Днес народно читалище
„Съгласие - 1911” в село
Велковци навършва 110
години  страници 8 и 4
Сряда, 6 януари 2021 ã., áð. 3 (7053), ãîäèíà ÕÕX. Öåíà 40 ñò.

Велик Богоявленски
водосвет във всички
габровски храмове

Велик Богоявленски водосвет
ще бъде отслужен днес, Йордановден, във всички габровски храмове. Началото е в 10:30 часа.
Празничен водосвет на пл.
„Първи май 1876” няма да има,
информират от габровското Архиерейско наместничество.
Богоявление (Йордановден) е
един от най-големите християнски
празници. Денят, в който Йоан
Кръстител кръщава Иисус Христос
в река Йордан.

Кехайов: "Готови сме да посрещнем
предизвикателствата на зимата"
Габровци могат да сигнализират за проблеми със зимното почистване чрез диспечерите в ОП „Благоустрояване“ на тел. 066 801 435
участват в зимното почистване, понякога наемате допълнително шофьори за машините?
- За зимното поддържане на градската пътна
мрежа за зима 2020/2021  
са ангажирани около 40
шофьори с поверената
им от ОП „Благоустрояване“ техника. В това число
влизат шофьорите на постоянен трудов договор и
допълнително наетите. Ще
разполагаме и с два екипа
от по двама контролиращи
работата по зимното почистване.
- Предвидени ли са
работници, които да почистват обществените
тротоари, особено в центъра на града?
- По време на снеговалеж и след него работещите в отдел „Чистота“
и колегите им от отдел
„Сметосъбиране” към ОП
„Благоустрояване“ с приоритет ще почистват трото-

ЖЕНИНА ДЕНЧЕВА
За готовността за посрещане предизвикателствата на зимата, за наличието на снегопочистваща техника, инертни материали и сол при снегопочистването, за строителните дейности и
озеленяването на градински площи и квартали през
годината разказва директорът на Общинско предприятие „Благоустрояване“ Диян Кехайов.
- Готови ли сте за
предстоящата
зима?
Предстоят ви големи изпитания, въпреки че синоптиците обещават мека
зима.
- Снегопочистващата техника е подготвена,
разполагаме с инертни
материали, ангажирали
сме допълнителен човешки ресурс за целите на
снегопочистването. Имаме
готовност да посрещнем
предизвикателствата на
сезона. И тази година служителите в предприятието,
натоварени с контрола по
изпълнението на дейността, ще следят за качест-

вото на работата в отделните райони, а габровци
могат да сигнализират за
проблеми със зимното почистване чрез диспечерите в ОП „Благоустрояване“
на тел. 066 801 435.
- Колко машини са в
готовност да обслужват
града през зимните месеци?
- В готовност са 20 големи машини, които да почистват пътната мрежа на
град Габрово, разпределени в 13 района. Всички са
оборудвани с гребла и устройства за разпръскване
на инертните материали.
- Колко човека ще

Задържаха двама
Пейо Пеев дари на
за отвличане и
габровската болница
система за дигитализиране закана за убийство

Дигитализираща система за Отделение по образна диагностика в МБАЛ
„Д-р Тота Венкова“ на
стойност 31 980 лева дари
бизнесменът Пейо Пеев.
С него се допълва оборудването на отделението,
като то вече разполага с
най-съвременна апаратура
и отговаря на най-високите изисквания на медицинските стандарти.
За пореден път Пейо
Пеев прави дарение на
лечебното заведение. Той
казва: „Ние сме габровци
и това е нашата болница,
валутни
курсове

тук се лекуваме и трябва
да имаме всичко, което
ще помогне на лекарите
да ни поставят бързо диагноза и да ни лекуват“.
Началникът на Отделение по образна диагностика д-р Петкова обясни:
„Със закупената система
за дигитализиране на образите са обхванати мобилните рентгенови апарати, както и тези, които
досега работеха с филми.
По този начин се получават по-качествени образи
и се подобрява диагностиката. Образите могат да
се съхраняват дългосрочно
в електронен вид и състоянието на пациентите да
се проследява динамично
по-бързо и по-лесно. Използването на системата е
и икономически по-изгодно, защото не се налага
използването на филми и
химикали“.
Ръководството на лечебното заведение благодари на Пейо Пеев за
съпричастността и отзивчивостта.

По искане на Окръжна прокуратура Окръжен
съд - Габрово взе мярка за
неотклонение „задържане
под стража“ спрямо С.Р. и
М.А., обвиняеми за отвличане и закана за убийство.
С.Р. и М.А. са привлечени
като обвиняеми по досъдебно производство, разследвано под ръководството на Окръжна прокуратура - Габрово за това, че на
11 декември 2020 г. пред
жилищен блок в Габрово
отвлекли, заедно с още
две лица, Б. М. от В. Търново. Освобождаването на
отвлечения било поставено
в зависимост от изпълнение на определено условие от трето лице. За това
престъпление наказанието
е лишаване от свобода от
10 до 20 г. или доживотен
затвор и конфискация на
част или цялото имущество. Освен това С. Р. е
обвинен и за престъпление
по чл. 144, ал. 3, вр. ал. 1
от НК за това, че на същата дата в Угърчин се заканил с убийство на Б. М.

USD - 1.59386, EUR - 1.95583, CHF - 1.81045, GBP - 2.16513 		прогноза
ЗА ВРЕМЕТО

12 случая на коронавирус,
няма починали в областта

На 4 януари в Регионална здравна инспекция - Габрово са съобщени
12 потвърдени случая на
COVID-19. Разпределението на случаите по общини
е следното: община Габрово  - 4 случая, община Севлиево - 6 случая, община
Трявна - 1 случай, община
Дряново - 1 случай.
От потвърдените 12
случая в областта: 8 пациенти са с леки симптоми или без симптоми
на домашно лечение, 4 са
хоспитализирани в лечебни заведения за болнична
помощ.
Няма починали лица в
област Габрово.
От началото на епидемията от коронавирус към
5 януари на територията
на Габровска област диагностицираните случаи на
COVID-19 са 4132, информират от РЗИ - Габрово.
Към момента 552 лица
са на домашно лечение, в
това число 263 от Габрово,
175 от Севлиево, 24 от
Дряново и 60 от Трявна.

СРЯДА 110/10

Настанените в болница
са общо 48, от които 28 от
Габрово, 12 от Севлиево, 4
от Трявна и 4 от Дряново.
Излекуваните са 3400,
а 192 са под карантина.
Починалите от коронавирусна инфекция от началото на епидемията в
Габровска област досега
са 162 (в това число за
Габрово - 75; Севлиево 35; Дряново - 11; Трявна
- 41).    
В България към момента са доказани общо
204 080 случая на новия
коронавирус. 71 621 от тях
са активни. 12 4624 са излекуваните лица, от които
2213 са регистрирани през
изминалото денонощие.
4405 са пациентите с
потвърден COVID-19, настанени в лечебни заведения за болнична помощ. В
интензивни отделения или
клиники се намират 411.
Починалите
лица,
при които е бил доказан
COVID-19, са 7835. През
последното денонощие са
регистрирани нови 157.

ЧЕТВЪРТЪК 7о/30

арите и спирките на градския транспорт в централна градска част. Допълнително е осигурен инертен
материал за обработката
на почистените участъци.
- Снабдени ли сте
вече с нужните инертни
материали - пясък, сол
и други? Какви количества?
- В последните четири
зими ОП „Благоустрояване“ използва за снегопочистване техническа сол
за посипване на пътища
и калциев хлорид за обработка на тротоари и бетонови настилки. Към момента складовата ни база
е снабдена с тези материали, при необходимост
своевременно се извършва доставка на допълнителни количества техническа сол.
- Успяхте ли да се
снабдите с материал, който не позволява обледяване на улиците, знае се,

че е доста скъп?
- Разполагаме с 12
тона калциев хлорид, който използваме основно за
тротоарите в централната
градска част.
- Имате ли малогабаритна техника за почистване от снега на по-тесните улички?
- Често се налага да
включваме в снегопочистването малогабаритна
техника, особено в труднодостъпните за големи
машини участъци.
Тази зима ще използваме седем машини за
почистване на тесните и
стръмни улички, тротоарите и контейнерните площадки.
- Припомнете отсега
на гражданите за необходимостта сами да почистват пред блоковете
и работните си места. А
също и за паркирането по
улиците на автомобили.
продължава на стр. 3

„Янтра" започва
подготовка на 11-ти,
първата проверка
е срещу „Берое"

Отмяна: без
потапяне на
кръста в Трявна
и Плачковци

„Янтра“ стартира зимната си подготовка на 11
януари. Плановете бяха
първата тренировка да
бъде на 4-ти, но предвид
факта, че по програма
тимът ни започва втория
полусезон с мач срещу
отказалия се от участие в
групата „Кариана“ (Ерден),
старши треньорът Костадин Ангелов отложи началото със седмица.
Вече са планирани няколко контролни срещи.
Първата от тях ще бъде на
16 януари срещу петия в
Efbet Лига - „Берое“ (Стара
Загора). За 23 януари е
предвиден мач с „Литекс“
(Ловеч), а за 30-ти - с втория в Югоизточната Трета
лига – „Загорец“ (Нова Загора). На 3 и 6 февруари
„Янтра“ ще премери сили
със „Спартак“ (Плевен) и
„Септември“ (София). Програмата за проверките не
е окончателна и вероятно
ще бъде допълвана в движение. Часовете и местата
на всяка среща ще бъдат
обявени допълнително.

На основание извънредната епидемична обстановка в страната и
във връзка с противоепидемичните мерки, вчера
в Община Трявна бе взето решение да се отмени
хвърлянето на Светия
кръст на Богоявление във
водите на река Тревненска.
В храмовете на територията на община Трявна
– „Свети Архангел Михаил”, „Свети Георги” и „Свети Никола” в град Трявна,
както и „Свети Пророк
Илия” в град Плачковци,
ще бъдат извършени богослужения. В 9:00 часа на 6
януари започва Света литургия, а след нея ще бъде
извършен водосвет.
Община Трявна призовава хората, които желаят
да присъстват на богослуженията, да се съобразят
с противоепидемичните
мерки.

ПЕТЪК 13о/00
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Хрис Стоянов отново е №1 при
спортистите с увреждания
Светозар Гатев

Габровецът Християн
Стоянов за втора поредна
година беше избран за
Спортист № 1 на България
при хората с увреждания.
Атлетът ни събра 580 точки
в ежегодната анкета на
„Нове Холдинг“.
В 63-ото издание на
допитването участваха 82ма журналисти от 40 медии. Християн тази година
стана държавен шампион
в бягането на 1500 метра
на закрито и открито при
здравите атлети.
За Спортист № 1 на
България беше определена
най-добрата ни тенисистка
в момента - Цветана Пиронкова. Топ 5 допълниха
европейският шампион по
класическа борба Едмонд
Назарян с 525 т., боксьорът Кубрат Пулев (259), ев-

рошампионката по самбо
Мария Оряшкова (220) и
17-годишният плувец Йо-

„ВиК” ООД – Габрово
търси да назначи 
ВОДОПРОВОДЧИЦИ за район Севлиево 
Кандидатите трябва да са завършили
средно техническо образование.
Документи – автобиография и заявление,
се приемат от 11.01.2021 г. до 22.01.2020 година
в административната сграда
на район Севлиево – втори етаж.

Справки на тел. 0675/338 57

За последните 2 години от
ДА „Митници” са задържали
над 45 млн. къса цигари
За последните две години от ДА „Митници“   са
задържали 45 644 123 къса
цигари, предназначени за
нелегално разпространение, сочат данните от държавната институция. Като
в тази цифра не са включени нелегалните папироси от последния месец на
2020 г. През първото тримесечие на 2019 г. техният
брой е бил 4 347 774, за
второто са отчетени задържани 319 422 къса, за
третото те са 12 115 639, а
за четвъртото – 12 122 249
къса. Общо за годината
задържаните цигари без
бандерол са 33 905 084
броя.
За изтеклата вече 2020
година задържаните без
акцизен бандерол цигари
са значително по-малко
– общо 11 739 039 къса,

като разпределението
по тримесечия е, както следва: за първото –
2 984 617 къса, за второто
– 3 361 798, и за третото –
5 392 624 къса, или общо –
11 739 039 цигари за трите
тримесечия на 2020 г.
През 2019 г. задържаните количества тютюн,
предназначен за нелегално разпространение, са
общо 38 674 кг, разпределени по тримесечия, както следва: през първото
тримесечие - 3 886 кг, през
второто – 32 191 кг, през
третото – 1 559 кг, и за
четвъртото – 1 038 кг.
За 2020 г. първото, второто и третото тримесечие
са задържани 8 931 кг нелегален тютюн (за първото
тримесечие той е 1 500 кг,
за второто – 1 208 кг, за
третото – 6 223 кг).   

ОБЩИНА

сиф Миладинов (214), който подобри няколко държавни рекорда и е № 2 в

световната ранглиста за
мъже на 100 м бътерфлай.
За „отбор на годината” бе

определен тимът   на България за Купата на АТР
- Григор Димитров, Димитър Кузманов, Александър Лазаров, Александър
Донски и Адриан Андреев,
а треньор на 2020-та е
селекционерът на националния отбор по борба за
жени Петър Касабов. За
любимец на публиката е
посочен тенисистът Григор
Димитров.
Церемонията по награждаването на победителите ще се състои след
края на противоепидемичните мерки.
Християн Стоянов попадна и в десятката на
най-добрите габровски
спортисти за годината. Той
зае втората позиция, а
Спортист № 1 на Габрово
за 2020-та стана световният шампион по Супер
Ендуро Теодор Кабакчиев.

Около 32% от учителите от детските
градини до 12-ти клас са изявили
желание за ваксинация срещу COVID-19
Около 32% от учителите от детските градини
до 12-ти клас са изявили
желание за ваксинация
срещу COVID-19, показват данни на Синдиката
на българските учители.
Това каза за радио „Фокус“ председателят на СБУ
д.ик. н. Янка Такева.
COVID-19 ще си отиде
тогава, когато се отнесем
сериозно към ваксините,
каза още тя. „Как така от
раждането на децата ние
ги подлагаме на ваксинация. Не се страхуваме за
техния живот, а се страхуваме за нашия. Явно има
промяна в ценностната
система. След като бебе
на ден и половина понася
ваксина, какво пречи на
майка му и баща му да се
ваксинират, за да бъдат
качествени работници и да
запазят живота и здравето
си. Смятам, че синдикалната ни организация ще
създаде много добра организация за ваксиниране
по регионални управления
на учителите и на помощния административен персонал в образованието“,
каза тя.
Според Янка Такева се
наблюдава огромно желание за връщане в учили-

ще, защото живият контакт
липсва и на учители, и
на ученици. Той е от изключително значение и за
възпитанието на младите,
обясни тя.
Днешното връщане в
клас се приема с облекчение от учители и родители,
посочи Такева и изтъкна,
че няма напрежение в системата на образованието.
„Дистанционното обучение
не може да даде знанията,
поведението и тръпките,
които се получават в класната стая и ако трябваше
то да бъде водещо, досега
образователните системи
в света щяха да направят
чудеса в това отношение.
Тревожни са данните, които изнасят ООН, УНИЦЕФ,
Европейският комитет по
образование и др., че
много деца остават из-

вън борда и може да се
получи така, че неграмотността, непълните знания
и откъснатостта на социалната среда на младото
поколение може да нанесе
сериозни щети във всички
останали сфери на живот“,
обясни лидерът на СБУ.
Такева каза още, че
в електронна среда има
много трудности от гледна точка на отсъствията,
оценките на учениците и
поведението им, както и
пълнотата на знанията им.
Проблеми има и със спиране на интернета, което
разконцентрира работата
на цялата виртуална класна стая, обясни тя.
Освен това в много
райони има спирания на
тока или липса на интернет с дни наред, допълни
Такева.

Община Габрово
уведомява
собствениците на кучета,

ГАБРОВО

Със заповеди № 2858, 2859 и 2860 от 30.12.2020 г. на Кмета на Община Габрово
СА ОТКРИТИ ПРОЦЕДУРИ ЗА ПУБЛИЧНИ ТЪРГОВЕ С ЯВНО НАДДАВАНЕ ЗА ПРОДАЖБА
НА СЛЕДНИТЕ ИМОТИ – ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ:
№

Наименование на имота

Дата и час
на търга

Начална
цена, лв.
без ДДС

Депозитна
вноска за
участие, лв.

Дата и час
за повторен
търг

1

Земеделска земя в з. Габрово, м. Костадиница,
НТП - овощни насаждения с идентификатор
14218.495.17, площ 431 кв. м

19.01.2021 г.
от 13,30 ч.

1 603

170

21.01.2021 г.
от 13,30 ч.

2

Земеделска земя в з. Габрово, м. Янкула,
НТП - овощни насаждения с идентификатор
14218.455.19, площ 438 кв. м

19.01.2021 г.
от 14,30 ч.

1 524

160

21.01.2021 г.
от 14,30 ч.

3

Земеделска земя в з. Баланите, м. Синча, НТП
- за земеделски труд и отдих с идентификатор
02347.401.75, площ 309 кв. м

19.01.2021 г.
от 15,30 ч.

896

100

21.01.2021 г.
от 15,30 ч.

Тръжната документация ще се получава в Центъра за информация и обслужване на граждани при Община Габрово от 06.01.2021 г. до 18.01.2021 г. включително срещу представяне на квитанция за закупени документи. Цена на тръжните документи - 50 лв. без ДДС.
Оглед на обектите може да се извършва всеки работен ден до крайния срок за закупуване на документи.
Право на оглед имат лицата, закупили тръжни документи и след предварително съгласуване с отдел ОС.
Датите за повторно провеждане на търга са при неявяване на участници на първата обявена дата, тръжни
документи ще се продават до 20.01.2021 г. включително.
За допълнителна информация – телефон: 066/ 818383; стая 218 в сградата на Община Габрово.

че от 1 февруари 2021 г.
такса за притежаване на
куче ще се събира в Дирекция „Местни данъци и
такси“ на ул. „Райчо Каролев“ 4. Таксата се заплаща
ежегодно до 31 март на
съответната година или в
едномесечен срок от датата на придобиване на кучето, когато то е придобито след 31 март. За кучета,
придобити през текущата
година, таксата се дължи в
размер една дванадесета
от годишния й размер за
всеки месец до края на
годината, включително за
месеца на придобиването.
Декларациите по чл.
117 от ЗМДТ за притежаване на куче също ще се
подават и обработват в
Дирекция „Местни данъци
и такси“. При промяна на
обстоятелства всеки собственик трябва да уведоми
в 14-дневен срок Дирекция
„Местни данъци и такси“.
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29-ят турнир по
минифутбол пропадна
заради коронавируса
Светозар Гатев
След 28 поредни издания за първи път традиционният турнир по футбол
на малки врати няма да
се проведе. Причината е
ясна - Ковид-ситуацията и
забраната за провеждане

на спортни мероприятия
пред публика.
Именно зрителите са
тези, заради които се провежда ежегодно тази атрактивна любителска футболна надпревара и тяхната липса на практика го
обезсмисля.   

НАП: Постъпленията
за 2020 г. са близо
25 милиарда лева
Постъпленията в Националната агенция за
приходите през 2020 г. са
близо 25 милиарда лева,
съобщиха от приходната
администрация.
Те са с над 700 млн.
лева над планираното и с
над 1,1 милиарда лева повече от предходната 2019
г., уточниха оттам. Въпреки пандемията COVID-19,
представителите на бизнеса и гражданите са внасяли добросъвестно своите
данъци и осигуровки, уточниха от НАП. Както и че
се запазва тенденцията за
ръст на постъпленията в
хазната, като за миналата
година той е около 5%
спрямо предходната.
През 2020 година данъчните приходи възлизат
общо на 14 млрд. лв. От
тях над 2,6 млрд. лв. са
платени от бизнеса за
корпоративни данъци, а
3,7 милиарда са от данъка
върху доходите на физиче-

ски лица. Постъпленията
от данъка върху добавената стойност са 7,6 млрд.
лв.
Общият размер на
приходите от осигурителни
вноски е 10,6 млрд. лв.,
като от тях 6,3 млрд. лв.
са за държавно обществено осигуряване, 2,7 млрд.
лв. – за здравноосигурителни вноски, и 1,5 млрд.
лв. – за допълнително
задължително пенсионно
осигуряване.
Според Галя Димитрова, изп. директор на
НАП, „2020 година, освен
всичко друго, се оказа и
година на ясно изразена
данъчна солидарност.
Някои икономически
сектори бяха тежко засегнати, други преживяха
подем, но общото е, че независимо от трудностите,
бизнесът и гражданите коректно спазваха ангажиментите си към бюджета.
И ние ценим високо това“.

www.spaholiday.bg

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; 1213.12.2020
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
Обсерватория - 2/1 нощ. със зак. и веч. 89
лв. 10 - 11.10.2020
С. ЗЛАТОЛИСТ- Храм „Преп. Стойна“- Роженски манастир - Сандански - Мелник - 2/1
нощ. със зак. и веч. 109 лв. 10-11.10.2020
БЪЛГАРСКИЯТ ХОЛИВУД и дивата природа на

еко- селище Омая – 3/2 нощ. със зак. и веч.
145 лв. 16-18.10.2020
КОЛЕДА И НОВА ГОДИНА ОТ ГАБРОВО:
!!!ПРОМО ЦЕНА ДО 15.10.2020!!!
КОЛЕДНА СКИ ваканция в Пампорово - 4
нощ. със зак. обяди и веч. 269 лв. 2529.12.2020;
НОВА ГОДИНА в Пампорово - 3 нощ. - зак.
и веч.; 1 празнична; 369 лв. 30.12.2020 02.01.2021;
НОВА ГОДИНА В ОХРИД:
Х-Л БЕЛВЮ – 3 нощ., със зак. и веч. (две
празнични) 475 лв. 30.12.2020 - 02.01.2021;
Х-Л МЕТРОПОЛ - 3 нощ. със зак. и веч. (две
празнични) 485 лв. 30.12.2020-02.01.2021;
Х-Л ГРАНИТ - 3 нощ., със зак. и веч. (две
празнични) 525 лв. 30.12.2020 - 02.01.2021;
Х-Л СИЛЕКС - 3 нощ. със зак. и веч. (две
празнични) 529 лв. 30.12.2020 - 02.01.2021.

„ВиК” ООД - Габрово
бул. „Трети март” № 6
www.vik-gabrovo.com

•	АВАРИИ	
- 066/816-130
• информационен офис - 066/816-113
• Информационен офис
	ИНКАСО	

- 066/816-117
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Кехайов: "Готови сме да посрещнем
предизвикателствата на зимата"

Габровци могат да сигнализират за проблеми със зимното почистване чрез диспечерите в ОП „Благоустрояване“ на тел. 066 801 435

продължава от стр. 1
- Съгласно Наредбата за управление на отпадъците, поддържане и
опазване на чистотата
на територията на община Габрово собствениците
или ползватели на недвижими имоти или на части
от тях имат задължение да
почистват от сняг прилежащите тротоари от сградите, дворовете и входовете около обектите. Снегът
не трябва да се изхвърля
на уличното платно. Количествата почистен сняг
трябва да се струпват в
отделни участъци по протежението на тротоара.
Призоваваме гражданите да почистват снега
пред домовете си и предблоковите пространства,
за да няма паркирани
автомобили на тесни и
забранени улици. Не се
допуска нерегламентирано поставяне на подвижни
предмети и съоръжения за
запазване на паркоместа
върху пътното платно и
местата, предназначени за
пешеходци, които затрудняват снегопочистването и
движението.
- През топлите месеци
бяха предвидени редица
ремонти и изрязване на
растителността в града и
по общинска пътна мрежа. Какви конкретни дейности са извършени през
този период?
- През активния вегетативен сезон отдел
„Озеленяване“ извършва
основно дейности, свързани с текущото поддържане
на растителността, което
включва основно косене,
окантване, оформяне на
декоративна растителност.
Тези дейности се изпълняват на територията на целия град, който е разделен

на пет района, за да има
възможност за по-качествено и по-често обслужване на различните зони.
Сформираната група
за поддържане на общинската пътна мрежа ежедневно работи по различните направления в
предварително установена
последователност, като
по всяко направление
първоначално преминава
едрогабаритна техника,
премахваща по-високата
и груба растителност, а
впоследствие същото тра-

се се обслужва и от група служители на отдела,
които ръчно почистват недостъпната за техниката
растителност.
Отделно от дейностите на посочените екипи
ежедневно се поддържат
цветните фигури в града
чрез поливане, премахване на плевели и прецъфтели цветове, разрохкване
на почвата, подхранване и
др.
Тази година групата,
поддържаща цветните фигури, беше ангажирана и с

производството на над 50
000 броя сезонни цветя в
оранжериите на предприятието, които бяха засадени
в града, а част от тях раздадени в кампанията
„Зелено Габрово“.
Наред с ежедневните
дейности на отдела започнахме и работа по заложени в годишния план
благоустройствени дейности. Едно от големите
предизвикателства е облагородяването на квартал
Трендафил 1, който след
приключване на строител-

но-ремонтните дейности,
свързани с реконструкцията на уличната мрежа
в квартала, имаше нужда
от подравняване и паркоустрояване на зелените площи. Към момента е
приключено насипването
с почва и подравняването
на терените по протежение на ул. „Светло бъдеще“. Засадена е декоративна растителност, предстои затревяване през
пролетта.
На територията на целия квартал ще бъде пре-

гледана съществуващата
растителност, като изсъхналите и опасни дървета
ще бъдат премахнати. Ще
бъдат проведени и санитарни прочиствания на
храстовата растителност.
Ще продължи и подравняването на отделни части
от квартала.
- Работници от ОП
„Благоустрояване“ започнаха благоустрояване
на градинката пред „Глинените гърнета“. Какво
ще извършвате и кога е
крайният срок?
- Планираното обновяване на градската градина,
разположена в историческия център на града, в
непосредствена близост
до църквата „Успение Богородично“, започна през
месец октомври. До момента е положена подземната част на поливната
система и е проведена
частична реконструкция на
растителността. Предстои
насипване на зелените
площи с почва и компост,
тяхната обработка, подравняване и засаждане на
декоративна растителност.
Възстановителните дейности на обекта ще продължат
при подходящи метеорологични условия с преасфалтиране на алейната мрежа,
изграждане на художествено осветление и освежаване на детската площадка.
Предвижда се и цялостна
подмяна на парковата мебел, както и поставяне на
допълнителни места за сядане. По-голямата част от
дейностите се изпълняват
от общинско предприятие
„Благоустрояване“ - отдел
„Озеленяване“ и отдел
„Строителство и поддръжка“.
В зависимост от конкретните условия дейност-

ите ще продължават или
ще бъдат временно спрени
при неподходящи за работа отрицателни температури.
Стремежът на предприятието е градината да
може да се използва активно от габровци и посетители на града още в началото на топлите месеци
на 2021 година.
- В общинския бюджет
бяха заложени средства
за нова техника за предприятието, какво точно е
закупено?
- През 2020 година в
рамките на общинския бюджет добавихме към механизацията си две специализирани машини -   една
за събиране и транспортиране на битови отпадъци
и втора за събиране и
транспортиране на едрогабаритни и строителни отпадъци.
- Колко съдове за отпадъци са унищожени
от началото на годината
досега от запалване или
други увреждания? Има
ли недостиг на съдове за
сметосъбиране?
- Към момента няма
недостиг на съдове за
смет. Иначе от началото
на 2020 година поради увреждане на територията
на град Габрово са подменени 193 броя съдове за
събиране на битови отпадъци тип „Ракла” (1,1 куб.
см, жълти на цвят). Поради небрежност от страна
на гражданите, а именно
изхвърляне на пепел в тях,
са запалени 19 броя през
зимния период, които са
напълно унищожени. Увредени са и множество
съдове за биоотпадък - 120
литра кафяви на цвят, тъй
като в тях се изхвърлят
строителни отпадъци.

субсидия от 150 лв. на Ана
Янъкова за училището й.
Дрехарското акционерно дружество „Янтра“ в
Габрово също открило и
издържало свое крояческо и шивашко училище.
С указ № 38 от 3 юни
1898 г. Министерството на
търговията и земеделието отпуска на Дрехарското дружество „Янтра“ в
Габрово 3 000 лв. помощ
за издръжка на училището.
* * *
На 24 години Никола
Конкилев регистрира заедно с баща си фирма „Христо Конкилев и син” за търговия на текстилни стоки. Същата година - 1912,
умира Христо Конкилев и
Кольо поема управлението
на фирмата. Развива производството на гайтани,
реализира продукцията в
Турция, Гърция и Сърбия.
След войните търсенето
на гайтани намалява и Кольо Конкилев преустройва
наследствената фирма във
фабрика за пасмантерийно производство. От 1931
година Конкилев посвещава живота си на целта да

построи, обзаведе с наймодерна техника и изведе
начело на памукотекстилната индустрия в България фабрика „Балкан” АД.
От учредяването на „Балкан” той е председател на
Управителния съвет и управител на дружеството от
1934 до 1944 година. На 23
декември 1947 г. предприятието е одържавено под
наименованието Национализирано предприятие
„Балкан” АД - памукопредачници – Габрово. Собствениците на „Балкан“
АД – Габрово са лишени
от почти цялото си имущество. През 1948 година
предприятието е преименувано на ДИП „Балкан”
- Габрово. Към него са
присъединени машините,
съоръженията и материалите на „Стоян Бъчваров“
– Габрово и „Райко Дамянов“. През 1958 година
„Балкан” се влива в ДИП
„Васил Коларов” - Габрово
и на негова територия се
изгражда бъдещият Държавен памучен текстилен
комбинат „Васил Коларов“
– Габрово. Днес проспериращата МАК АД – Габрово.

Бизнес и образование преди 100 години: Който
не си прати чираците да учат, плаща глоба
Ангел Ангелов

С подкрепата на габровския индустриалец
Кольо Христов Конкилев
на 1 октомври 1922 г. в
Габрово се открива чирашко училище с името „Допълнително занаятчийско
училище“.
Съгласно Закона за
организиране и подпомагане на занаятите в България всички чираци подлежат на задължително обучение. Всеки занаятчия е
длъжен според посочения
закон да запише своите
чираци в Чирашкото училище. Ако не ги запише
и не посещават редовно
учебните   занятия, занаятчията подлежи на глоба от
500 до 1 000 лв. Обучението в Чирашкото училище е
било безплатно. Курсът на
обучение - двегодишен.
     Съгласно Правилника
за работата на чирашките
училища учебните занятия
с чираците ученици се
провеждали всеки делничен ден от 18.00 до 20.00
часа. Чираците изучавали
в Чирашкото училище:
Първата година: бъл-

Никола (Кольо) Конкилев (1888 - 1957)
гарски език, история на
производството, смятане,
география, рисуване и моделиране.
Втората година: тех-

нология на плата, кожата,
дървото и метала; занаятчийска кореспонденция;
скици и кроеж и др.
След завършване на

чирашкото училище чираците полагали държавни
изпити и ползвали дипломи с права на калфи.
Откритото в Габрово
Чирашко училище на 1 октомври 1922 г. имало два
курса - първи и втори. В
тях се преподавали предимно общообразователни предмети. Занятията в
него се провеждали в понеделник, вторник, сряда
и четвъртък от 18.00 до
20.00 часа, всичко 8 часа
седмично. Учебната година
започнала на 1 октомври  
и приключила на 31 май.
Чираците в габровското
Чирашко училище изучавали български език, смятане, геометрия, рисуване,
благонравие, хигиена, технология, занаятчийски знания, стопанска география.
На 1 октомври 1928
година започва седмата
учебна година на Чирашкото училище в Габрово.
Отслужен е водосвет от
свещеник. След това на
учениците чираци са раздадени безплатно тетрадки, блокове, моливи, гуми
и др. Редовните учебни
занятия започнали на 9

октомври.
Габровското чирашко
училище е открито и ръководено от Варненската
търговско-индустриална
камера. Финансирано е от
нея. В Габрово е имало и
частни занаятчийски училища. В 1899 г. с Указ №
112 от 31 декември 1899
г. Министерството на търговията и земеделието му
отпуска 1 025 лв. помощ за
издръжка на училището.
Габровката Л. Ялъмова
открива в Габрово Женско
професионално училище
през 1911 г., което се издържало от таксите, които
ученичките плащали. Училището е открито от Министерство на търговията
и земеделието с Указ № 31
от 16 март 1911 г. Със същия указ Министерството
отпуска „пособие“/ помощ
от 100 лева.
Учителката Ана Янъкова открива през 1910
г. частен професионален
неделен курс по кройка
и шев на горни и бели
дрехи. Министерството на
търговията и земеделието
със Заповед 3961 от 29
декември 1910 г. отпуска
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Днес НЧ „Съгласие - 1911”в с. Велковци навършва 110 години
Продължава от стр. 8

Честит 110-годишен юбилей,
нч „съгласие – 1911“ – с. велковци!

Организационна
дейност.
Любителското
художествено
творчество и
културно-масова
и библиотечна и
информационна
дейност
През изминалите години НЧ „Съгласие - 1911”
– с. Велковци работи за
запазване на традициите и
обичаите, за провеждане
на утвърдените празници
и прояви от фолклорния
и националния календар.  
Празнувахме Бабинден,
отбелязахме годишнините
от обесването на Васил
Левски с беседи за националноосвободителната
борба, чествахме Националния празник 3 март.
Празнувахме 8 март –
Деня на жената, на този
ден ежегодно провеждаме
конкурса „Майстор-кулинар” с изложба от различни кулинарни изделия,
направени от жените, и
конкурс „Сръчни ръце” за

бродерия, плетки и гоблени. Настоятелството на
Читалището организира
възстановка на Велковска Лазарня, празнувана
след Великден. Изработихме венци за Деня на
славянската писменост и
култура - 24 май. Отбелязахме Международния
ден на възрастните хора
- 1 октомври. Поддържаме
съвместни мероприятия с
други читалища.
Стараем се да приобщаваме децата към тези

изяви, защото така се възпитават и поддържат традициите. Именно така се
гради приемствеността на
поколенията, когато знанието и опита на учителя
срещат ентусиазма на ученика. С голямо вълнение
подготвяхме и провеждахме тържествата по повод
Деня на детето – 1 юни, и
коледното парти.
Читалището   продължи
да поддържа двата самодейни състава: Певческа
група за автентичен фолк-

лор „Славеи“ и Театрална
група „Невена“, носеща
името на обичаната българска актриса Невена Коканова. Неслучайно групите за автентичен фолклор
и обичаи имат награди и
грамоти, които са получили за упорития си труд и
желание за популяризиране на българските традиции и идентичност. За
изминалите години спечелихме медали, наградиха
ни с дипломи за достойно
представяне.

През 2017 година, по предложение на г-н Мирчо Колев, набрахме дарителски
средства за изграждане
на паметната плоча на опълченците от село Велковци, участвали в боевете на връх Шипка, по
повод 140 години от Шипченската епопея. Същата
беше тържествено открита
на 29 септември 2017 г.
Ежегодно организираме работилница за мартеници, като през изминалата 2020 година имаме
награда и отличие - Второ
място в категория индивидуална работа във Втори
национален детски конкурс „Мартеници от гайтан“ от РЕМО „Етър“ за
Траяна Найденова.
Имахме удоволствието
през месец юли миналата
година да бъдем домакини
на социалния формат „Тя в
Габрово“, който представя
активните жени на Габрово и дава възможност на
момичета и жени с различни истории и в различни професионални сфери
да споделят своите преживявания, препятствията, с
които са се сблъскали, и
успехите, които са постигнали.
Към читалището има
разкрити и действащи:
Клуб „Спектър – в интерес
на пенсионера“, който е
място за обмяна на интереси, срещи и посеще-

ния на самотно живеещи
пенсионери, както и Клуб
„Родознание“, в който
чрез използване на новите технологии се извършват дейности по събиране,
обработване, анализиране и дигитализиране на
местното културно наследство, включително стари
снимки, стари картички,
читалищни архиви, църковни архиви, текстове и
сбирки на местни краеведи и други. И най-важното
– предоставяне на това
наследство до широката
публика. Опитът дотук ни
показа, че подобна инициатива има огромен мобилизиращ ефект за местната общност. Целта ни е
не просто да архивираме
родословни дървета, но
и цялостни архиви, организирани около родовата
история и историята на
населеното място. Архиви,
които могат изцяло или
частично да бъдат представени онлайн. Проектът ни е предназначен за
младите хора, свързани с
нашето и околни села, за
краеведи, за всички, заинтересовани от личната
си история.
През изминалите години читалището работи за
популяризиране и разгръщане на основната дейност - книжовната. Поддържаме и обогатяваме
библиотеката, като в края

на 2020 година реализирахме проект за набавяне
на нови 68 заглавия. В
рамките на тази дейност
с помощта на различни
методи и форми на работа (уреждане на кътове
с литература, литературни четения, беседи и др.)
се създават условия за
пълноценно използване на
библиотечния фонд.
По повод 110-годишния
юбилей на НЧ „Съгласие 1911” има отпечатана специална пощенска марка,
която следва да се пусне
в употреба. На нея е изобразено читалищното знаме. Инициативата и реализацията са дело на нашите
членове Милена Колева и
Нина Маринова.
Благодарим на спонсорството на фирмите „Ломан“ ЕООД, „Елви“ ООД  и
„Лимк“ ЕООД, както и на
всички родолюбиви българи от селото и града за
оказаната подкрепа. Днес
отчитаме това, което сме
постигнали според възможностите си.
Всяка една крачка, направена от Настоятелството, е целяла да задоволи
културните потребности на
нашите съграждани, спазвайки Закона за народните читалища и приетия устав от НЧ „Съгласие
- 1911”. Дейността през
изминалите години се осъществяваше благодарение
на единомислието и съпричастността към поставените цели от членовете
на ръководството, за да
се постигне „съгласие” във
всяко едно начинание.
Нека днес пред прага
на нашето читалище сведем глави и си спомним
за всички негови дейци,
които не жалеха време и
сили за културното и просветно издигане на нашето
село!
Нека звучат като клетва думите „Да бъде съгласие за просвета и култура,
за красота и хармония,
съгласие да поддържаме
и разгаряме огъня на българското народно читалище!  

21 години от кончината на проф. Иван Попов – виден учен, държавник и политически деец

Проф. Иван Попов е наречен „баща на българската електроника”,
бил пословично трудолюбив, нравствен, никога не участвал в приеми

Доц. д.ф.н.
Гено Матеев,
Севлиево

Професор Иван Николов Попов е известен у
нас с епохалния си принос за създаването и
развитието на електронната промишленост. Под
негово ръководство беше
създаден екип от специалисти, който изведе
България на първо място по производство на
компютри в социалистическия лагер. Създадена
беше технология за производство на запаметяващи устройства в седем
завода, основа на електронната промишленост.
Първо в Пловдив, а после
в София, Правец, Велико
Търново и Стара Загора
– заводи за запаметяващи устройства. България
започва първа в Европа
да изнася запаметяващи
устройства, предимно за
Швейцария и Чехословакия. Под негово ръководство израснаха талантливи професионалисти и ръководители с достойнство
и висока отговорност.

Проф. Иван Попов
е роден на 8 декември
1907 година в гр. Велико
Търново в семейство на
учители. Възпитани са в
хуманизъм, трезвеност и
общочовешки ценности от
заветите на проф. Асен
Златаров. Тези ценности
ще бъдат основата на поведението му през целия
живот. Семейството се
преселва в София. Негов брат е Емил Попов  
(1910 – 1943 г.), участник в
антифашистката съпротива, като сътрудник на ЦК
на БРП/к/ с циклостилна техника и като радист
на група сътрудничел на
Съветското разузнаване.
Емил Попов е разстрелян
в тунела на гарнизонното
стрелбище заедно с д-р
Александър Пеев и Иван
Владков на 22 ноември
1943 година.
Проф. Иван Попов
през целия си живот е
бил с леви убеждения.
През 1919 година е член
на БКМС, участва в събитията през 1923 година,
а през 1925 година е политзатворник. След освобождаването му от затвора се записва студент по
математика в Софийския

Иван Попов е роден на 8 декември 1907 г. във Велико Търново, починал на 16 януари 2000 г.
Основни области на научна и преподавателска
дейност: конструкции и проектиране на електрически машини, електротермия, електрозаваряване,
електротехнически материали, силови трансформатори, електронно-изчислителни машини. Основоположник на трансформаторостроенето като
изследователско и проектантско научно направление
в България.
Автор на над 50 публикации (сред които и научни
трудове, публикувани в чужбина); учебници, изобретения. Избран за: член-кореспондент на БАН (1961),
почетен член на Съюза на германските инженери
(1962), почетен член на Академията за наука и изкуства, Тулуза (1963). Според много хора като председател на ДКНТП от 1962 до 1971 г. Иван Попов може да
бъде наречен „баща на българската електроника“.

университет, където се дипломира през 1930 година,
а през 1931 година става
асистент в същия университет. По-късно заминава
за Франция, където записва и завършва електроинженерство във висшето
техническо училище в гр.
Тулуза, специалност „Ел.
трансформаторни системи“. Избран чрез конкурс,
работи като електроинженер в няколко ел. завода във Франция от 1933
до 1934 г.; в предприятие
за научна апаратура от
1934 до 1941 г. Напуска
страната по политически
причини и заминава за
Будапеща – Унгария, където започва да работи като
директор на ел. завод от
1941 до 1949 г. Там до 1949
г. е член на Унгарската
комунистическа партия и
през 1950 г. се завръща в
България и става член на
Българската комунистическа партия.
В София започва напрегната и резултатна работа на инж. Иван Попов
като директор на силнотоковия завод „Васил Коларов”, а след 1951 година е издигнат за главен
директор на ДСО „Ел-

пром”. Същевременно работи като научен работник и преподавател във
ВМИ „Ленин”; става доцент през 1949 г. и завеждащ катедра; през 1957 г.
става професор; ректор
на института през 1962 г.;
председател на Държавния комитет за наука и
технически прогрес; министър на машиностроенето; зам.-председател
на МС; зам.-председател
на Държавния съвет и
др. По партийна линия от
1966 г. е член на ЦК на
БКП и член на Политбюро до 1976 г.
Професор Иван Попов
има издадени научни трудове в областта на трансформаторните системи,
електрониката и други
на български, френски и
немски език. Избиран е
за член-кореспондент на
БАН (1961 г.); член-кореспондент на АН в Тулуза
– Франция; заслужил деятел на техниката на ГДР
(1959 г.); доктор на висшето училище в гр. Илменау
– ГДР (1970 г.).
Професор Иван Попов е удостоен с държавни награди и звания.
През 1967 г. е удостоен

със званието „Герой на
социалистическия труд”;
„Народен деятел на науката” - 1972 г.; ордени и
медали.
Професор Иван Попов остави спомен не
само на голям учен и
ръководител с приноси
в производството, заслужен авторитет на външните пазари с високи технологии и създаване на поколение талантливи инженерно-технически кадри.
Известен е неговият европейски стил на работа,
без да шуми около себе
си, защитавайки своята
позиция от научна гледна
точка и критичност към
грешките и недостатъците. Останал докрай верен на младостта си с
пословично трудолюбие,
нравственост, чужд на
пиршества, безсмислени
удоволствия и никога не
е участвал в приеми.
След промените през
1989 година е забравен и
изоставен! Завърши жизнения си път на 16 януари
2000 година в гр. София!
Остави спомена за създаденото с много труд и
творчество за милата ни
Родина!                                                      
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НАШИ КЛИЕНТИ ТЪРСЯТ: ПАРЦЕЛИ В ГАБРОВО И СЕЛАТА - ГРАДСКИ ВОДОПРОВОД, АСФАЛТ, ОТ
1000 ДО 2500 м2 НА РАЗУМНА ЦЕНА; КЪЩИ В ДОБРО СЪСТОЯНИЕ В ПЛАНИНАТА асф. път, ток и вода до
15000 лв; КЪЩИ в града до 30000 лв; ЦЕНТЪР: 3-ст. -до 50000 лв; 2-ст.- до 40000 лв; 1-ст. - до 30000 лв
ЗА КЪЩИ НА WWW.GABROVO.HOUSE 3-ст., център, ново строителство, 111 м2, ет. 5,

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

ТЕЦ, гараж за 2 коли
120 000 eu
60 000 eu
3 ст., Тлъчници, НС, 98 м2, ет. 5/5
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 ре2
монт, газ + гараж + 1-стаен 39 м 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

Имоти дава под наем
Двустаен апартамент в
кв. Трендафил 1 - обзаведен, отдава под наем тел.
0897/656-193. [5, 2]
Гарсониера в кв. Борово
дава под наем тел. 0887/771811. [2, 1]
Гарсониера в района на
автогарата се дава под наем
Земи
на тел. 0882/290-451. [5, 1]
Земя в землище Борики се Двустаен апартамент,
купува на тел. 0888/683-529.
уширен, обзаведен, зад Осмо
[6, 3]
основно училище, 250 лв.,
Купува ниви дава под наем тел. 0894/288тел. 0879/888-388, 713. [5, 2]
Стая се дава под наем на
bgzemi.com
тел. 0899/439-467. [1, 1]

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
102 995 eu
гаража, двор 787 м2
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,
43 500 eu
4 спални, двор 1400 м2
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 основен ремонт и реконструкция
51 800 eu
Етъра, 73 м2 ЗП, двор 286 м2
11 800 eu

Имоти търси под наем
Боксониера в блок „Рачо
Ковача“ търси тел. 0899/7979-32. [5, 3]
Нощувки
Нощувки - тел. 0888/254625, 0879/272-528.
топ център нощувки - кабелна, климатик, интернет, се
предлагат на тел. 0879/669596. [8, 3]
Нощувки в топ център 0878/46-99-11. [20, 3]
Хотели
Хотел „Росица“ дава стаи и
апартаменти - тел. 0887/671848. [20, 3]

Кози - 2 бр., заплодени, продава тел. 0886/860-610. [4, 2]
Прасе - 120-130 кг, продава
тел. 0876/402-653. [12, 1]
Кози - окозени с младо пръчле, продава тел. 0876/402653. [12, 1]
продава ваксина
Ярета и кози продава тел.
Противогрипна ваксина 0892/989-718. [5, 1]
„Ваксигрип“ за сезона - 1
брой, продава тел. 0898/777- храна за животни
861. [2, 1]
Царевица, пшеница продава тел. 0886/640-101. [11, 1]
продава тор
оборска тор в чували - Купува разни
3.50 лв./бр., с транспорт - Механични часовници куПродава материали
пува тел. 0877/407-450. [3, 2]
циментови колове се про- 0878/650-456. [9, 2]
дават на тел. 0888/390-082.
Животни продава
[2, 2]
Овце, кози, магарета, коне
продава тел. 0893/427-611.
Продава разни
Циментови колове, греди - [8, 3]

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
2
Шенини, груб строеж, 229 м РЗП, два гаража
69 950 лв
570 м2
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
договаряне
м2
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,
91 500 eu
НС 2009, двор 1854 м2
ПРОДАВА ЕТАЖИ
Плачковци, 88 м2, 1/2 етаж + гараж 45 600 лв
30 900 лв
Велчевци, 80 м2, 2/2 етаж
Баждар, 97 м2, 1-ви/3 етаж, PVC
64 000 лв
КЪЩА ЗА ГОСТИ
Сейковци, 372 м2 РЗП, 2 къщи, стопански по147 000 лв
стройки, двор 9180 м2
ПРОДАВА ПАРЦЕЛИ
Поповци, 507 м2
5 600 лв
8 900 лв
Велчевци, 298 м2
Сирмани, 488 м2, за общ. обслужване 14 400 лв
16 000 лв
Мичковци, 800 м2
7 600 лв
Чавеи, 540 м2, с бунгало
Бойката, 1188 м2, с проект
15 900 лв
69 000 лв
УПИ до НТС, 293 м2
Сирмани, три УПИ общо 1777 м2
62 200 лв
Шенини, УПИ, 2200 м2, бунгало, гараж 25 200 лв

25
години

Войново, УПИ, 949 м2, изглед -язовира 16 900 лв
Борово, УПИ, 503 м2
16 900 лв
55 500 лв
Русевци, 1829 м2, на 2 улици, юг
Борики, 5580 м2
34 340 eu
Войново, до язовира, 4 УПИ, 4886 м2 56 000 лв
17 600 eu
Русевци, 853 м2, на 2 улици, юг
Индустриална зона, УПИ, производствена и складова дейност - 5923 м2
150 000 лв
Велчевци, 2504 м2
18 800 eu
9 900 eu
Младежки дом, 828 м2, до 10 м
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
7 000 eu
Генчевци, 2771 м2, юг
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 ЕВРОПЕЙСКИ СТАНДАРТ БДС EN 15733
СЕРТИФИЦИРАН ОЦЕНИТЕЛ НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ
ПАКЕТ УСЛУГИ УПРАВЛЕНИЕ НА
НЕДВИЖИМИ ИМОТИ
ПАКЕТ УСЛУГИ КАДАСТРАЛНО ЗАСНЕМАНЕ НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ
 ОЦЕНКИ ЗА БАНКОВИ КРЕДИТИ
АГЕНЦИЯТА РАБОТИ САМО С ДОГОВОР В ПИСМЕНА ФОРМА
ПАКЕТ УСЛУГИ БЕЗПЛАТНА ОЦЕНКА
ПРИ ВЪЗЛАГАНЕ ПРОДАЖБА ИЛИ ОТДАВАНЕ НА ИМОТ
02/03

www.monolit-bg.com

ГРАДСКИ КЪЩИ 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
2
2
Баждар, къща, 80 м , 480 м двор 65 000 лв
ПАРЦЕ ЛИ:
Изход Севлиево, 3 дка
22 000 лв
Хаджицонев мост, УПИ, 1 дка
8 000 лв
2
Киевци, 1200м
36 000 лв
2
Пройновци, 1200м , УПИ
12 000 лв
Сирмани, 1050м2, УПИ
15 000 лв
2
Индустриална зона, 500м
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
2
2
Гарата, 2700 м , 600 м
дог
2
Изход за В. Търново, гл. път, 1516 м 60 000 лв
Ок. Ветеринарна лечебница, 10.4 дка, УПИ дог
ВИЛИ, 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: 10/07
Идеален център, лукс студио, обзаведено 380 лв
До OMV, двустаен, обзаведен
200 лв
ОЩЕ АКТУАЛНИ ОФЕРТИ - В ОФИСА

МО Н ОЛ И Т

уют • спокойствие • сигурност

“Скобелевска” 32, ет. 1 (срещу Театъра)
тел.: 066/80 85 74, 0885 118 119
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
78 000 лв
ИЦ, тристаен, 100м2, ет. 3
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
2
65 000 лв
Идеален център, 90м , ет. 1
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
11 000 лв
Индустриална зона, 56м2, ет. 1
ДВУС ТАЙНИ/ТРИС ТАЙНИ:
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
2
Баждар, 99м , таванска стая, ет. 2 65 000 лв
2
Трендафил, 76м , ет. 3, PVC
52 000 лв
Падало, PVC, 96м2
55 000 лв
52 000 €
Идеален център, 140м2, ет. 4
Младост, 116м2, монолит
60 000 лв
2
Шиваров мост, 65м , ет. 2
42 000 лв
2
Идеален център, 100 м , ет. 2, PVC 75 000 лв
2
65 000 лв
Идеален център, 95 м , ет. 2

4 м, керемиди - нови и стари,
рингови тухли, полуавтоматична пералня - нова, мраморна
плоча - 2/1.20, климатик „Мицубиши“ - тел. 0898/305-248.
[3, 2]

„100 вести“

излиза всеки ден без
събота и неделя.

Мотори/велосипеди
Велобагажник за теглич, за
три велосипеда, мигачи, стопове, почти не ползван - 350
лева, продава тел. 0887/611753 [8, 3]
Ремаркета
Туристическо ремарке с
регистрация продава тел.
0894/52-52-58. [3, 2]

Фирма „Вайкар“ изкупува
стари и нови, излезли от употреба МПС. Вземане от място
- 0999/009-008.
Коли за скрап от място се
изкупуват на тел. 0899/092510. [7, 3]
Автомобили в движение или
за части изгодно изкупува тел.
0894/52-52-58. [22, 2]
Изкупувам коли за скрап и
за части на реални цени. Вземане от място. Тел. 0893/229294. [24, 2]

Автомобили продава
Форд фиеста 1.4 TDCI продава тел. 0885/598-651. [4, 2] Автомобили под наем
Ауди-80 - цвят - червен, мно- „VAIKAR RENTACAR“ Автомого добро състояние, продава били под наем, ул. „Емануил
тел. 0898/760-181. [7, 1]
Манолов“ 28 - справки на тел.
Пътна помощ
0999/009-008.
Авточасти/магазини
Пътна помощ (лицензирана)
Катализатори изкупува Скрап, стари
- справки на тел. 0999/009тел. 0894/52-52-58. [14, 2]
008.
автомобили

Вашата обява ще бъде отпечатана
още на следващия ден, ако бъде подадена в редакцията на „100 вести“ до
16.30 часа.
Цената на обявите е на дума, без
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имоти продава/купува/под наем; нощувки; продава/купува; автопазар; превози

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

http://gabrovo.house

ГР. СЕВЛИЕВО
тел. 0885/666 636
Превози
Транспорт с бус до 3.5 тона 0882/266-155. [6, 3]
Бус - 0.45 лв. - тел. 0894/00-40-45.
[12, 3]
Транспортни и хамалски услуги - тел.
0878/650-456. [15, 2]

Билети, пътувания
АВТОБУСНИ, САМОЛЕТНИ БИЛЕТИ - справки на тел. 066/80-49-48,
0887/83-61-73.
Преводи
Преводи и легализации - справки на
тел. 0895/505-656.

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
електронен път се разплащате за услугата.

безплатна.
Можете да използвате специалните
отстъпки за годишни обяви, ако Вашата обява излиза през цялата 2021 година.

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. Ряховците
ПРОДАВА ДВУСТАЙНИ и тристайни ЗАВЪРШЕНИ
АПАРТАМЕНТИ в гр. Севлиево, ЖК „М. Палаузов“
ПРОДАВА АПАРТАМЕНТИ, НОВО СТРОИТЕЛСТВО, с
акт 16, гр. Севлиево, ЖК „Митко Палаузов“
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 редакцията - Габрово, ул. „Отец Паисий“ 2.
След 16.30 ч. обяви се приемат в редакцията на 4 етаж.
8Вашата обява ще бъде отпечатана
още на следващия ден, ако бъде подадена
в редакцията до 16.30 часа.

Реклами и обяви в “100 вести”

6

работа предлага/търси; отопление; строителство, ремонти, услуги; лекари; счетоводство
„ВиК” ООД – Габрово търси да назначи ВОДОПРОВОДЧИЦИ за район Севлиево. Кандидатите трябва да са завършили средно техническо образование. Документи – автобиография и заявление - се приемат от 11.01.2021
г. до 22.01.2020 г. в административната сграда
на район Севлиево – втори етаж. Справки на тел.
0675/338-57. [3, 1]

Работа предлага
Транспортна фирма набира шофьори на гондоли с
категория „С+Е“. За
контакти: 0887/818462. [4, 3]
Магазин за хранителни стоки търси продавачка. Справки на тел.
0888/355-219. [3, 3]
Баничар - 4 - 6 часа
с гъвкаво работно вре-

ме, търси тел. 0899/987544. [3, 3]
„ТЕСПОМ“ АД търси да
назначи шлосер-монтьор. Справки на тел.
0879/123-678 или на
място. [6, 3]
Работници топлоизолация за Чехия набира тел. 004207/02507-955. [9, 3]
Жена до 65 години за
гледане на стар човек
търси тел. 0899/971564. [4, 3]

Вътрешен ремонт
паркет, ДЮШЕМЕ - редене, БЕЗПРАХОВО циклене,
фино шлайфане, лакиране
- монтаж на ламиниран
паркет - 066/86-61-43,
0889/286-025.
Безпрашно циклене справки на тел. 0887/040Строителство
471.
Кърти и пробива - Паркет, дюшеме, ла0897/832-363
минат - циклене, монтаж,
Строителни ремонти лакиране - тел. 0886/249от А до Я - 0897/215-513. 906.
[14, 3]
Строителни услуги по Изолации
покриви, саниране, дрена- АЛПИНИСТИ, скеле жи, гипсокартон, хидрои- справки на тел. 0898/907золации и др. - справки на 400.
тел. 0888/020-187. [14, 3] Алпинисти - 0899/321Ремонт на стари покри- 190
ви, хидроизолация, подмяна на улуци и варови Ел. инсталации,
ремонти
мазилки - тел. 0876/416Е л е к т р о тех н и к
716. [24, 2]
0885/040-447. [11, 2]
Къртя бетон, камък - Дребни електроуслусправки на тел. 0888/544- ги по домовете - тел.
438. [12, 1]
0899/145-802. [17, 3]
отговори на сканди от бр. 2, вторник
ВОДОРАВНО: Рита Павоне. Акатит. Макет. Самоводене. Юан. „Латам”. Материк. „Атомик”. Карара. Летопис. Парик. Сол. Лато (Гжегож). „Оберон”. Вака. Сирена. Араваки. Анама. Кок. Стрък. Панер. Вас. Рак. Китара. „Колелото”. Абат. Иванова (Лили). Ара. Оси. Донато
(Браманте). Амарилис. Корем. Бокал. Бор. АКОМ. Лек.
Атила. „Ако”. Волан. Барут. Нирод (Фьодор). Лък. Комар. Мида. Кутикула. Елеватор. „Нора”. „Анана”. Ака.
Хавана. „Астра”. Енот. Тодорова (Камелия). Адирато.
Канапе. Арена. Асор.
	ОТВЕСНО: Зима. Елизово. „Около Луната”. Танатар
(Севастиян). „Калин Орелът”. Вон. Сак. Тотев (Валди).
Севар. Какинада. Пелопонес. Лате. Коноп. Татами.
Астроном. Кураре. Тисо (Йозеф). Ерато. Бола. Носак
(Ханс Ерик). Балъков (Красимир). Ама. Ава. „На М”.
Перак. Дара. Асар (Ян). Лем (Станислав). Кара (Рафаела). Абитурент. Омаров (Сейтжан). Амонит. Ларан.
Саварина. Каракал. Менада. Котак. Капибара. Анива.
Мадер (Гюнтер). „Вината”. „Ила”. Ида. Ера. Тераса.
„Анатол”. „Кара Танас”. Мини. Окомер. Сироко. Окото.
Текила. Арамис. Модератор.

Отопление
Дърва за огрев се продават на тел. 066/823712, 0887/620-535,
0876/162-172.
„МГ-ЛЕС“ продава дърва за огрев - 0887/547499, 0878/513-655.
Сухи дърва в чували
и разпалки - 5 лв., безплатна доставка, се продават на тел. 0876/839779.
Разпалки и дърва в чували, с безплатен транспорт, се продават на тел.
0877/108-825.

Работа търси
Работа в професионално почистване си търси тел. 0876/731-419,
0878/469-911. [7, 3]

Вашата обява ще
бъде отпечатана още
на следващия ден, ако
бъде подадена в редакцията на „100 вести“ до 16.30 часа.
Изработва

ОГРАДНА
МРЕЖА
произвежда, гвоздеи и телове на
заводски
цени
се предлагат на тел.
0886/650-175.
Комини
Професионално почистване на комини - отгоре и отдолу. ПО ВСЯКО
ВРЕМЕ. Тел. 0897/704502.

Ремонт на
електрОуреди
и електроника
Ремонт на хладилници
и фризери по домовете 0897/425-313.
Ремонт на всички марки автоматични перални тел. 0888/294-214. [7, 3]

ÌÅÁÅËÈ
кухненски
шкафове
офис 
Мебели

Коминочистач с
опит - 30 лв. - тел.
0894/525-258.
Комини чисти машинно. 100% ефективно. Тел.
0898/538-938. [22, 1]
ВиК
Машинно отпушване,
ВиК ремонти - 0887/680034.
ВиК ремонти - 0894/2205-09. [27, 2]

типови 
И по проект 
на клиента

Почистване
Почиствам офиси,
къщи, апартаменти почасово и пазаруване - тел.
0878/805-415. [3, 1]
Услуги
Рязане, кастрене на
опасни дървета (АЛПИНИСТ) - www.arborist-bg.
com, тел. 0884/942-942.
Заваръчни услуги тел. 0885/724-671. [3, 2]

0897 893 563
0897 843 667

„100 вести“

излиза
всеки ден

без събота и неделя.

Счетоводство
Счетоводна кантора „КОНТО-ЕКСПЕРТ“ - счетоводни
услуги, годишно приключване, данъчни декларации - тел.
066/804-066
Счетоводство на фирми - тел. 0878/168-455. [9, 2]

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

Метрови - 75 лв./куб.,
нарязани - 85 лв./куб.,
чували - 5 лв., се продават на тел. 0988/816628.
Разпалки - справки
на тел. 0886/39-37-26,
0899/743-157
Донбаски въглища, екобрикети и пелети - справки на
тел. 0898/412-609,
0884/319-403.
Незабавна доставка
на дъб и бук - нацепени,
80 лв./куб., се продават
на тел. 0886/652-152.
[4, 3]
Дърва за огрев - метрови, нарязани и в чували, се продават на тел.
0877/69-04-78. [5, 3]
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.
[10, 3]
Разпалки продава
тел. 0899/683-897. [25,
3]
Изрезки за огрев - 40
лв./куб. м, се продават
на тел. 0899/355-810.
[3, 3]
Сухи разпалки в големи чували - 5 лв./брой,
дърва в чували се продават на тел. 0876/29-4343. [19, 3]

всеки ден в ново издание

066 /810-415, 0889227805

ЦЕНТ ЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ - ГАБРОВО
организира лицензирани курсове за:
 огняр
 кранист
	мотокарист
 машинист на пътностроителни машини
 готвач
 БАРМАН-сервитьор
 козметик
 фризьор

 масажИСТ
	маникюр
 педикюр
 ноктопластика
	СТРОИТЕЛ
 ЗАВАРЧИК
 ВиК
 ЕЛЕКТРОМОНТьОР

Издава държавен документ за правоспособност

0889/900-000 от 10:00 до 14:00
ИЗДАВА ПСИХИАТРИЧНИ
УДОСТОВЕРЕНИЯ.
Д-р марина Санкева,
специалист кожни
и венерически болести, естетична дерматология, гр. Габрово, ул.
„Брянска“ 11, понеделник, вторник, сряда и
Лекари
ПСИХИАТЪР И НЕВРО- петък от 10.00 до 17.00
ЛОГ. Д-р Трифонов, часа. Записване на тел.
Габрово, 0885/251-655. 066/800-140.

О Б Я ВА
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  формирования 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 транспортнодомакинско 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.

ЗАЯВКА ЗА МАЛКА ОБЯВА

(дата)

Изисквания: образование – средно или по-високо;
- да не са по-възрастни от 40 години;
- да не са осъждани;
- за отделни длъжности да притежават свидетелство за управление на МПС
категория „С”;
- за отделни длъжности да покриват медицински стандарти за годност за
плавателна служба за надводни кораби.
Размерът на месечното възнаграждение е не по-малък от 924 лева.
Подробна информация на тел. 0882552015; 066/805531; 066/800257.
Телефони за информация в Командването на ВМС: 052/552 104, 052/552 109
и 052/552095.
Справка: www.comd.bg.

#

Вашата обява ще бъде отпечатана
още на следващия ден, ако бъде подадена в редакцията на „100 вести“ до
16.30 ч. Цените на обявите са на дума
за едно отпечатване, без да се броят
предлози и съюзи, телефонът се чете
за дума. В зависимост от оформлението цените са:
15 ст./дума;  30 ст./дума в каре;
40 ст./дума в каре със сива подложка.
При текущите обяви всяка 11-та е
безплатна. Можете да използвате специалните отстъпки за годишни обяви.

Ремонт на телевизори по домовете - тел.
0888/279-846. [19, 3]
Ремонт на перални, съдомиялни, печки, бойлери - тел. 0988/815-645,
0884/155-075. [4, 2]
Ел. уреди поправя
0894/22-05-09. [27, 2]

Регионалният
всекидневник

8НОВО РАБОТНО ВРЕМЕ от 9.30 до 16.30 ч. има гишето
за обяви на входа на редакцията - Габрово, ул. „Отец Паисий“ 2.
8След 16.30 ч. обяви се приемат в редакцията на 4 етаж.
За Ваше улеснение може да изрежете тази
бланка и да я попълните, преди да я подадете
на входа на редакцията на вестник „100 вести“ - Габрово, ул. „Отец Паисий“ 2

Дърва за огрев в чували и разпалки - 5
лв., доставка на място, се продават на тел.
0876/437-140.
Сухи дърва в чували
и разпалки - 5 лв. Незабавна доставка. Тел.
0877/191-102.
Дърва за печки и камини - 80 лв., се продават
на тел. 0876/583-472.
Дъбови и букови дърва
за огрев - нацепени, 80
лв., с безплатен транспорт, се продават на тел.
0877/471-466.
Нацепени дърва - 80
лв. Безплатен транспорт.
Незабавна доставка. Тел.
0895/252-686.
Доставка на пелети на
място - справки на тел.
0884/709-093

6 януари 2021 г.

Еротика
Момче под наем срещу заплащане - тел. 0879/296508. [6, 3]
еротичен масаж - тел. 0894/277-849. [11, 2]
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Васил Априлов - избрани съчинения и писма

под редакцията на проф. Михаил Арнаудов с очерк за живота и дейността на Априлов
Книгата е издадена през 1938 г. (второ издание)
от книгоиздателство „Т. Ф. Чипев“

Българските книжници или на кое
словенско племе собствено принадлежи
Кириловската азбука?
Съчинено от
Васил Априлов
Одеса, 1841 г.
продължава от бр. 1
Здравийат ум показва, чи само народът има
власт да применява 127
наречието си, писателите требува по него да
вървят; ако правят свои
видумки128, стават смешни на другите родове.
Както италиянците, французите и другите народи,
така и българете внесоха
в говорнийат язик, за облегчение, членовете. Никой
няма право да им ги отнеме.
Г. Христаки советува
на мястото им да употребявами местоимението:
„той, тоя, тое“. - Многогодишното чтение на церковните книги требуваше
да го науче, чи тия: „атъ,
та, то, те“ нищо друго не
са, освен староцерковното: „тѣ, та, то, тѣ“. - Така
и французкият, и италианските, и на другите народи, що считат за бащин
язик латинскийат, членовете нищо друго не са, освен латинското местоимение: ille, illa, illud129. - Затова г. Андреов наречи членовете: „прилоги“130. - Ако
г. Христаки и секи другий
погледне в горереченото
издание на Остромировото евангелие, ше ся свери
и за членовете и за ѫ и iѫ,
и неволно ще ся согласи с
правото дело. Вместо да
изфърля от граматиката
си членовете и юсовете,
по-добре беше да изфърли причастието, което
няма говорнийат язик;
но защото ся случат причастия, нека ги наречем
имена прилагателни. За
старобългарските падежи
согласни сми да ся удер-

жат и те с новите, защото
ся сохраниха в притчите и
песните и защото облегават писанието.
Това Христакиево последно афорическо изречение за членовете,
виде ся, последова г. К.
Фотинов, който такожде
до 1845 година пишаше
с членове, а сега ся яви
противник на тех, както
пише в Любословието си
(20 стр., февр. 1848). Но
и другий новий соревновател г. П. Г. Пиперов показа ся с Христакиевото
мнение на литературното
поприще. Движим от усердието (в 1845 година, Виена) издади българскийат
превод на първата част
Телемаха. Но и тия филологи, надявами ся, да
познаят наедно с г. Христаки погрешката си и да ся
соединят в общото стадо,
дето така могат, като родолюбци, много добро да направят за просвещението
ни.
Но да не помислите,
любезни соотечественици, чи ми ся обявлявами
хвалители на Андреовата
граматика; не - право - не.
Ми говорим това, що е
право, то е, чи той шествува в главнийат состав131 в
старобитнийат наш язик,
затова граматиката му е
предпочтителна, и ако той
не измисляше, щото однакож няма никакво съществено неудобство, нови
имена, както: „прилог, местоиме, связка132 сегашно,
капка, питка бележка133“ и
пр.; ако отделяваше членът от името и направяше
и склонение особно без
членът; ако говореше и за
умалителните съществителни имена; ако туряше
и словенските падежи;
ако местоимението пишеше ся, себе, се (защото

е останало от себя); ако
членът „атъ“ на пишеше
„ѫтъ“ (защо не ся доказва
по Остромировите правила); ако в бележките помещаваше и кавичките („“) и
ако наконец134 като същий
българин, наречаше граматиката: „писменницѫ“ и
пр.135, граматиката щеше
да ся нарече по-добра
от колкото досега видяха
светът, доде ся допълни и
поправи от секодневното
учение в училищата.
Да ни простят нашите
соревнователи, чи явно
и нелицемерно си изложихме мнението, което
е за общо добро; затова
приглашавами и учителите, що са по Българията, и
ги молим да бележат секо
слово и секо изречение
народно, и тези заметки136
да ги изложат или в някоя
книжка, или да ги обявляват през Българскийат
Дневник; така сос време
ще стане пълна граматика
на говорнийат язик, когото требува да очистим и
от чужди слова, защото
имами наши или ново,
или старобългарски. Ни-

кой не може така добре да
исправе язикат, освен поместните учители - освен
това секи учител добре е
да испише с чисти букви
на таблици чуждите слова как ги викат български,
които таблици да окачешие на стената, да може
сяко момче да ги гледа
лесно. От тия слова да ся
дават на децата ежедневно по няколко да ги списуват и да изучат на изуст
совершенно. Речниките,
що приложиха в книгите
си г. г. Неофит, Кипиловский и Андреов, могат да
служат за това, и да ся
умножат с словата, щото
истите учители ще притурят.
продължава в следващ брой
........................
133) За свищовските училища
виж „Денницата“ ни (на стр.
47) казахме чи техний рожденец, г. Параскева Димитриев, остави 50,000 гроша за
училищата свищовски; тогас
още не знаехме какво стана
с това богато пожертвувание,
но и досега нищо не знаем
да кажим. Дали возимеха и

тия пари участта на оставлените за Трявна от г. Никола
Трявнянина? - или ся харчат
не знаем де? като доходът
букорешский, дето Х. Йовчов
остави за Габровското училище (Ден, стр. 23) и за когото
исполнителите на неговият завет г. г. братя Мустакови сега
12 години дарят Габровската
школа с едно глубоко молчание? - Или человечески страсти разделяват свищовците?
- Не дай Боже? - Ми секога ги
почитахме и ги почитаме като
най-родолюбивите и най-ревностните българе; торговските
им сношения направиха ги
известни, прочути и сведущи
на европейски язици. Техний
рожденец г. Пиперов видехме
да издаде Телемаха, преведен
от францускийат язик. Человеци просвещени не могат да
имат несогласие, което скоро
прикарва разорението. Свищовците, като имотни, въртят
в ръцете си голадски1 жълтици, тии видят на тех образът
на соединените пръчки, които
са яки, като вързани на едно;
ако ся развържат, малко дете
ги счупва сичките една по
една; по крайат на жълтицата стои написано: res parvae
concordia crescunt2 - Свищовците първи по българията,
виде ся, да отвориха общо
училище с пожертвование; за
това са похвални и достойни
за подражание. Колко е жал,
чи не видим това чувство благодарности в други градове,
както в Пловдивград (Филипопол), Одринград (Адрианопол),
Солун, Охрида, София и пр.
От речените градове първите
два можеха не прости училища български да содержават,
но семинарии и университети,
но, за голямо нещастие, първите им жители, и да са, както почти сичкото им християнско народонаселение, същи
българе, мислят, чи стават
благородни и отлични от другите българе, кога прилепнат
до гръците и ся наречат гръци,
затова имат гръцки училища,
дето децата им губят много
годинид а изучат това, щото в
българските училища могат да
разберат в малко време. Но
дали ще ги благослови Все-

вишнийат да си познаят
заблуждението и за заберат бащеното си учение.
Софийците по-скоро от
другите требуваше да ся
фанат за това, защото
имат и ревностен соотечественик г. Денкогло,
който толко благороден
ся показа за тях, дето,
освен други пожертвования, врече ся ката година да
помага на училището с пари,
книги и пр., ако главнийат
предмет на учението стане
българский, ибо4 не желае да
си губят децата времето и да
ся учат такъв язик, дето почти
никой не говори в София. За
да ся склонят на това благо
дело софийците, требуваше
благословението и падканванието на Архипастирът им,
но той не благоволява на
това. Б. А. 1) Холандски; 2)
Малките неща растят чрез
съгласието; 3) Възмездие; 4)
Защото. 134) Задръжте си
смеха, приятели! 135) На г.
Христаки приписват и издаденийат в 1844 година в Будим: „Царственикъ или исторiя
болгерская“ - Той Царственикъ преди няколко години
ни ся прати от браиловските
българе, които желаеха да го
напечатат, като рядка ръкопис. Като го пригледнахме,
намерихме го почти равен с
другите три ръкописи, щото
имахме от други лица. Върнахме го в Браилав с отговор, чи,
по нашето мнение, защото е
пълен с много неправилности,
погрешки и анахронизми, не
считаме за добро да даваме
лъжливи понятия за нашето
битописание, и по-добре да
чаками изданието на Кипиловската история, която, и да
предполагявами, че ще да е
суха и суремъжка, като зета
от Райчевата, но поне може
да служи за нещо вярно и
уредено. Но браиловците,
като големи ревнители за нашето образование, за което
содержават и общо училище,
но в което, не знаем, защо
не учат и български, не можаха веки да търпят и да
чакат Кипиловскаго - комуто
не знаем дали е в чест да
влаче сега шест години ония,
които толко чистосърдечно го

повярваха, но имами надежда,
чи другий няма да го последува - и пригласиха г. Христаки
да напечата реченийат Царственик. Но сред това един от
нашите соревнователи, когото, както говорихме в „Денницата“, негов соотечественик
г. Николай Трявнянин остави
разпорядител на парите що
наречи за школска полза, но
който до сега, за голямо сожаление, както чувами, нищо
не направи, и оставените
пари да ся намерват, не е
известно - г. Петръ Сапуновъ
напечата в 1844 г. в Букорещ
преводат на Райчевата история, която може да служи
на любородните доде стане1
вярна и правилна история.
Такава история, вярна и основана на доказателства на
стари писатели европейски и
азиатски, много потребна е
за българете, но ми сми сега
в возрождението си и нямами
такова учена человека да приеме той труд, и затова требува да умолим някого европейца. Известно е, чи русите
по ся грижат за словенското
различие и за това по-добре
знаят словенското развитие
и следствено и българското.
Покойнийат Венелин говоряше: „изъ всѣхъ нiьнѣшнихъ
изьiскателей, единъ только
Н. В. Савельевъ (Ростиславичъ) можетъ продолжатъ начатое мною преобразованiе
исторiи“. - Това Венелиново
мнеине за г. Савелиев явно се
оправда. Г. Савелиев посвяти
животат си за на общата история; неговите писания показват неговото знание. Можем
смело да речем, чи много
познания, дето подир Венелиновата смърт станаха, дават
му сяко отличие пред истаго
Венелина, и затова ся почита
най-достойний да сочини и
българската история, която да
ся преведе и български.

Вече директно от производителя
Представител на

Marely Systems
инж. Иван Господинов

ИК „КОЛОНЕЛ“ ООД

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.

МОДЕЛ „Jade“
JADE 6 - 1250,00 лв.

Консултира, доставя, монтира,
пуска, поддържа.
Пелетен котел
Справки на тел.
Mareli Systems - Модел „CB“

0887 611 753,
066 810 410.

Офис Габрово
ул. „Отец Паисий“ 2, ет. 4
email: ivan@stovesti.info

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.

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

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

Само клиентите, закупили продукт на
“Марели системс” от ИК „Колонел”,
получават директна гаранционна
поддръжка. Останалите при нужда от
гаранционен сервиз трябва да направят
заявка на телефоните на доставчика.

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.

Пелетни камини, котли, горелки, предназначени за износ
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.
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Днес НЧ „Съгласие - 1911”в с. Велковци навършва 110 години
От 6 януари 1911 г. времето е отброило 110 години НЧ
„Съгласие - 1911” – с. Велковци.  
Днес, когато мерим миналото
с безпощадния финиш на исто-

рията, отново и все по-дълбоко
се прекланяме пред създателите
и изявените активни деятели
на нашето читалище. Преди 110
години Тончо Иванов Гарушев е

прозрял така ясно нуждите на
хората за едно ново начало, като
продължение на вековната духовна традиция, неразделна част
от българската култура.

Светлина
в мрака

Да сме създатели и пазители. Това е традиционен дълг на читалищата по
опазване на българското
в бъдещия глобален свят.
Бъдещето обаче е функция от минало и настояще.
Във времена на изгубени
ценности и несигурност в
утрешния ден читалищата водят битка с предразсъдъците на болното ни
общество. Възприемат се
като едни архаични структури, в които се правят някакви седенки. Това важи
с пълна сила именно за
селските читалища и произтича от неразбирането
на функцията на читалището като общностен център.  
В този ред на мисли се
опитваме като настоятелство да разбием това клише, тази представа, като
придадем модерен облик
на работата си. Стремя се
да го подпомагам да намери баланса между самосъзнанието му на пазител
на традиционната култура
и местния културен и информационен код, от една
страна, и на предизвикателствата на глобализацията и променените обществени нагласи и очаквания,
от друга. Все още изкуството и културата не се
използват достатъчно като
инструменти за социализация, за решаване на проблеми на развитието, за
изграждане на междуличностни отношения.
Аз имам ярък пример
за себераздаване за благото на читалищното дело
от моята майка. Свидетел
съм на всичко, което е
правила в едни от найтрудните години в неговата история – 90–те години
на XX век. Научила ме
е, че „лесно се руши, но
трудно се създава“! Всичко се прави от хора за
хора. Така че когато има
съмишленици и последователи, изобретателност

Стефана Колева - дългогодишен читалищен член
На 6 януари 1911 година в задимената кръчма
на Кольо Димитров в село
Велковци е препълнено с
народ. Селяните слушат
със затаен дъх словото
на учителя Тончо Иванов
Гарушев, че трябва да си
основат читалище, като
има предвид ролята, която
то ще играе в живота на
селото. Основателите са
около 20 души, все будни и предприемчиви хора.
Дали му името „Съгласие“
– това е дума, която сплотява и обединява селяните
и будните младежи.
През 1929 година се
взема решение да се ушие
знаме на читалището. То
и извезано от сръчните
ръце на курсистите от шивашкия курс в селото. На
него са избродирани две
стиснати длани на ръце в
знак на съгласие, с което
още веднъж се изразява
готовността и жаждата за
просвета и култура, дружба, разбирателство и единомислие.
По-късно в една от
стаите на старото училисе
слага началото на библиотека-читалня. Излагат се
няколко вестници и списания, а много от членовете
даряват книги. Развива се
театралната и певческа
дейност и назрява нуждата от читалищна сграда.
Такава започва да
се строи през 1936 година. Населението масово
участва по набавяне на
строителни материали. Вадят се камъни и се прекарват с волски коли до
площада на селото. Секат дървен материал от
собствените си гори, а в
строежа участват и много
дюлгери от селото. Хората
даряват от сърце пари с
думите: „Щом е за читалището - може!”. Няколко
пъти сградата е разширявана и ремонтирана. Въпреки намаления брой на
населението, все още кипи
културно-просветен живот.
Това се дължи на големите усилия на читалищното
настоятелство да съхрани и опази традициите и
обичаите и да отразява
историческия развой и настоящето на читалището.

НЧ „Съгласие - 1911” – с.
Велковци има издадени
три юбилейни листа – за
50, 75 и 100-годишнината
му. Учителят краевед Кольо Марков има издадена книга през 1990 г. „Кратка история на село
Велковци“. За 75-годишния
юбилей са наградени много читалищни дейци, а на
читалището е връчен орден „Кирил и Методий” втора степен.
Вече 110 години читалище „Съгласие” - с. Вел-

ковци пръска светлина,
която се отразява в разказите и спомените на дедите ни, свързани с радости,
тревоги и много обич към
тази светиня.

Нека бъдем
пазители

Танка Стефанова - секретар на НЧ „Съгласие
- 1911” - с. Велковци, община Габрово
Аз съм емоционално
свързана с читалището в
село Велковци. Израснала съм в него, майка ми
беше дългогодишен секретар-библиотекар. Един от
основателите му през да-

лечната 1911 година е прадядо ми по майчина линия
Тончо Иванов Гарушев.
Свидетел съм на добри и
лоши времена в неговата
по-нова история.  
В
настоятелството
участвам вече 15 години,
като последните шест съм
негов председател. Читалището ни е покрив, който дава подслон на всеки, който иска да твори
и има свободно време да
го прави. Това е нишата
за спасение и ние имаме
нужда от тази институция.
Благодарна съм на местната общност за всичко,
което е направила и продължава да прави, за да
го има нашето читалище.
Пожелавам си и занапред
да сме все така сплотени.
и инициативност, нещата
се случват. И разбира се,
личности, водени от чувство за мисия!
Продължава на стр. 4

Предвид удължената
епидемична обстановка против разпространението на
COVID-19, считано до
31 януари 2021 г., Настоятелството при
НЧ „Съгласие - 1911”
– с. Велковци информира всички свои членове, деятели и приятели, че тържеството по повод 110-годишния юбилей ще
се проведе при първа
възможност след отпадане на ограниченията! Благодарим Ви за
разбирането!

