805-
642,	0897/892-903.
суХи ДърВа в	 чували	
и	разпалки	-	5	лв.,	без-
платна	доставка,	продава	
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	 чу-
вали	 и	 разпалки	 -	 5	
лв.,	 доставка	 на	 мяс-
то,	 се	 продават	 на	 тел.	
0876/437-140.
суХи ДърВа в	 чували	
и	 разпалки	 -	 5	 лв.	 Не-
забавна	 доставка.	 Тел.	
0877/191-102.
ДърВа за печки	и	ками-
ни	-	80	лв.,	се	продават	
на	тел.	0876/583-472.
ДъбоВи и букови	дърва	
за	 огрев	 -	 нацепени,	 80	
лв.,	 с	 безплатен	 транс-
порт,	се	продават	на	тел.	
0877/471-466.
ДосТаВка на пелети	на	
място	-	0884/709-093
нацЕпЕни ДърВа -	 80	
лв.	Безплатен	транспорт.	
Незабавна	доставка.	Тел.	
0895/252-686.

суХи и сурови	нацепени	
дърва	 -	 80	 лв.,	 се	 про-
дават	 на	 тел.	 0895/752-
838.
нарязани, нацЕпЕни 
дърва	 -	 85	 лв.,	 метрови	
-	75	лв.,	се	продават	на	
тел.	0893/511-154.
Донбаски Въгли-
ща, екобрикети	 и	 пе-
лети	 се	 продават	 на	
тел.	 0898/412-609,	
0884/319-403.
разпалки - тел.	
0 8 8 6 / 3 9 - 3 7 - 2 6 ,	
0899/743-157
нЕзабаВна ДосТаВка 
на	дъб	и	бук	-	нацепени,	
80	 лв./куб.,	 се	 продават	
на	 тел.	 0886/652-152.	
[29,	28]
ДърВа за огрев	 -	 мет-
рови,	нарязани	и	в	чува-
ли	-	тел.	0877/69-04-78.	
[28,	27]

ДърВа - нацепени,	суро-
ви	и	сухи,	всякакъв	вид	-	
80	 лв./куб.,	 се	 продават	
на	 тел.	 0896/183-637.	
[24,	23]
гоТоВи ДърВа за	огрев,	
нарязани	 и	 нацепени,	
дърва	 в	 чували	 -	 5	 лв./
бр.,	 разпалки	 в	 чували	
-	 5	 лв./бр.,	 се	 продават	
на	 тел.	 0896/80-76-88.	
[14,	13]
разпалки проДаВа 
0899/683-897.	[8,	8]
изрЕзки за огрев	
-	 40	 лв./куб.	 м	 -	 тел.	
0899/355-810.	[8,	8]
МЕТроВи - 75	 лв./куб.,	
нарязани	 -	 85	 лв./куб.,	
чували	 -	 5	 лв.	 -	 тел.	
0988/816-628.	[8,	8]
суХи разпалки в	голе-
ми	 чували	 -	 5	 лв./брой,	
дърва	в	чували	се	прода-
ват	 на	 тел.	 0876/29-43-
43.	[5,	5]
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рабоТа прЕДлага

Т р а н с п о р Т н а 
фирМа наби-
ра шофьори на 
гонДоли с ка-
ТЕгория „с+Е“.	
З а 	 к о н т а к т и :	
0887/818-462.	 [18,	
17]

МЕбЕлна фирМа „ФО-
РЕСТА	 МЕБЕЛ“	 -	 ГАБРО-
ВО	 търси	 да	 назначи	
мебелисти	 и	 шприцьор	
с	 опит.	 Справки	 на	 тел.	
0886/332-968.	[19,	18]
Мц „ХипокрЕна“ търси	
болногледач	 за	 мъж	 на	
75	 години	 в	 град	 Се-
влиево.	 С	 възможност	
за	 пребиваване	 в	 дома	
на	 болния.	 Осигуре-
но	 възнаграждение	 и	
храна.	 Справки	 на	 тел.	
0878/979-019.	[8,	8]
Магазин за хранител-
ни	 стоки	 търси	 прода-
вачка.	 Справки	 на	 тел.	
0888/355-219.	[8,	8]

баниЧар - 4	 -	 6	 часа,	
с	 гъвкаво	 работно	 вре-
ме,	търси	тел.	0899/987-
544.	[7,	7]
„ТЕспоМ“ аД търси	 да	
назначи	 шлосер-мон-
тьор.	 Справки	 на	 тел.	
0879/123-678	 или	 на	
място.	[5,	5]
рабоТници Топлои-
золация за	 Чехия	 на-
бира	 тел.	 004207/025-
07-955.	[2,	2]
ЧисТаЧка - център,	тър-
си	 тел.	 0878/46-99-11.	
[2,	2]
ЖЕна До 65	 години	 за	
гледане	 на	 стар	 човек	
търси	 тел.	 0899/971-
564.	[1,	1]

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

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

изграЖДа ТЕраси - 
0897/931-088.

кърТя бЕТон, камък	 -	
тел.	 0888/544-438.	 [11,	
11]
сТроиТЕлни рЕМонТи 
от	А	до	Я	-	0897/215-513.	
[19,	18]
сТроиТЕлни услуги по	
покриви,	 саниране,	 дре-
нажи,	 гипсокартон,	 хи-

дроизолации	 и	 др.	 -	 тел.	
0888/020-187.	[8,	8]

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,	 тера-
кота,	 изолации	 и	 др.	 -	
0898/672-883.	[4,	4]

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

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

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

щори

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

Ел. инсТалации,
рЕМонТи
ЕлЕкТроТЕХник  - 
0885/040-447.	[11,	11]
ДрЕбни ЕлЕкТроуслу-
ги по	 домовете	 -	 тел.	
0899/145-802.	[17,	16]

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 всички	 мар-
ки	 автоматични	 перални	
-	 тел.	 0888/294-214.	 [16,	
15]
рЕМонТ на телевизо-
ри	 по	 домовете	 -	 тел.	
0888/279-846.	[3,	3]

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,	8]

Вик
изТоЧВанЕ на септични	
ями	-	тел.	0889/177-737.

Машинно оТпушВанЕ, 
ВиК	 ремонти	 -	 0887/680-
034.
оТпушВанЕ на кана-
ли	 се	 предлага	 на	 тел.	
0889/177-737.

граДини, басЕйни

ланДшафТЕн Ди-
зайн, оформление и 
изпълнение на двор-
ни места, озеленя-
ване, водопадни и 
езерни форми, скал-
ни кътове, барбекю-
та.	 Справки	 на	 тел.	
0888/942-335.

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:	 Индостан.	 Ракитич	 (Иван).	 „Тошко	 Афри-
кански“.	 Век.	 Раева	 (Александра).	 Атом.	 Летеж.	 Нин.	 Гръм.	
Терорист.	Аир.	Под.	„Лореал“.	Вуокса.	Ято.	Зан	(Стийв).	Осан-
ка.	Граф.	Сканди.	Па.	Каре.	„Ало,	ало!“.	Ска.	„Сега“.	Отрова.	
Улм.	Аквамарин.	Аларма.	Лазаров	(Никола).	Авоар.	Яре.	Дено.	
Рибар.	 „Пиер“.	 „Вчера“.	 Тия.	 „Гринуич“.	 Едикт.	 Алис.	 Екран.	
Обоз.	 Фен.	 Мрак.	 Ампула.	 Ап	 (Курт).	 Фитнес.	 Кав.	 Несгода.	
Заран.	„Те“.	Лиана.	Екзекутор.	Роялистка.	Матура.	
 оТВЕсно:	 Интелект.	 Аскер.	 Рафаело	 (Санцио).	 Докер.	
Огрев.	Епилепсия.	Кош.	Тол.	Регал.	Инин	(Аркадий).	Гал.	Скле-
роза.	„Амадеус“.	Фони.	Сто.	Жирафа.	Азери.	Мидас.	Аар.	Сен.	
Лоран	(Пиер).	Черта.	Инфанта.	Сотиров	(Стоян).	Кан.	Ек.	Реи.	
Локарно.	 Черкезка.	 Гривна.	 Сало.	 Вреда.	 Саз.	 Ака.	 Иванова	
(Лили).	Ирина.	Рем.	Яка.	Грунд.	Алабак.	Млака.	Инар	(Гюстав).	
Окис.	 Ава.	 Топ.	 Нут.	 Отстъпка.	 Курорт.	 Бук.	 „Ту“.	 ИКОМОС.	
Палма.	Изолатор.	Чим.	Дама.	Марля.	Завера.	

отговори на сканди от бр. 251, 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,	2]	

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,	15]
ЕроТиЧЕн МасаЖ  -	тел.	
0894/277-849.	[12,	11]

Регионалният всекидневник 
„100 ВЕСТИ“ 

излиза всеки ден без събота и неделя.

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

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.

КуХНЕНСКИ
ШКАфОВЕ 
ОфИС 
мЕбЕлИ 

МЕБЕËÈ

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.

билЕТи, пъТуВания
аВТобусни, саМолЕТни БИЛЕТИ	 -	 справки	 на	
тел.	066/80-49-48,	0887/83-61-73.
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Вече дирекòíî îò прîизвîдиòеля

Всички продукти се доставят до клиента директно от завода. Представителствата осигуряват гаранционния и извънгаранционен сервиз. 
В цената на базисните модели не влиза транспортът. Пелетните камини са без помпа и разширителен съд. 

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

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

Представител на
Marely Systems
инж. ИВАН ГОСПОДИНОВ

ИК „КОлОНЕл“ ООД

Самî клиеíòиòе, закупили прîдукò íа 
“Марели ñиñòемñ” îò ÈК „Кîлîíел”,  
пîлучаваò ДÈРЕКТНА ГАРАНÖÈОННА 
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. 250
 Най-старите ръкопис-
ни церковни и други кни-
ги намерват ся писани с 
юсове, следователно кой 
може да противорече, чи  
Церковното писание не 
ся преведи на старобъл-
гарскийат язик? Онези 
българе, дето ся напоиха 
с печатаните русизми и 
сербизми, отвешават110, 

чи не по сичката Бъл-
гария говорят с юсове. 
Согласни сми на това, 
но ония места, дето не 
произносят ѫ-ат смежни 
са сербите, които как-
то и русите, произносят 
ѫ-ат у. И така остава 
неоспорима работа, чи 
Священото писание ся 
приведи на старобългар-
скиат язик, който тога ся 
употребляваше и сега ся 
употребляв от живийат 
народ, който говори с 
юсове. Но може някой 
недоверчив още българин 
да пита, за сегашните 
печатни книги  не са пи-
сани с юсове, но с у? 
Той вопрос може секи 
леко да го разбере, кога 
помисли, чи русите във 
втората половина на XVI 
век приправиха церков-
ните ръкописи по тяхно-
то произношение и на 
място ѫ туриха у, и с тая 
поправка първи път поче-
ха да ги печатат и да ги 
разпущат111 по словенски-
те земли, дет досега ся 
употребляват112. Българ-
ското духовенство, без 
всяко учение и знание 
като угнетено, укорени 
ся в печатаните книги, 
привикна по тях да чете 
и да ся учи и не му дойде 
в главата да изпита поне 

за старата си писменост. 
Така ся забравиха стари-
те ръкописи и печатани-
те книги от рода в род, 
в продолжение почти 
280 години станаха като 
първоначални и основа-
телни; и онези, дето ся 
посвещаваха на учение, 
учиха ся по печатаните 
книги и по словено-серб-
ско-руските граматики. 
Но помислете добре, ро-
долюбци! Нашите предки 
ся погрижеха за нашата 
ученост, изнамериха бук-
вите за язикат ни, пре-
ведоха Священото писа-
ние и го передадоха на 
другите словене, които 
научиха да четат и да пи-
шат, а сега секои от нас 
прилепнаха в сербско-
руското произношение и 
ищат да произносим и 
пишем като те? Друга ра-
бота, ако старото българ-
ско произношение беше 
загубено и нийде не ся 
произношаше, но - то е 
главно и общо, затова 
колкото и да учите деца-
та в училището да пишат: 
„мужъ, рука и проч.“, тия 
у дома си и с другите че-
ловеци ще говорат и пи-
шат: „мѫжъ, рѫка и пр.“. 
Да ли мислите, чи ще 
обярните народат да вър-
ви по волята ви? - Имате 
погрешка, любезни! Това 
никога няма да стане; 
многото число не следо-
ва за малкото. Ми требу-
ва да следувами за наро-
дат и по неговиат говор 
да сочинявами грамати-
ки и да пишем помежду 
си, инак плавами против 
водата. Произношението, 
дето, като чудо, удержа 
досега нашийат народ, е 
бисер неоценен за нас, 
требува да ся гордим за 
него, не да го трушими.
 Сега да ся обърним 

пак към граматиките. Тия, 
както казахми, ся соеди-
няваха в едно толко, чи 
приеха за правилен слог 
на язикат початниат слог 
и изречение. Освен това 
ся согласяваха още, чи 
новобългарскийат язик 
има и членове, които 
нема старийат (ако не 
приведеми мнимите ста-
ри членове: „иже, ieже, 
яже“), и така составиха 
граматиките.
 По тия граматики ся 
управляваше българското 
учение и ся преведоха 
и няколко книги113 кога 
видяхме българскийат 
превод на Венелинова-
та книжка: „О зародыш 
новой болгарской лите-
ратуры“, учинен114 от Г. 
Кифалов е похвален за 
старанието си, за да со-
действува на словесно-
то возрождение, и това 
чувство побуди го да 
не остане, както казва: 
„тяготѫ земли“ (стр. 161). 
Ми не поемами да раз-
бирами115 преводат му; но 
едно нещо толко забеле-
жихме в книгата му, кое-

то може да стане камък 
предкновения на нашата 
словесност. Нам прият-
но беше, чи видяхме чи 
един българолюбец, г. Ог-
нянович116 поча да пише 
на българскийат язик с 
член, и да беше първо 
(като серб) противник 
на него, защо ся увери, 
чи той е всенароден в 
Българията, дето влади-
чествова, ако и сам там 
различно. Черногорските 
села, около Скопия, пра-
вят някое изключение; но 
тия села, виде ся, да ся 
преселници сербски от 
времето, когато силний-
ат цар сербски, Стефан, 
примети столнината си 
в Скопия; за доказател-
ство служи, чи тия места 
не употребляват и юсът. 
- С членат, както знае 
секи, речта е по-силна 
и упределителна. Изхър-
лението на членът роди 
разногласие помежду пи-
сателите, които мислят, 
чи уж с това ся прибли-
жават към старото наре-
чие. Както секи человек, 
така и целий народ обича 

и ище по-лесното. Като 
можем да си изречем 
мислите с два-три слова, 
безумно щеше да е да 
изговарями десет. Това 
сокращение на словата 
и думите е природно на 
человеците; така фран-
цузите пишат три, четири 
букви и ги произнасят с 
един глас. Защо? - За-
щото ищат бързо и скоро 
да си изрекат мислите! 
Но и да обича сокраще-
нието францускийат язик, 
както и италиянскийат, 
испанскийат и влашкий-
ат - отрасли сичките на 
латинскийат язик - за 
членът возимеха други 
мисли. Тия народи прис-
воиха членат на язикът 
си и говорят и пишат с 
него, защото им улеснява 
скорото и бързото произ-
ношение.
 Ми можем вярно да 
предскажими на проти-
вниците на членът, чи 
колкото тии и да щат да 
учат децата да не говорят 
и пишат с членове, деца-
та ще ги слушат толко в 
училището, но както оти-
дат у дома си, с роднини-
те си и с другийат народ, 
ще говорят с членове; и 
чини ни ся, чи учителите 
им и тии по вънка с чле-
нове ще говорят. Суетен 
ще бъде секи труд да 
убърнат целий народ да 
говори по тяхното уче-
ние, защо той има веки 
говорат си. Г. Кифаловата 
новина не прикара, както 
секи можеше да пред-
виде, почти никого да я 
приеме. Колкото книги 
ся напечатаха, сичките 
бяха с членове, и помеж-
ду другите в 1844 годи-
на издаде ся в Цариград 
преведено от г. Илариона 
Стоянова117 Богословието 
на московскаго митро-
полита Платона, в което 
преводчикът приема ста-
рите български ръкописи 
за положително основа-
ние на сегашнийат язик. 
Не знаеми как приеха 
нашите учени неговото 
изложение, но тии дни 
видяхме издадената в Бу-

курещ, още в 1844 го-
дина, г. Андреовата118 
„Пѫрвичкѫ бѫлгарскѫ 
граматикѫ“, и пожа-
лехме118 чи не ся 
случи да чуеме за 
нея по-напред. Зна-
ем, чи тая „Пѫрвичкѫ 
граматикѫ“ направи 
много прение помеж-
ду нашите соревно-
ватели. Знаем, чи сички-
те почти ще я разгласат  
като непотребна, пуста и 
пр.
 Секи може да мисли 
и да казва щото обича, 
но от наша страна види-
ми, чи Андреовата грама-
тика и да не е първичка, 
но е почти такава, защо-
то е направена по ста-
робългарското церковно 
наречие, което и сега ся 
говори по Българията; и 
защото старото наречие 
ся говори (нека да е тол-
ко и в едно село) и от се-
гашнийат живийат народ, 
потребно е българете да 
го сохранят и да го прии-
мат в писанието, а не да 
ищат да приемат други 
словенски наречия, които 
няма народът, или да из-
мисляват по своята дум-
ка119 за писанието нови 
правила. Ми желаем да 
фърлят пристрастието и 
да последуват правилно-
то, което ся доказва сос 
старите ръкописи.  
продължава в следващ брой
........................
107)	 Найден	 Геров,	 свършил	
гимназията	 при	 Ришелевския	
лицей	 в	Одеса	 и	 Лицея,	 като	
студент,	в	1845	г.	и	в	1846	г.	
се	завърнал	в	родния	си	град	
Копривщица.	108)	Доби;	109)	
Поемата	 „Стоян	 и	 Рада“,	 на-
писана	около	1845	г.	в	Одеса;	
110)	 Измисли;	 111)	 Стихо-
творец;	 112)	 Гледище;	 113)	
Естествено;	 114)	 По-ранш-
ното,	 първоначалното;	 115)	
Отец	 Неофит	 Бозвели,	 роден	
около	 1780-1783	 г.,	 починал	
в	Хилендар	през	1848	г.;	116)	
Емануил	 Васкидович,	 един	 от	
основателите	на	Свищовското	
училище,	дето	е	учителствувал	
30	години,	помощник	на	Нео-
фита	Бозвели	при	съставянето	
на	 учебници,	 необходими	 за	

обучението;	 117)	 „Славяно-
болгарское	 детоводство“	 -	 6	
учебника,	излезли	в	1835	г.	в	
Белград	на	средства	на	сръб-
ския	 княз	Милош	Обренович.	
117)	 Неофит	 Рилски	 (1793-
1881	г.),	роден	в	с.	Баня,	Раз-
ложко;	118)	Болгарска	грама-
тика,	Крагуевац,	1835	г.;	119)	
Учителствувал	 наедно	 с	 Ем.	
Васкидович	 в	 Свищов;	 един	
от	 главните	представители	на	
славяно-българската	насока	в	
езика;	120)	Обаче.	121)	Отго-
варят;	 122)	 Разпространяват;	
123)	 Това	поправление	стана	
в	 Москва,	 когато	 първи	 път	
беше	да	ся	учреди	и	печатни-
ца	(типография).	Първата	кни-
га,	дето	в	нея	ся	печати,	беше	
Апостолат	 в	 1554	 г.	 В	 Киев	
почеха	 да	 печатат	 в	 1614.	
Пък	най-първата	печатна	кни-
га	словенска	беше	в	Краков	в	
1491.	124)	Колко	добре	беше,	
ако	 някой	 наш	 филолог	 при-
емеше	 той	 труд,	 да	 изследва	
сека	 печатна	 книга	 със	 здра-
вомислително	 око	 (критика)	
и	да	излага	в	дневникат	него-
виат	разбор.	Кривите	мисли	е	
изправилнийат	 превод	 от	 ден	
на	 ден	щеха	 да	 ся	 направят,	
и	същи	български	слова	 упо-
тебляни	 от	 едного	 и	 другиго,	
щеха	 да	 влезат	 в	 язикат.	 Б.	
А.	 125)	 Направен;	 126)	 Раз-
глеждаме;	 127)	 Константин	
Огнянович	 (1798	 г.)	 пръв	 се	
отказа	от	славянобългарското	
направление	 в	 езика.	 В	 пре-
вода	 си	 на	 Ракичевото	 „Жи-
тие	 на	 св.	 Алексия	 человек	
божи“	 (Будин,	 1833	 г.),	 той	
бе	 изхвърлил	 членовете,	 но	
по-после,	в	кореспонденицята	
си	 с	 Априлова,	 употребява	
членове.	 Същите	 употребява	
и	в	„Летнiй	кринъ“	(Цариград,	
1843	г.)	-	първата	напечатана	
в	 Цариград	 българска	 книга.	
128)	 Иларион	 Стоянов	 Ми-
хаиловски	 (Макариополски),	
роден	в	Елена	през	1812	г.	

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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50-то юбилейно награждаване „Спортист на годи-
ната“ за община Дряново се поведе на 23 декември. 
Специално сформирана комисия от представители 
на спортните клубове на територията на общината, 
заедно с представители на Общински съвет и Общин-
ска администрация, разгледа номинациите и класира 
спортистите в зависимост от личните постижения на 
всеки един. Освен избор на 10-те най-добри спорти-
сти и избор на треньор на годината, тази година с 
награди бяха удостоени и тримата най-добри спор-
тисти с увреждания за 2020 година. Бяха връчени и 
две специални награди – на баскетболиста Красимир 
Александров и на възстановяващия се от тежка кон-
тузия млад футболист Кристиян Йорданов.

Поради епидемичната обстановка обичайната це-
ремония не се състоя, а отличените бяха наградени 
индивидуално от кмета на Община Дряново Трифон 
Панчев.

десятката

1. МАРИНЕЛА НИНЕВА – лека атлетика
2. ДЕЙВИД СИМЕОНОВ – тенис на корт
3. ЕЛЕНА ДИМИТРОВА – лека атлетика
4. МОНИКА ЛАМБЕВА – спортно ориентиране
5. КРИСТИЯНА КОЛЕВА – тенис на корт
6. СТОЯН ТЕВЕКЕЛЕВ – лека атлетика
7. МАРИЯН НОЕВ – спортно ориентиране
8. ДАНИМИР ДИМИТРОВ – футбол
9. ЕЛИЦА ДЕНЕВА – футбол
10. КОНСТАНТИН ЙОРДАНОВ – футбол

тренЬор на годината за 2020 г.
ИВАН МИХАЙЛОВ

наЙ–добри спортисти с Увреждания за 2020 г.
1. ЦВЕТЕЛИН ДЕСЕВ
2. БАНКО ТОМОВ
3. МАРИН ДЕНЕВ

 мАРИНА ИВАйлОВА ТОТЕВА ОТ СПОРТЕН 
Клуб ПО лЕКА АТлЕТИКА „ХАммЕР-ХВ-ТРЯВ-
НА“ Е СПОРТИСТ НА ГОДИНАТА 2020 ЗА Об-
ЩИНА ТРЯВНА.
 Тя беше наградена от кмета на Община Тряв-
на Силвия Кръстева. Кметът връчи наградите 
на състезателите, класирани на първите десет 
места в „Спортист на годината“ за 2020 година, 
в навечерието на коледните празници. Награж-
даването се състоя при спазване на всички про-
тивоепидемични мерки.
 • 28-ми Традиционен мемориал „Димитър 
Върбанов – Митето“ в Койнаре – бягане 800 м – 
4-то място
 • „Купа роза“ - Казанлък: 100 м – I-во мяс-
то, и 200 м – I-во място
 • Турнир „Никола Вълчанов“ в Габрово – 60
м – II-ро място
 • Турнир „Приятели на леката атлетика“ във 
ВеликоТърново – 60 м – II-ро място

 НИКОлЕТА РАЕВА – НАй-ДОбЪР СЪСТЕ-
ЗАТЕл НА СКлА „ХАммЕР-ХВ-ТРЯВНА“ – II-РО 
мЯСТО ДО 14 Г.
 • 28-ми Традиционен мемориал „Димитър 
Върбанов – Митето“ в Койнаре – бягане 400 м – 

4-то място
 • „Международен мемориал „Веселин 
Даскалов“ в Луковит - 400 м – I-во място
 • „Международен турнир крос-кънтри „Лу-
ковитски моми“ в Луковит – 600 м – I-во място

 ВЕНИКА бОНЕВА – НАй-ДОбЪР СЪСТЕЗА-
ТЕл НА СКлА „ХАммЕР-ХВ-ТРЯВНА“ – III-то 
мЯСТО ДО 14 Г.
 • 28-ми Традиционен мемориал „Димитър 
Върбанов – Митето“ в Койнаре – бягане 400 м  – 
I-во място 
 • „Международен мемориал „Веселин 
Даскалов“ в Луковит – 400 м – II-ро място
 • „Международен турнир крос-кънтри „Лу-
ковитски моми“ в Луковит – 600 метра – II-ро 
място

    мИРИАН СТОЯНОВА – НАй-ПОлЕЗЕН СЪС-
ТЕЗАТЕл НА бК „ЗОГРАф“ ДО 14 Г.

    ГАбРИЕлА йОВЧЕВА – НАй-ПОлЕЗЕН СЪС-
ТЕЗАТЕл НА бК „ЗОГРАф“ ДО 19 Г.

    ДАРИН НИКОлОВ – НАй-ПОлЕЗЕН СЪСТЕ-
ЗАТЕл НА ОфК „ТРЯВНА“ ДО 14 Г.

 • Най-полезен играч в турнир „Зонален съ-
вет – Велико Търново“

    ТОмИСлАВ КОлЕВ – НАй-ПОлЕЗЕН СЪСТЕ-
ЗАТЕл НА ОфК „ТРЯВНА“ ДО 19 Г.
 • Голмайстор в „Зонален съвет – Велико 
Търново“

    РАДОСТ ПЕТКОВА – НАй-ДОбЪР СЪСТЕЗА-
ТЕл НА ТК „бЪлГАРОВ-ТРЯВНА“ ДО 14 Г.
 • Международен турнир „Киндер“ – 8-мо 
място
 • Заключителен национален турнир „8-те 
най-добри до 10 години“
 
    мЕлИНДА ХАмЗОВА – НАй-ДОбЪР СЪСТЕ-
ЗАТЕл НА ШК „ТРЯВНА – 2001“ ДО 14 Г.
 • II-ро място в групата „момичета до 12 г.“ 
в турнир „Казанлък Къп Опен“ – 32 участници в 
общото класиране;
 • II-ро място в групата „момичета до 12 г.“ 
в турнир „Свобода“ – Раднево – 46 участници 
(България), 1 (Северна Македония) в общото 
класиране;
 • II-ро място в групата „момичета до 12 г.“ в 
индивидуална купа „Търновско царство“ – Вели-

ко Търново – 21 участници в общото класиране;
 • I-во място при момичетата в турнир 
„Слънцата на Трявна“ – Трявна – 30 участници в 
общото класиране;
 • III-то място в групата „момичета до 12 г.“ 
в шахматен фестивал за деца „Синьо лято 2020“ 
– Черноморец – 19 участници (България), 1 (Ка-
захстан) в общото класиране.
 
    ВИКТОРИЯ мИлЕВА – НАй-ДОбЪР СЪСТЕ-
ЗАТЕл НА СК „ХИКАРИ“ ДО 14 Г.
 • III-то място в държавно първенство – Шу-
мен (4 участнички)

 НОМИНИРАНИ ЗА СПОРТИСТ НА ГОДИНАТА 
2020:
 футбол - Кристиян Иванов, Никола Дими-
тров, Георги Ангелов, Алекс Николаев, Георги 
Атанасов, Даниел Тотев, Делян Арабаджиев
 баскетбол - Александра Илиева, Любов Анге-
лова, Виктория Минева
 лека атлетика - Звездомир Атнанасов, Елена 
Станева, Максим Минчев, Красидар Петков, 
Александър Крумов, Слави Бошнаков, Алексан-
дра Петкова, Весела Пашаланова, Михаела Бла-
гунова, Никол Христова

Мариíа Тîòева е Спîрòиñò íа 2020 ã. за îáщиíа Трявíа

Наãраждаваíеòî "Спîрòиñò íа ãîдиíаòа" в Дряíîвî премиíа пîд 
зíака íа 50-ия юáилей, Мариíела Ниíева îãлави деñяòкаòа

Ниíева - Аòлеò № 8 íа Бълãария 
 Резултатите от анкета на списание „Атлетика“ за „Атлет на 
България“ за 2020 година бяха обявени на 3 декември. Мари-
нела Нинева, спортист на годината за община Дряново, е на 
осмо място в анкетата. Нинева за поредна година доказва 
таланта си в бяганията на дълги разстояния с национални титли 
на маратон, полумаратон, крос-кънтри и планинско бягане при 
жените. 27-годишната атлетка от Дряново показва и прогрес в 
резултатите си с личен рекорд на полумаратон 1:17:33. Мари-
нела спечели балканската и националната титла на маратона в 
Кюстендил на тежко трасе и в много горещо време с отличен 
резултат – 2:57:53. Участва за националния отбор на балканските 
шампионати по полумаратон, планинско бягане и писта. Нинева 
дори бяга на 1500 м на сгуриената писта в Койнаре и постигна 
4:57.66, а през зимата бяга в зала 3000 м за 9:57:40. 
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