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	 Габровската	 художест-
вена	 галерия	 представи	
творбите	на	малките	худож-
ници	 -	 децата.	 Те	 са	 съз-
дадени	 в	 съботните	 детски	
ателиета	 през	 последните	
две	години.	Откриването	на	
Детската	 годишна	изложба	
се	 състоя	 на	 16	 декември	
в	 „Малка	 зала”	 на	 Худо-
жествена	 галерия	 „Христо	
Цокев”.	В	нея	участват	над	
25	 деца	 със	 130	 рисунки,	
подбрани	 от	 над	 200	 твор-
би.	 Възрастовата	 грани-
ца	 на	 малките	 художници	
започва	 от	 4-годишни	 до	
14-годишни.									 стр. 8

В ÕГ "Õриñтî Öîкев" îткриха Детñката 
ãîдишíа излîжáа íа малките худîжíици

Стефка ВуцоВа – гл. 
екСперт В ДържаВен 

архиВ – габроВо

 Навлязохме	 в	 колед-
ния	 цикъл	 от	 празници,	
който	е	съпроводен	с	ре-
дица	 традиции,	 обичаи	 и	
поверия.	
	 Въпреки	 че	 много	 от	
тях	 вече	 са	 забравени,	
някои	още	са	запазени	в	
съвременния	бит.
	 Традициите	 и	 обичаи-
те	 на	 българите	 като	 на-
род	са	сходни,	но	хората	
във	всеки	регион	добавят	
в	 обредността	 по	 нещо,	
което	е	 типично	и	 харак-
терно	 именно	 за	 техния	
край.	

продължава на стр. 4

Из записките на Богомил Даскалов от  30-те години на XX век

Първîтî хапваíе íа áлажíî íа 25 декември 
тряáва да áъде пилешка чîрáа, а íе ñвиíñкî

На	20	декември	2022	г.,	Игнажден,	на	75-годишна	възраст	ни	на-
пусна	 завинаги	 един	 от	 най-доблестните	мъже	 на	Севлиево,	 отдал	
живота	си	на	своя	град	и	по-доброто	му	бъдеще	–	инж.	Васил	Кънев.
Той	бе	не	просто	мениджър	на	едно	от	най-успешните	български	

предприятия,	 постигнали	 изключителни	 бизнес	 резултати,	 реализи-
рал	се	на	висока	позиция	в	 голяма	международна	компания,	но	с	
времето	 се	 превърна	 в	 самобитен	 общественик,	 който	 заставаше	
зад	всяка	добра	кауза	–	образованието	на	децата	ни,	спорта,	здра-
веопазване,	 култура,	 социалните	 дейности.	 Помогнал	 е	 на	 хиляди	
хора…	
Ще	го	помним	завинаги	с	голямото	му	и	щедро	сърце,	със	свръх-

човешката	му	добрина	и	с	искрената	любов	към	живота.	
Поклон	 пред	 общественика,	 преобразил	 с	 идеите	 и	 делата	 си	

редица	сфери	на	социално-икономическия	живот	в	Севлиево,	пред	
харизматичната	 му	 личност,	 успяла	 да	 вдъхне	 доверие	 не	 само	 у	
служителите	си,	но	и	на	всички,	до	които	се	е	докоснал	приживе.
Искрени	съболезнования	на	близките	за	тежката	загуба!	
Поклонението	ще	се	състои	на	22	декември	(четвъртък)	от	11:00	

ч.	в	тренинг-центъра	на	„Идеал	Стандарт-Видима“	(бившия	РУМ).	По-
гребението	ще	бъде	в	13:00	ч.	на	стария	гробищен	парк	в	Севлиево.

иВан гоСпоДиноВ

	 За	 втори	 път	 през	 се-
зона	 младият	 наставник	
на	 „Чардафон“	 Антонио	
Станков	се	изправи	срещу	
родния	 „Видабаскет“	 и	 за	
втори	 път	 реши	 мача	 в	
своя	 полза.	 Този	 път	 -	 в	
зала	 „Никола	 Петров“	 в	
Горна	Оряховица	в	неделя,	
победата	 бе	 леко	 измъче-
на	 -	 58:56,	 за	 разлика	 от	
тази	през	октомври	в	Тро-
ян,	където	габровският	тим	
бе	безмилостен	-	78:56.
	 Срещата	 от	 седмия	
кръг	 на	 първенството	 на	
Българска	 баскетболна	
лига	 „А	 група	 Център“,	 иг-
рана	 в	 неделя,	 трябваше	

да	 се	 състои	 във	 Видин,	
но	 домакините	 проявиха	
толерантност	 и	 се	 съгла-
сиха	 тя	 да	 е	 на	 неутра-
лен	 терен.	 С	 това	 спес-
тиха	 на	 габровския	 тим	
разлика	 от	 поне	 500	 км,	
което	 обаче	 не	 се	 отрази	
на	 хъса,	 с	 който	 „Чарда-
фон“	 се	 хвърли	 в	 мача.	
Този	 път	 Станков	 имаше	
на	 разположение	 почти	
оптималния	 състав,	 което	
се	оказа	решаващо	срещу	
израстващия	 с	 всеки	 кръг	
„Видабаскет“,	 сформиран	
само	от	местни	състезате-
ли.	В	началото	на	ноември	
те	 разбиха	 горнооряхов-
ския	„Локомотив“	с	20	точ-
ки	разлика,	а	в	предишния	

кръг	изпотиха	лидера	 „Ча-
вдар“	(Троян),	отстъпвайки	
в	края	със	72:76.
	 Вторият	 им	 сблъсък	 с	
„Чардафон“	бе	игра	на	нер-
ви,	в	който	преобладаваха	
индивидуалните	 грешки	 -	
общо	 36,	 а	 резултатът	 се	
движеше	 кош	 за	 кош	 до	
последните	секунди.	Нача-
лото	бе	за	габровци,	които	
успяха	 да	 вземат	 първата	
част	 с	 13:10.	 Авансът	 им	
бързо	се	изпари	през	вто-
рата,	след	като	„домакини-
те“	нанизаха	4	безответни	
точки.	Общо	през	срещата	
водачеството	се	мени	13,	6	
пъти	 резултатът	 бе	 израв-
няван.	В	нито	един	момент	
„Видабаскет“	 не	 успя	 да	

се	 откъсне	 с	 повече	 от	
точка,	 „Чардафон“	 изпита	
комфорта	да	води	с	10	при	
42:32.
	 Мерникът	 и	 на	 двата	
тима	не	бе	особено	точен.	
Полувремето	завърши	при	
резултат,	подходящ	повече	
за	 начинаещи	 баскетбо-
листи	 -	 25:25,	 през	 втори-
те	 20	 минути	 ситуацията	
не	 се	 промени	 особено.	
Малко	 по-ефективни	 в	 на-
падение	съперниците	бяха	
в	третата	част,	завършила	
23:22	в	полза	на	габровци.	
Те	 далеч	 по-добре	 се	 из-
ползваха	от	непредизвика-
ните	 грешки	 на	 противни-
ка	-	15:0	точки,	

продължава на стр. 3

Аíтîíиî пак áи "Видаáаñкет", тîзи път ñ 58:56

Оркеñтър "Севлиевî" – партíьîр
в STEAM îáучеíиетî пî музика
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Вñички учеíици îт ПТГ "Д-р Никîла 
Ваñилиади" ще пîлучат юáилейíа 
ñтипеíдия за 200 ã. Ваñилиади 8

Скръбна вест

	 Националната	състезателка	на	България	в	дългите	бягания	Маринела	Ни-
нева	беше	избрана	за	Спортист	№	1	на	Община	Дряново	за	2022	г.	През	тази	
година	тя	записа	редица	победи	на	състезания	в	България,	а	освен	това	участ-
ва	и	на	Европейското	първенство	в	Мюнхен	в	маратона.	Тя	стана	също	така	
балканска	и	национална	шампионка	в	маратона	за	отиващата	си	година.
	 Наградата	на	Нинева	получи	нейната	майка	Радка	Гайльова,	тъй	като	ат-
летката	е	на	тренировъчен	лагер	преди	предстоящия	зимен	сезон.	Приза	връ-
чи	кметът	на	Община	Дряново	Трифон	Панчев.
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малки Обяви за „100 вести“ 
се приемат От 9:30 

дО 17:00 на вхОда на редакцията

•	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

066/87-04-89, 
0888/255-318

ГАРАЖНИ 
ВРАТИ

ЩОРИ 
КАСТЕЛО

външни, 
вътрешни

 AL, 
PVC

ДОГРАМА

	 Областният	 съвет	 по	
тристранно	 сътрудничест-
во	 заседава	 под	 предсе-
дателството	 на	 областния	
управител	Кристина	Сидо-
рова.	В	дневния	ред	бяха	
включени	 за	 обсъждане	
две	теми	–	„Състояние	на	
пазара	на	труда	в	Габров-
ска	 област	 и	 по	 общини	
през	 първите	 9	 месеца	
на	 2022	 г.“	 и	 „Наети	 лица	
и	 средна	 работна	 запла-
та	 в	 Габровска	 област	 за	
второ	 и	 трето	 тримесе-
чие	 на	 2022	 г.“.	 Инфор-
мация	 в	 числа	 по	 двете	
точки	 представиха	 Янка	
Кулинска	 -	 директор	 на	
Дирекция	„Бюро	по	труда“	
-	 Габрово,	 и	 Георги	 Цве-
тков	 -	 началник	 на	Отдел	
„Статистически	 изследва-
ния	–	Габрово”.
		 По	 данни	 на	 Нацио-
налния	 статистически	
институт	 наетите	 лица	
по	 трудово	 и	 служебно	
правоотношение	 в	 област	
Габрово	за	второто	триме-
сечие	на	2022	г.	намаляват	
с	 0.2	 хил.,	 или	 с	 0.6%,	
спрямо	края	на	март	2022	
г.,	като	достигат	39.3	хиля-
ди.	 Тенденцията	 продъл-
жава	 и	 през	 третото	 три-
месечие,	 когато	 наетите	

лица	намаляват	с	0.1	хил.,	
или	 с	 0.2%,	 като	 дости-
гат	 39.2	 хил.	Спрямо	края	
на	второто	тримесечие	на	
2022	 г.	 най-голямо	 нама-
ление	на	наетите	лица	се	
наблюдава	 в	 икономиче-
ските	 дейности:	 „Опера-
ции	 с	 недвижими	 имоти“,	
„Търговия,	ремонт	на	авто-
мобили	 и	 мотоциклети“	 и	

„Професионални	 дейности	
и	 научни	 изследвания“.	 В	
края	 на	 септември	 2022	
г.,	 в	 сравнение	 със	 съ-
щия	 период	 на	 2021	 г.,	
наетите	лица	по	трудово	и	
служебно	правоотношение	
намаляват	с	0.3	хил.,	или	с	
0.9%
	 През	второто	тримесе-
чие	на	2022	г.	средната	ме-

сечна	 работна	 заплата	 в	
област	Габрово	e	1	502	лв.	
и	нараства	спрямо	първо-
то	 тримесечие	 на	 2022	 г.	
с	 9,6%.	През	 третото	 три-
месечие	 средната	 месеч-
на	 работна	 заплата	 в	 об-
ласт	Габрово	намалява	до	
1471	лв.	с	2.1%.	Ръстът	на	
средната	 работна	 запла-
та	 за	 третото	 тримесечие	

на	 годишна	 база	 е	 14.3%,	
посочи	началникът	на	ста-
тистиката	 в	 Габрово,	 като	
допълни,	 че	 областта	 се	
нарежда	 на	 седмо	 място	
в	 страната	 по	 размер	 на	
средната	месечна	работна	
заплата.	По	отношение	на	
трудовата	мобилност	Цве-
тков	 разясни,	 че	 от	 над	
39	хил.	наети	лица	повече	

от	 8	 хил.	 пътуват	 до	 друг	
град,	за	да	работят.	
	 Равнището	 на	 безра-
ботицата	в	област	Габрово	
към	30	септември	2022	г.	е	
3.15%,	което	е	с	0.08%	по-
високо	 от	 същия	 период	
на	2021	г.	
	 В	 община	 Габрово	 за	
деветмесечието	 са	 реги-
стрирани	 1449	 безработни	
лица,	 в	 община	 Севлиево	
лицата	 са	 676,	 в	 община	
Трявна	 -	 277,	 а	 в	 община	
Дряново	 -	 249.	 Постъпи-
лите	 на	 работа	 за	 същия	
период	 в	 област	 Габрово	
са	общо	1845,	като	1389	от	
тях	са	на	първичен	пазар	
на	труда	и	456	-	на	субси-
дирана	заетост.	Най-много	
са	постъпилите	на	работа	
в	 община	 Габрово	 -	 898	
лица,	като	616	от	тях	са	на	
първичен	 пазар	 на	 труда,	
а	 282-ма	 -	 на	 субсиди-
рана	 заетост.	 В	 община	
Севлиево	 постъпилите	 на	
работа	 лица	 са	 498,	 от	
които	 само	 72-ма	 са	 на	
субсидирана	 заетост.	 В	
община	 Трявна	 са	 започ-
нали	работа	225	лица	-	200	
на	първичен	пазар	на	тру-
да	 и	 25	 лица	 на	 субсиди-
рана	 заетост.	 В	 община	
Дряново	 са	 устроени	 194	

лица,	 от	 които	 147	 са	 на	
първичния	пазар	на	труда,	
а	47	-	на	субсидирана	за-
етост.	Броят	на	обявените	
работни	места	в	Дирекция	
„Бюро	 по	 труда“	 в	 облас-
тта	 за	 деветмесечието	 е	
1806,	 като	 1239	 от	 тях	 са	
на	 първичния	 пазар	 на	
труда.	 По	 отношение	 на	
програмата	 „Солидарност“	
за	 украинските	 граждани	
с	 предоставена	 времен-
на	закрила	Янка	Кулинска	
посочи,	че	сключените	до-
говори	в	Габровска	област	
са	3.
	 По	 време	 на	 заседа-
нието	 бяха	 обсъдени	 още	
промените,	 настъпили	 на	
пазара	 на	 труда,	 и	 пре-
дизвикателствата,	 с	 които	
се	 справят	 работодатели-
те	 и	 работниците.	 Напра-
вено	 бе	 предложение	 за	
преговори	 за	 премахване	
на	 ограниченията	 за	 суб-
сидирана	 трудова	 заетост	
за	 лицата,	 които	 продъл-
жават	 образованието	 си	
в	 задочна,	 дистанционна	
или	 вечерна	 форма	 на	
обучение.	 По	 този	 начин	
ще	 се	 стимулира	 включ-
ването	 на	 младежите	 в	
пазара	 на	 труда	 и	ще	 се	
запълнят	част	от	незаети-
те	работни	места.	

Областният съвет по тристранно сътрудничество проведе последното си заседание за годината

Окîлî 20% îт íаетите пътуват дî друã ãрад, за да раáîтят

Стефка бурмоВа

	 Извършените	 провер-
ки	 от	 горските	 стражари	
от	 габровското	 Северно-
централно	държавно	пред-
приятие	 в	 стопанисвани-
те	 от	 него	 16	 стопанства	
през	 ноември	 са	 4	 183,	
съобщиха	 оттам.	 Според	
справките	 на	 предприяти-
ето	 647	 от	 тях	 са	 инспек-
ции	 на	 обекти	 за	 добив	
на	 дървесина.	 Проверени	
са	584	превозни	средства,	
транспортиращи	 дървеси-
на,	2698	ловци	и	254	други	
физически	 лица,	 извърш-

ващи	 дейности	 в	 горите.	
Констатирани	 са	 158	 на-
рушения,	 138	 от	 които	 по	
Закона	 за	 горите	 и	 едно	
по	Закона	за	лова	и	опаз-
ване	 на	 дивеча.	 За	 всяко	
едно	 от	 тях	 е	 съставен	
акт	за	установяване	на	ад-
министративно	 нарушение	
на	съответния	извършител,	
а	 за	 други	 19	 нарушения	
са	 съставени	 констатив-
ни	 протоколи.	 Дванадесет	
нарушения	 са	 с	 неизвес-
тен	 извършител.	 За	 тях	
са	 съставени	 констативни	
протоколи	и	са	изпратени	
сигнали	до	прокуратурата.	

Общото	 количество	 дър-
весина,	 обект	 на	 посега-
телства,	 за	 периода	 е	 в	
размер	на	448	куб.	метра.	
В	 резултат	 на	 контролна-
та	 дейност	 през	 ноември	
горските	са	задържали	101	
кубични	 метра	 дървесина,	
четири	 МПС,	 две	 каруци,	
два	моторни	триона	и	два	
броя	 други	 инструменти	 –	
всичките	 обект	 или	 сред-
ства	на	нарушения.	
	 Извършени	 са	 редица	
проверки	във	връзка	с	по-
чистване	 на	 земеделски	
имоти	 с	 начин	 на	 трайно	
ползване	 пасище/нива,	 в	

близост	 до	 горски	 терито-
рии.	Точно	около	тези	имо-
ти	горските	са	констатира-
ли	 най-много	 нарушения	
на	 нормативната	 уредба.	
За	 тях	 и	 за	 останалите	
констатирани	 нарушения	
от	 неизвестен	 извършител	
са	 съставени	 констатив-
ни	 протоколи,	 които	 са	
изпратени	 на	 районните	
прокуратури	по	места.
	 Интензивните	дейности	
по	 опазване	 на	 държав-
ните	 горски	 територии	 в	
обхвата	 на	 СЦДП	 в	 об-
ластите	 Габрово,	 Велико	
Търново,	 Русе,	 Силистра	

и	 Разград	 ще	 продължат	
и	 през	 следващите	 месе-
ци.	За	предотвратяване	на	
незаконната	 сеч	 са	 изгот-
вени	 графици	 за	 допълни-
телни	 дежурства	 на	 мо-
билните	 контролни	 екипи	
за	 охрана	 на	 рисковите	
райони	и	в	почивните	дни.	
Продължават	и	дежурства-
та	 на	 горските	 стражари	
за	предотвратяване	на	не-
законна	сеч	в	горски	тери-
тории,	разположени	близо	
до	населени	места,	в	кои-
то	 има	 риск	 от	 извърш-
ване	 на	 противозаконни	
дейности.

Юлияна цанеВа

	 На	 големия	 християн-
ски	 празник	 Игнажден	 в	
Трявна	 бе	 открита	 новата	
Мултифункционална	 зала	
към	 Дневния	 център	 за	
пълнолетни	 лица	 с	 увреж-
дания,	 която	 официално	
допълни	 вече	 съществува-
щите	 четири	 сгради	 към	
него.	 Лентата	 бе	 тържест-
вено	 прерязана	 от	 кме-
та	на	Община	Трявна	г-жа	
Силвия	Кръстева	и	дирек-
тора	 на	 Социалните	 услу-
ги	 в	общността	 г-жа	Тотка	
Димитрова.	 Събитието	 бе	
уважено	 още	 от	 зам.-кме-
та	на	Община	Трявна,	слу-
жители	 на	 общинска	 ад-
министрация,	 както	 и	 от	
екипа	 и	 потребителите	 на	
Социалните	 услуги	 в	 общ-
ността.
	 „Неслучайно	 избрахме	
този	 ден,	 защото	 искахме	
Вие	 като	 наши	 гости	 да	
сте	 първите	 полазници	 и	
в	този	нов	дом	за	нашите	
потребители	да	има	топли-
на,	 много	 радост,	 много	
споделени	 дни,	 защото	 те	
имат	 нужда	 от	 това“,	 спо-
дели	 при	 откриването	 до-
макинът	на	събитието	г-жа	
Тотка	Димитрова.
	 Кметът	 на	 Община	
Трявна	 благодари	 на	 со-
циалните	 работници	 за	
грижите,	 усилията	 и	 отно-
шението,	които	полагат	за	
хората	 с	 увреждания,	 и	
им	пожела	топли	и	светли	

празници.
	 „Изказвам	 огромната	
си	благодарност	към	всич-
ки	Вас,	които	полагате	ог-
ромни	усилия,	за	да	може	
тези	 хора	 да	 се	 чувстват	
добре!	 Нека	 им	 даваме	
онова,	което	всъщност	мо-
гат	и	трябва	да	получат	от	
семействата	си,	от	всички	
нас,	а	именно	любов,	ува-
жение,	 отношение	 и	 раз-
бира	 се,	 да	 са	 живи	 и	
здрави!	Пожелавам	Ви	 от	
сърце	 да	 сте	 много	 здра-
ви,	 щастливи,	 винаги	 да	
вярваме	 в	 доброто	 и	 аз	

съм	 убедена,	 че	 ние	 ще	
сме	добри	полазници!	На-
дявам	 се	 да	 имаме	 още	
много	 резултати,	 защото	
всичко,	 което	 правим,	 го	
правим	в	името	на	Трявна	
и	 хората!	 Благодаря	 Ви	 и	
честит	 празник!“,	 сподели	
г-жа	Силвия	Кръстева	и	в	
знак	 на	 уважение	 подари	
на	 директора	 на	 Социал-
ните	 услуги	 в	 общността	
красива	пейзажна	картина	
на	Трявна.
	 Сградата	 бе	 освете-
на	 за	 здраве	 и	 благоден-
ствие,	 след	 което	 гости	 и	

потребители	 на	 Дневния	
център	за	пълнолетни	лица	
с	увреждания	бяха	поздра-
вени	с	талантливите	музи-
кални	 изпълнения	 на	 гай-
даря	 Станислав	 Бояджиев	
и	 Вокална	 група	 „Детели-
ни“.	 Празникът	 продължи	
с	 вкусна	 почерпка,	 много	
танци	и	веселие.
	 Новата	 Мултифункцио-
нална	 зала	 към	 Дневния	
център	 за	 пълнолетни	
лица	 с	 увреждания	 е	 с	
капацитет	 до	 30	 души	и	 е	
предназначена	 за	 групови	
събирания	 и	 занимания.	

Сградата	 включва	 още	
зала	 за	 свободно	 време,	
зала	 за	 рехабилитация	 с	
уреди	 за	 възстановителна	
гимнастика,	 офис	 и	 сани-
тарен	възел.
	 Проектът	 е	 изграден	
със	средства	от	Капитало-
вата	програма	на	Община	
Трявна	 за	 2022	 година	 на	
стойност	87	000	лв.	с	ДДС.	
Теренът	пред	новата	сгра-
да	е	облагороден,	като	са	
изградени	 нови	 паркови	
алеи	 за	 лесен	 и	 удобен	
достъп	 на	 потребители	 и	
социални	работници.

Оáщиíа Трявíа îткри íîва Мултифуíкциîíалíа 
зала към ДÖПлу - Трявíа íа Иãíаждеí

Извършеíите прîверки îт ãаáрîвñкîтî СÖДП през íîември ñа 4 183

	 На	21	декември	от	18.00	часа	в	Дечкова	къща	Ра-
дослав	Гизгинджиев	ще	представи	последния	си	роман	
„Недра“	с	участието	на	Габриела	Ризова,	авторската	й	
музика	и	картините	на	художничката	Даниела	Стояно-
ва,	вдъхновени	от	романа.
	 Събитието	е	част	от	„Коледа	в	Шести	участък“.

Дíеñ Радîñлав Гизãиíджиев 
предñтавя рîмаíа ñи "Недра" 
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румяна СтанчеВа

 - Г-н Карагьозов, как Ви 
изглежда Дряново в края на 
третата година от мандата на 
Вашата работа?
	 -	 Не	 съм	 устроен	 да	 гле-
дам	 в	 рамките	 на	 мандати	 и	
мога	да	кажа,	че	се	радвам	да	
обърна	поглед	към	последните	
10-15	години	и	да	видя	ремон-
тирани	 сгради	 на	 училища	 и	
детски	 градини,	 на	 църкви,	
нови	 стадиони,	 завършването	
на	 Спортната	 зала,	 редица	
обновени	улици	и	пр.	
	 Изключително	 щастлив	
съм,	че	само	през	последните	
3	 години	 се	 сбъднаха	 чакани	
с	 десетилетия	 мащабни	 по-
добрения	 –	 завършване	 на	
цялостния	ремонт	на	главната	
улица,	 на	 Културния	 дом,	 на	
старото	 училище,	 на	 бившата	
ветеринарна	служба,	 на	сгра-
дата	на	ул.	„Никола	Мушанов“,	
реставрацията	 на	Лафчиевата	
къща,	моста	до	манастира,	об-
новленията	 в	 поликлиниката,	
повече	от	дузина	рехабилити-
рани	улици	в	града	и	селата	и	
т.	н.	И	по-малки,	но	навремен-
ни	 намеси	 като	 изграждане-
то	 на	 пъмптрак	 писта,	 кътове	
за	 отдих	 и	 игра,	 ремонти	 на	
кметствата,	читалища	и	пр.	
	 Средата	се	подобрява,	ва-
жното	 е	 да	 има	 хора.	 Обна-
деждава	ме,	че	има	тенденция	
млади	семейства	да	се	завръ-
щат	тук	или	да	се	заселват	от	

по-големите	 градове.	 Голяма	
част	 от	 тях	 работят	 от	 раз-
стояние	 и	 поминъкът	 не	 ги	
притеснява,	а	търсят	спокойно	
и	красиво	място,	на	което	да	
се	 установят.	Ще	 се	 стремим	
все	 повече	 такива	 хора	 да	
избират	Дряново.	
 - За какво ще работите 
през новата 2023 година? 
	 -	 През	 2023	 година	ще	 се	
стремим	към	още	по-богат	ка-
лендар	 с	 разнообразни	 кул-
турни,	спортни	и	развлекател-
ни	 събития.	 Целта	 е	 по	 този	
начин	 жителите	 на	 общината	
да	 прекарват	 приятно	 и	 пъл-
ноценно	свободното	си	време,	
а	 туристите	 да	 имат	 поводи	
за	 по-продължителен	 престой	
при	нас.	
	 Вече	 имаме	 споразумение	
за	 провеждане	 на	 Държавно	
първенство	 по	 дуатлон	 (бя-
гане	 и	 колоездене),	 в	 което	
очакванията	 са	 да	 участват	
над	 350	 картотекирани	 състе-
затели	и	около	100	любители.	
Планираме	 и	 голям	 празник,	
насочен	 към	 представяне	 на	
традиционни	занаяти,	народни	
танци	и	народна	музика.	
	 Ще	 положим	 усилия	 дет-
ският	 футболен	 турнир	 да	
бъде	 на	 още	 по-високо	 ниво	
и	да	стане	международен.	Ще	
продължим	 и	 ще	 разширим	
партньорствата	си	с	независи-
ми	артисти	и	сдружения,	бла-
годарение	на	които	в	Дряново	
виждаме	по-нестандартни	про-

яви.	
	 По	 отношение	 на	 туризма	
ще	работим	в	няколко	насоки.	
Време	е	да	бъде	актуализиран	
туристическият	справочник	за	
Дряново	и	да	се	отпечата	нов	
тираж.	

 
 
След	 монтирането	 на	 инфор-
мационните	 табели	 за	 забе-
лежителностите	 през	 тази	 го-
дина	 идва	 ред	 да	 изработим	
и	 туристическа	 карта,	 която	
ще	бъде	с	авторски	дизайн	и	
ще	бъде	поставена	на	възлови	
места	 в	 общината.	 Ще	 бъде	
изработена	и	 в	 джобен	вари-
ант,	 за	да	се	разпространява	
лесно	и	безплатно	сред	гости-
те.	
	 Планираме	 и	 подобряване	
на	 маркировката	 по	 същест-
вуващите	 туристически	 марш-
рути,	 както	и	обособяване	на	
нови,	тъй	като	виждаме	голям	
интерес	 и	 потенциал	 за	 при-
вличане	 на	 значителен	 брой	
любители	 на	 природата	 и	 пе-
шеходните	преходи.	
	 Ще	 продължим	 партньор-
ството	 ни	 с	 Община	 Трявна	
–	 вече	подготвяме	съвместно	
представяне	 на	 най-голямо-
то	 туристическо	 изложение	
в	 България,	 отново	 ще	 на-
правим	 и	 рекламираме	 обща	
програма	 „От	 Великден	 до	
Гергьовден	в	Дряново	и	Тряв-
на“.	
	 Макар	през	2022	г.	да	отчи-
таме	 рекорден	 брой	 реализи-
рани	нощувки	и	брой	туристи,	

през	 предстоящата	 година	 се	
стремим	 към	 ръст	 от	 около	
50%.		
 - Кои са онези важни 
неща, които се случиха в жи-
вота Ви през 2022 година? 
	 -	 Благодарен	 съм	 за	 най-
важното	 -	 близките	 ми	 хора	
са	здрави,	разбираме	се	и	се	
уважаваме.	
	 Имам	 и	 прекрасната	 въз-
можност	 да	 допринасям	 за	
развитието	 на	 родния	 ми	
край,	 което	 ми	 носи	 голямо	
удовлетворение,	особено	след	
като	 пандемията	 отшумя	 и	
имам	възможност	да	осъщест-
вявам	повече	от	идеите	си.		
 - Какво е Вашето коледно 
послание към дряновци и на 
читателите на вестник „100 
вести“?
	 -	 Пожелавам	 на	 дряновци	
да	 са	 като	 дряна	 –	 смело	да	
цъфтят,	 дори	 при	 неблагопри-
ятни	 условия,	 и	 търпеливо	 да	
чакат	плодовете	от	своя	труд.	
Когато	 срещнат	 трудност,	 да	
не	 се	 отказват,	 а	 да	 търсят	
начин	 да	 я	 преодолеят.	 Това	
може	 да	 коства	 много	 сили,	
но	 удовлетворението	 накрая	
си	заслужава.

„Пîжелавам íа дряíîвци да ñа катî дряíа - ñмелî да цъфтят, дîри 
при íеáлаãîприятíи уñлîвия, и търпеливî да чакат плîдîвете

“

продължава от стр. 1
по-често	ги	наказваха	и	чрез	
контраатаки	-	14:3.	Резервите	
на	 „Чардафон“	 също	оказаха	
по-благотворно	 развитие	 на	
срещата	 -	 27:10,	 видинлии	
бяха	 едни	 гърди	 напред	 в	
стрелбата	 от	 близо	 разстоя-
ние	-	30:22.
	 В	 опитите	 извън	 6.75-ме-
тровата	 зона	 и	 двата	 тима	
бяха	 полутрагични	 -	 7	 спо-
лучливи	от	32	опита	за	побе-
дителите	-	21.9%,	срещу	6	от	
29,	 или	 20.7%.	 Процентът	 на	
габровци	 бе	 вдигнат	 от	 Ма-
нол	 Тончев,	 постигнал	 60%,	
след	 три	 успешни	 тройки.	
Така	 той	 компенсира	 липса-
та	 на	 ден	 на	 по-малкия	 си	
брат	 Ростислав,	 който	 спо-
лучи	 веднъж	 от	 9	 стрелби,	
11.1%.	В	битката	под	кошове-
те	цареше	относителен	пари-
тет	 -	41:39	борби	в	полза	на	
„Видабаскет“.
	 „Малко	 грозен	 мач,	 осо-
бено	за	треньорите	 -	призна	
след	срещата	наставникът	на	
габровци	 Антонио	 Станков.	
-	 Лош	процент	 стрелба	 и	 за	
двата	отбора.	Не	смятам,	че	

мъже	 трябва	 да	 имат	 такъв	
резултат,	 какъвто	 се	 получи	
на	полувремето.	Не	знам	на	
какво	се	дължеше	това.	Ина-

че	съм	щастлив	от	победата.	
Много	 ценна	 за	 нас.	 Срещу	
добър	 отбор,	 който	 разбира	
играта,	 движим	 много	 топ-

ката	 и	може	да	 победи	 все-
ки.	Последен	мач	за	сезона,	
хубаво	 е,	 че	 завършихме	 с	
победа.	С	две	точки,	но	побе-

да!	За	съжаление,	отново	-	в	
трети	 пореден	мач,	 показва-
ме	 добра	 игра,	 движим	 топ-
ката,	може	би	малко	повече	
от	 необходимото,	 но	 после	
изпускаме	от	свободна	пози-
ция.	
	 Освобождавахме	 човек	
след	добри	разигравания,	но	
топката	 не	 влизаше.	 Искам	
да	благодаря	на	всички	мом-
чета!	Някои	 от	 тях	 пътуваха,	
но	 винаги	 бяха	 на	 линия	 и	
даваха	 всичко	 от	 себе	 си.	
И	 този	 път	 бяха	 всички,	 с	
изключение	на	Калоян,	който	
има	травма	и	не	 тренира	от	
две	 седмици.	 	Не	 бих	 искал	
да	отличавам	някого,	но	все	
пак	 ще	 похваля	 по-младите	
-	 Мартин	 Миланов	 и	 Георги	
Стоянов.	 Гошо	не	 го	 използ-
вах	 много	 през	 първото	 по-
лувреме,	през	второто	исках	
да	вкарам	по-бързи	 гардове,	
да	 ги	 попритиснем	 и	 влиза-
нето	 му	 показа	 ефект.	 Той	
постигна	 най-висок	 коефици-
ент	 от	 всички.	 Мартин	 пък	
е	 с	 дабъл-дабъл	 и	 бе	 много	
полезен	в	защита.“
	 До	 края	 на	 редовния	

шампионат	 има	 да	 се	 изи-
граят	 още	 осем	 кръга.	 След	
Нова	 година	 първият	 турнир	
е	 в	 Габрово.	 На	 8	 януари	 в	
зала	 „Орловец“	 „Чардафон“,	
ако	 е	 в	 пълен	 състав,	 би	
следвало	 да	 няма	 проблеми	
с	 горнооряховския	 „Локомо-
тив“,	 който	 въпреки	 че	 е	 ко-
рав	 съперник,	 няма	 победа	
досега.	 Другият	 сблъсък	 е	
между	лидера	„Чавдар“	и	съ-
перника	 на	 „Чардафон“	 за	
второто	 място	 „Дунав	 Русе	
2016“.
 * * *
	 „Видабаскет“	 СБК	 -	 „Чар-
дафон-Орловец“	СБК,	състав:		
Ростислав	 Тончев	 (коефици-
ент	за	ефективност	-4,	борби	
2,	 асистенции	 2,	 точки	 4),	
Георги	Стоянов	 (21,	 5,	 3,	 16),	
Димитър	 Радев(C)	 (-1,	 2,	 1,	
3),	 Боримир	 Алексиев	 (5,	 2,	
1,	 2),	 Цветан	Тодоров	 (21,	 6,	
8,	11),	Манол	Тончев	 (3,	3,	0,	
9),	 Стефан	 Бакалов	 (-2,	 1,	 0,	
0),	Стефан	Иванов	(0,	0,	0,	0),	
Андреан	 Деков	 (-5,	 0,	 0,	 0),	
Константин	Търновски	(8,	5,	2,	
2),	Мартин	Миланов	(19,	10,	0,	
11).

Аíтîíиî пак áи "Видаáаñкет", тîзи път ñ 58:56
спорт

Никîлай Караãьîзîв, замеñтíик-кмет íа îáщиíа Дряíîвî: 
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 По	повод	предстоящото	
отбелязване	на	годишнина-
та	 от	 гибелта	 на	 най-ве-
ликия	българин	 -	Апостола	
на	 свободата,	 Национален	
музей	на	образованието	и	
Обществен	комитет	„Васил	
Левски”	-	Габрово	обявяват	
Конкурс	за	рисунка,	стихо-
творение,	разказ	и	есе	на	
тема	 „Васил	 Левски	 през	
моя	поглед	и	сърце“.	Учас-
тниците	в	състезанието	за	
рисунка	 са	 разделени	 в	
две	възрастови	 групи:	 I-ва	
за	 ученици	от	 4-7	 клас;	 II-
ра	за	ученици	от	8-12	клас.	
И	 за	 текст	 в	 една	 група	
за	участници	от	8-12	клас.	
Крайният	 срок	 за	 пред-
ставяне	 на	 творбите	 е	 31	
януари	в	НМО.
	 Организаторите	 пояс-
няват,	 че	 всички	 произ-
ведения	 трябва	 да	 отго-
варят	 на	 обявената	 тема,	
макар	 и	 с	 авторско	 за-
главие.	 Оригиналност,	

убедителност,	 въображе-
ние,	 въздействие	 ще	 бъ-
дат	 критериите,	 на	 които	
оценяващите	 ще	 залагат	
при	 определяне	 на	 твор-
ческия	подход	на	участни-
ците.	При	изобразителните	
творби	 пространството	 на	
рисунката	 да	 е	 оптимално	
използвано	 без	 ограниче-
ние	 на	 материалите,	 ин-
струментите	 и	 техниките.	
Текстовите	 произведения	
трябва	да	показват	езико-
ва	 и	 стилистична	 култура,	
художествено	 майсторство	
(впечатляващ	 изказ,	 об-
разност,	 метафоричност).	
Есетата	 да	 отговарят	 на	
стандартната	 структура	
за	 този	 литературен	 вид	
(увод,	 теза,	 изложение	 и	
заключение).	 Тезата	 да	 е	
добре	формулирана	и	ясно	
заявена,	 а	 твърденията	да	
са	 аргументирани	 и	 по-
твърдени	с	примери.	Авто-
ровата	позиция	да	е	добре	

изразена	и	защитена	чрез	
научната	 достоверност	 на	
изложените	 факти,	 чрез	
логическа	 или	 асоциатив-
на	 организация	 на	 текста.	
150-те	 години	 памет	 за	
безсмъртие	 да	 бъдат	 пре-
чупени	през	личното	отно-
шение	и	поглед	на	младите	
творци	 на	 текстовите	 про-
изведения	и	рисунките.	
	 Каним	 за	 участие	 в	
конкурса	 всички	 училища	
и	арт	школи	по	изобрази-
телно	изкуство	от	 Габрово	
и	 Габровски	 регион.	Очак-
ваме	 чрез	 вашите	 творби	
да	 изразите	 своето	 пре-
клонение	 към	 Васил	 Лев-
ски,	 който	 проповядваше,	
че	 „времето	 е	 в	 нас”	 и	
всички	възрасти	трябва	да	
се	 включат	 в	 „народното	
дело”,	 свободно	 да	 заявят	
своето	 право	 за	 изграж-
дането	 на	 „свята	 и	 чиста	
република”.

Даниела	Цонева

продължава от стр. 1
В	 Държавен	 архив	 -	
Габрово	 се	 съхраняват	
записки	 за	 традициите	 и	
обичаите	на	тревненци	по	
коледните	празници,	воде-
ни	 от	 Богомил	 Даскалов	
(1876-1944)	 –	 дългогоди-
шен	учител,	изследовател,	
общественик.	 От	 1935	 г.,	
когато	 приключва	 изцяло	
с	 учителстването,	 той	 се	
отдава	напълно	на	творче-
ска	работа	и	журналисти-
ка.	От	творческата	си	дей-
ност	 Богомил	 Даскалов	
оставя	 ценни	 проучвания	
за	 културното	 и	 истори-
ческо	 минало	 на	 Трявна,	
Тревненския	край,	свърза-
ни	с	него	личности	др.	
	 Записките	 на	 Бого-
мил	 Даскалов	 са	 допъл-
нени	 и	 от	 обредността	
за	 Игнажден,	 Сурваки,	
Богоявление	 и	 др.	 Те	 са	
ценен	 изворов	 материал	
и	 разкриват	 елементи	 от	
материалната	 култура	 на	
тревненци	 като	 бит,	 хра-
на,	облекло	и	др.,	социал-
на	 култура,	 фолклор	 и	 т.	
н.	
	 Най-подробни	 са	 све-
денията,	 които	 той	 дава	
за	 т.	 нар.	 „Къден	 вечер”.	
За	 нея	 той	 разказва,	 че	
„Къден	 вечер	 в	 Тревнен-
ско	се	тачи	три	пъти:	сре-
щу	Коледа	 (24	декември),	

срещу	Сурваки	(31	декем-
ври)	 и	 срещу	 Богоявле-
ние	 (5	януари).	Къден	ве-
чер	 срещу	 Коледа,	 което	
се	 казва	 и	 Бъден	 вечер	
(твърде	 рядко),	 в	 много	
отдавнашно	 време	 се	 е	
отпразнувал	 с	 много	 об-
реди,	 обаче	 постепенно	
са	 изоставени	 и	 запази-
ло	 се	 е	 следното:	 На	 24	
декември	 срещу	 Колада	
се	 изнася	 от	 дръвника	
голям	пън,	 поставя	се	на	
огнището,	 запалва	 се	 и	
се	 не	 гаси	 цяла	 нощ...	
Ако	огънят	се	загаси,	това	
предвещава	 най-големи	
бедствия	 и	 сиромашия.	
Софрата	 (паралията)	 се	
слага	 твърде	 рано	 и	 на	
нея	 се	 поставят	 ястията,	
които	 ще	 се	 ядат:	 боб	 и	
армея,	леща,	ошав,	орехи	
и	 хляб;	 всичките	 ястия	
студени.	
	 В	 по-старите	 времена	
направяли	 за	 тая	 вечер	
прясна	 пита	 (безквасна),	
в	 която	 се	 замесвала	
чиста	 пара	 (сребърна).	
Питата	 се	 разчупвала	 на	
толкова	 комати,	 колкото	
души	 са	 били	 вкъщи,	 и	
давали	 всякому	 по	 едно	
парче.	 Комуто	 се	 падне-
ла	парата,	 на	него	бивал	
късметът	 за	 цялата	 годи-
на.	Ако	при	разчупване	на	
питата	парата	падне,	това	

било	 знак	 за	 нещастие:	
щяло	 да	 умре	 някой	 от	
тази	къща	през	годината.	
	 Когато	 стане	 време	
за	 вечеряне,	 всички	 от	
къщи,	 даже	 и	 слуги,	 и	
слугини,	събират	се	около	
трапезата	 прави	 и	 голог-
лави.	 На	 всяка	 гостба	 и	
на	 питата	 има	 запалена	
по	 една	 вощена	 свещи-
ца.	Обезателно	 е	 да	 има	
и	 варено	 жито	 с	 орехи	
на	 софрата.	 Най-старият	
вкъщи	 захваща	 да	 чете	
молитвата	 за	 вечеряне…	
Със	 свършване	 молитва-
та,	 през	 време	 на	 която	
всички	 се	 кръстят,	 най-
старият	 взима	 димящата	
с	тамян	ручка	и	прикадя-
ва	първом	към	иконата,	а	
след	 това	 софрата.	 След	
това	 подава	 ручката	 на	
най-старата	 жена.	 Сто-
панката	 взима	 една	 за-
палена	вощеница	и	с	руч-
ката	 отива	 и	 прикадява	
всичките	 стаи,	 зимника,	
обора…	с	една	реч,	всич-
ки	сгради.	Като	се	върне	
от	каденето,	всички сядат	
и	 започват	 да	 вечерят.		
Като	 се	 нахранят	 (не	 до	
насищане),	изчита	старей-
шината	 молитвите	 „До-
стойно	естъ”	и	„Молитваят	
святих	 отец…”	 и	 софрата	
се	 вдига	 изцяло,	 без	 да	
се	 разтребва	 или	 махне	

нещо	от	нея,	и	се	поставя	
настрана.	От	тая	трапеза,	
от	 останалите	 от	 Бъдни	
вечер	 угрезки,	 се	 яде	 на	
сутрината	 след	 връщане	
от	църквата,	та	тогава	се	
отговява	със	специалната	
коледна	трапеза”.	
	 Богомил	Даскалов	по-
сочва,	 че	 тревненци	 са	
сядали	 ниско	 на	 земята,	
а	по-състоятелните	са	по-
ставяли	 трапеза	 –	 пара-
лия.
	 На	 25	 декември,	 на	
Коледа,	„щом	чукне	черк-
ва,	 домашните	 всички	 се	
разбуждат,	обличат	в	чис-
ти	 нови	 дрехи	 и	 отиват	
на	 църква;	 само	 слугини-
те	 и	 момичетата	 остават	
вкъщи“, тъй	 като моми-
четата	 в	Трявна	 не	 ходят	
на	църква,	освен	на	при-
честяване.	 „Като	 пусне	
църква,	всички	се	връщат	
вкъщи	 и	 сядат	 на	 трапе-
зата…	 След	 като хапнат 
малко	от	 постната	 трапе-
за,	 бащата	 става,	 взема	
един	 дълъг	 прът,	 нарочно	
приготвен	 за	 това,	 пъхва	
го	в	куминя	и	ръгва	попа	
с	 думите:	 „Хайде!	 Много	
здраве,	 попе,	 и	 догоди-
на	 със	 здраве!”.	 До	 това	
време,	 докато	 не	 ръгне	
попа,	 никой	 не	 смее	 да	
се	 облажи.	Докато	 баща-
та	 върши	 тая	 работа	 с	

комина,	 майката	 разди-
га	 паниците	 от	 снощната	
гостба	 и	 изново	 нареж-
да	 софрата	 с	 ядене	 от	
шопаря”. В	 бележки	 след	
текста	 Богомил	 Даскалов	
пояснява,	 че	 „ръгването	
на	попа“	става	повече,	за	
да	се	оправдае	измамата,	
която	майката	често	пъти	
упражнява	 към	 децата.	
„Първото	хапване	блажно	
трябва	 да	 бъде	 пилешка	
чорба,	а	не	свинско.	След	
чорбата	 се	 слага	 кърва-
вицата,	след	нея	– яхния,	
направена	от	сладкия	ко-
кал, и	най–после	кебап	от	
малките	 рибици.	 …След	
тоя	 обяд	 често	 пъти	 се	
ляга	наново	да	се	спи	ня-
колко	часа,	след	което	се	
тръгва	на	гости…“	
	 Приготовленията	 за	
Коледа	 започват	 2-3	 дни	
по-рано	 със	 закалане	 на	
шопаря,	което	съставлява	
най-голямата	 радост	 за	
децата,	 па	 и	 за	 възраст-
ни.	 Преди	 да	 се	 зако-
ли	 прасето,	 се	 изкопава	
трап,	 длъгнест,	 до	 1	 ме-
тър,	 широк	 до	 30	 см	 и	
дълбок	до	50	см,	в	който	
се	 наклада	 огън	 от	 сухи	
дърва,	над	огъня	се	прос-
тират	две	дебели	цепени-
ци	и	харания	с	вода	да	се	
топли.	 Закланият	 шопар	
се	 довлича	 до	 огъня	 и	

преди	 да	 се	 пърли,	 се	
оскубват	 дългите	 косми	
по	гърба	–	четина…,	която	
се	 продава	 на	 евреите	
по	сбора	за	шекер.	След	
опърлянето	 прасето	 се	
полага	на	наклонено	дъс-
чено	одърче,	завива	се	за	
малко	 време,	 докато	 ра-
ботниците	 сръбнат	 чаша	
-	 две	 сливовица.	 Почва	
стъргането	 и	 измиване-
то	 с	 топла	 вода,	 а	 след	
това	 почистване,	 пак	 се	
завива	 с	 чувал	 или	 чер-
гица	 „да	 спи!”. Пак	 чаша	
-	две	ракии.	Разпара	се	и	
се	 изваждат	 вътрешните	
части.	 Децата	 седят	 да	
гледат	до	момента,	когато	

грабнат	 мехуря,	 от	 който	
си	 правят	 играчки	 „гай-
дичка”.	Жените	се	разпо-
реждат	 да	 разпределят	
вътрешните	части:	за	кър-
вавица,	 за	 наденица,	 за	
кебап,	за	мас,	за	сланина	
и	 пр.	 Най-голямо	 е	 вни-
манието	 да	 се	 направи	
сланина,	 която	 е	 почти	
единственото	 ядене	 през	
годината.	 Нареждат	 се	 и	
се	осоляват	частите	в	ка-
цата	с	оглед	кое	кога	ще	
се	 яде:	 Сладкият	 кокал 
-	 на	 Колада,	 малките	 ри-
бици	 –	 също,	 патето	 -	 на	
Стефановден,	пачата	–	на	
Васил,	ребрата	-	на	Бого-
явление,	и	пр.“

Из записките на Богомил Даскалов от  30-те години на XX век

Първîтî хапваíе íа áлажíî íа 25 декември 
тряáва да áъде пилешка чîрáа, а íе ñвиíñкî

	 На	 19	 декември	 в	 На-
ционалния	музей	на	обра-
зованието	 бе	 открита	 из-
ложба	на	самоукия	творец	
Кою	Янков,	 известен	като	
един	 от	 авторите	 на	 вече	
несъществуващия	 гипсов	
паметник	 на	 Васил	 Лев-
ски.	 Неоценен	 достатъчно	
приживе,	 днес	 той	 заема	
достойно	 място	 като	 ху-
дожник,	 скулптор	 и	 кра-
евед,	 описал	 габровския	
фолклор	и	обичаи.
	 В	 изложбата	 са	 пока-
зани	 ръкописи	 на	 книгите	
на	 Кою	 Янков	 „Пролет	 в	
Габрово“,	 „Гергьовско	 уве-
селение	 в	 махала	 Шести	
участък“	 и	 „Сборник	 на-
родни	 поговорки.	 Притчи,	
изрази	 и	 сравнения	 из	
Габровско“,	 както	 и	 баре-
леф	на	Васил	Левски,	пре-
доставени	 от	 музей	 „Дом	
на	 хумора	 и	 сатирата“	 и	
НЧ	 „Зора-1872“	 -	 кв.	 Нова	
махала;	оригинални	рисун-
ки	 и	 снимки	 от	 фонда	 на	
НМО	–	 Габрово	и	матери-

али	 от	 личния	 архив	 на	
роднините	на	художника.
	 Доц.	 Цветан	 Колев,	
родственик	на	Кою	Янков,	
запозна	 гостите	 с	 живо-
та	 и	 творчеството	му.	Ин-
тересни	 факти	 споделиха	
дъщерята	 на	 художника	
Бистра	 Захариева,	 колеги	
и	приятели.	
	 Председателят	 на	 дру-
жеството	 на	 писателите	
в	 Габрово	 Росица	 Кънева	
представи	 книгата	 „Гер-
гьовско	 увеселение	 в	 ма-
хала	Шести	участък“.
	 С	 любезното	 съдей-
ствие	 на	 г-жа	 Захариева	
публиката	 видя	 филма	 на	
Българска	 кинохроника	 от	
1987	 г.	 „Паметникът“,	 пос-
ветен	 на	 150-годишнината	
от	 рождението	 на	 Васил	
Левски.	Във	филма	е	раз-
казана	 част	 от	 историята	
на	изграждането	на	памет-
ника	на	Апостола.
	 Изложбата	 може	 да	
бъде	 видяна	 до	 края	 на	
месец	януари.

Излîжáа ñ худîжеñтвеíи твîрáи íа 
Кîю Яíкîв ñе îткри в НМО – Гаáрîвî
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	 МАТИК	 –	 Младежко	
ателие	 за	 творчество	 и	
креативност,	 е	 нова	 про-
грама	 за	 превенция	 на	
рисковото	поведение,	коя-
то	 Превантивно-информа-
ционен	център	по	зависи-
мости	 към	Община	 Габро-
во	 стартира	 през	 месец	
ноември.	
	 Програмата	 развива	
емоционалната	 интели-
гентност,	 личните	 и	 соци-
ални	умения,	креативност-
та		и	творческите	заложби	
на	 децата	 и	 младежите.	
Цели	 откриване	 и	 поощ-
ряване	 на	 положителни-
те	 качества	 на	 децата	 и	
младежите,	 повишаване	
на	 увереността	 и	 само-
чувствието	 им,	 насочване	
към	 позитивни	 ценности,	
изграждане	 на	 умения	 за	
работа	в	екип.
	 Програма	 МАТИК	
включва	 дейности	 в	 три	
модула	 –	 Арт	 ателие	 и	

Фото	 ателие,	 насочено	
към	 ученици	 на	 възраст	
11-13	 години,	 и	 Кино	 ра-
ботилница	 с	 участници	
младежи	 между	 14	 и	 17	
години.
	 Участниците	 в	 различ-
ните	 модули	 са	 ученици	
от	всички	габровски	учеб-
ни	заведения.	Предвидени	
са	ежеседмични	срещи,	в	
които	те	ще	получат	опре-
делени	 знания,	ще	разви-
ят	социални	умения	и	ком-
петенции,	 ще	 придобият		
лидерски	опит	и	лидерски	
качества.
	 Занятията	 започна-
ха	 през	 месец	 ноември	
с	 информационно–опоз-
навателни	 срещи,	 а	 през	
декември	стартира	Колед-
на	 работилница,	 в	 която	
децата	успяха	да	предадат	
своето	 коледно	 вдъхнове-
ние	чрез	изделията,	които	
изработиха	 за	 семейства-
та	 и	 класовете	 си,	 както		
и	 за	 традиционните	 учи-
лищни	базари.

В Гаáрîвî ñтартира 
íîва преваíтивíа 
прîãрама - МАТИК



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

10/07

МОНОЛИТ25
години

www.monolit-bg.com

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

тел.: 066/80 85 74,  0885 118 119

ПРОИЗВОДСТВО НА БЕТОН И АРМАТУРА

ТЪРГОВИЯ СЪС СТРОИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ

БВ ГР. ГАБРОВО, ЗОНА ИНДУСТРИАЛНА  
             0885/666637
БВ ГР. СЕВЛИЕВО, УЛ. „ВАСИЛ ЛЕВСКИ“ № 58  
             0885/666623
БВ ГР. ЛОВЕЧ, УЛ. „БЯЛО МОРЕ“ № 11  
             0885/666634
БВ ГР. АПРИЛЦИ, УЛ. „ДУНЕВСКА“ № 5  
             0885/666627

ИмоТИ	пРоДАВА
АпАРТАменТ,	67	кв. м, на Га-
рата за 53 000 лв. се продава 
на viber 0034/609-917-778.
ТРИсТАен	 обзАВеДен	 апар-
тамент в кв. Трендафил-2, ет. 
5, се продава или заменя - 
справки на тел. 0876/777-839. 
[12, 11]

помещенИе	 -	 100 кв. м, 
ток, вода, се продава на тел. 
0897/689-442. [5, 3]
ГАРАж	 нА	 ул. „Лазурна“ се 
продава на тел. 0899/572-099. 
[5, 1]
АпАРТАменТ	 се	 продава на 
тел. 0876/44-66-25. [5, 1]

ИмоТИ	ДАВА	поД	нАем
РеноВИРАнИ	 И	 обзаведе-
ни офиси в сградата на ОББ  
се отдават под наем на тел. 
0888/907-666. [10, 8]
сТомАТолоГИчен	 КАбИ-
неТ	се дава под наем на тел. 
066/80-61-05. [9, 5]

ИмоТИ	ТъРсИ	поД	нАем
КВАРТИРА	 се	 търси на тел. 
0877/495-882. [19, 15]
пенсИонеР	 (77	 г.) търси 
квартира в гр. Плачковци и 
гр. Трявна. Справки на тел. 
0884/625-460. [3, 1]

ИмоТИ	КупуВА
еВТИнА	КъщА,	може и полу-
съборена, се купува на тел. 
0895/752-838.
АпАРТАменТ	 се	 купува на 
тел. 0876/750-396. [13, 11]

ГоРИ	КупуВА
чАсТнИ	ГоРИ	изкупува. Добри 
цени. Плащане веднага. Тел. 
0886/277-250

земИ
КупуВАм	земеДелсКИ	земи 
и гори, може и на идеални 
части - 0886/33-14-15. [21, 
19]
нИВИ	В	Лом, Видин, Монтана, 
Враца, Плевен купува на ви-
соки цени. Тел. 0887/760-790 
- Р. Манева. [11, 11]

нощуВКИ
нощуВКИ	 -	 тел. 0888/254-
625, 0879/272-528.

работа предлага/търси; недвижими имоти; продава/купува разни; превози21	декември	2022	г. 5

РАбоТА	пРеДлАГА
„есА	 КонТРол”	 търси 
работник за запоява-
не, монтаж и настройка 
на електронни изделия. 
Умения - работа с поял-
ник, мултицет, осцилос-
коп. Постоянна, 5 работ-

ни дни, 8 часа. Габро-
во, ул. „Станционна“ 3, 
ет. 1 (район Автогара), 
0888/699-430. [15, 11]
фИРмА	ТъРсИ	мияч за 
стол. Справки на тел. 
0885/069-027. [6, 5]
РАбоТнИцИ	 зА	 подго-
товка на пластмаса се 
търсят на тел. 0887/396-
371. [11, 7]
пТИцеКлАнИцА	 „Ге-
пАРД“	 търси да назна-
чи работници - мъже и 
жени, за производство-

то си. Справки на тел. 
0885/713-813. [10, 6]
пТИцеКлАнИцА	 „Ге-
пАРД“	търси да назначи 
шофьор на товарен ав-
томобил с категория „С“, 
професионална компе-
тентност, удостоверение  
за психологическа год-
ност. Справки на тел. 
0885/713-813. [10, 6]
РесТоРАнТ	 „сопРАно“	
търси миячка - вечерна 
смяна. Справки на тел. 
0885/467-197. [3, 1]

ХоТел	 „пРИмА	 S“ - 
Узана търси камериерка 
с опит (може и пенсио-
нери). Справки на тел. 
0888/009-001. [3, 1]

ГРИжА	зА	ВъзРАсТнИ
ГлеДАне	нА	стари хора 
- тел. 0878/88-15-01. 
[11, 10]
ТъРся	 женА	 за грижи 
за възрастна жена. По-
неделник - петък от 8 до 
11 часа. - тел. 0896/66-
97-28. [4, 2]

жИВоТнИ	пРоДАВА
мАлКИ	 пРАсенцА	 от 
30 до 50 кг се прода-
ват на тел. 0897/220-
386. [20, 16]
ДомАшно	 оТГлеДА-

но	 пРАсе, намиращо 
се в село Камещица, се 
продава - справки на 
на тел. 0899/810-766. 
[10, 7]
пРАсе	-	110 кг, се про-
дава на тел. 0895/947-
858. [6, 4]
пРъчоВе	 И	 шИлеТА 
се продават на тел. 
0876/93-21-03. [9, 5]

пРеВозИ
ТРАнспоРТ	 с	 камион до два тона, самосвал, до-
керски услуги - изнасяне,  пренасяне, изхвърляне 
на мебели, пренасяне на строителни и други тежки 
товари, извозване на ненужна покъщнина, строителни 
отпадъци до сметището - 0898/780-448
пРеВоз	с	бус до 2.5 т в цялата страна - 0878/888-
439. [25, 21]
пРеВоз	с	бус, самосвал - 0877/738-156. [24, 22]
ТРАнспоРТ	с	бус - 0.80 лв./км - 0894/004-045. [23, 
19]
пРеВозИ	с	бус - 2 тона, фургон - 18 куб. м, падащ 
борд - тел. 0887/31-61-84. [5, 3]

пРоДАВА	РАзнИ
плАсТмАсоВИ	 цИс-
ТеРнИ	 - 1 тон, се про-
дават на тел. 0888/942-
095. [11, 7]

оРеХИ	с	черупките, таз-
годишни, се продават на 
тел. 0878/881-501. [9, 
5]

пРоДАВА	мАшИнИ
Телефон-фАКс	 „сАм-
сунГ“,	 стационарни те-
лефони втора употреба, 
отлично състояние, цена 
по договаряне. В редак-
цията на „100 вести“ 
- 0887/611-753 [20, 18]

пРоДАВА	ТоР
обоРсКА	 ТоР	 в чували 
- 3.50 лв./бр., с транс-

порт - 0878/650-456. 
[14, 13]
обоРсКА	ТоР	се прода-
ва на тел. 0897/291-482 
[11, 7]

ХРАнА	зА	жИВоТнИ
пшенИцА	 И	 цареви-
ца се продават на тел. 
0886/64-01-01. [11, 9]
пшенИцА	 -	 0.65 лв., 
се продава на тел. 
0899/93-63-60. [10, 8]

КупуВА	РАзнИ
сТАРА	нАфТА	се купува 
на тел. 0895/752-838.

счеТоВоДсТВо
с ч е Т о В оДн А	
КАнТоРА	 „Кон-
Т о - е К сп е Р Т “ 
-	 счетоводни	
услуги,	 годишно	
приключване ,	
данъчни	декларации - справки 
на тел. 066/804-066.

ПРО ДА ВА ТРИСТАЙНИ:
ул. „Николаевска“, 130м2, монолитен, 
ет. 4 250 000 лв.
Ид. център, ет. 4 75 000 лв.
Ид. център, ет. 2 39 000 €
Борово, ет. 3, 102м2 31 500 €
Идеален център 72 000 лв
Шиваров мост, ет. 7, подобрения, с 
обзавеждането 42 000 €
До Куклен театър, ет. 6  70 000 €
К-с „Хр. Ботев”, ет. 5 47 000 €
Административен център, ет. 3 дог.
ИЦ, 2 ет., 120 м2 110 000 лв.
ЕДНОС ТАЙ НИ:

Идеален център, ет. 6 24 500 лв.
ДВУС ТАЙ НИ:
Голо бърдо, панелен, ет. 3 дог.
Гарата, ет. 4, тухла 41 500 лв.
Ст. „Априлов“,тухлен, ет.3 72 000 лв.
Младост,панел,среден,ет.4 56 500 лв.
Голо бърдо, ет. 1 договаряне
Шиваров мост, ет. 7, подобрения, с 
обзавеждането 62 000 лв.
Младост, ет. 11, лукс, обз. 40 000€
НОВО СТРОИТЕЛСТВО:
Д. Дянко, апартаменти 380 €/м2

КЪ ЩИ: 
Идеален център, 2-етажна, възмож-

ност за ново проектиране 65 000 €
Стефановци, етаж, 97м2 42 000 лв.
„Баба Зара“, етаж, двор 36 500 лв.
Златевци, масивна, РЗП 230 м2, двор 
1500 м2, гараж 95 000 лв.
Габрово, 700 м2 земя 29 000 лв.
Камъка, 800 м2 двор, за ново проек-
тиране 82 000 лв.
Здравковец, 2-етажна + постройки, 
2 дка земя 29 000 €
Ясени,стара,битова,гараж 37 000 лв.
Шиваров мост, 2 ет. 50 000 €
„Т. Иванов”, 2-ет., гараж 63 000 лв.
Дебел дял, масивна 28 000 €
ТЪРГОВСКИ ОБЕКТИ:
ИЦ, заведение, 80м2 31 000 €
ул. „Брянска”, магазин, ново строи-
телство, 55 м2 1200 €/м2

ВИ ЛИ, ПРОИЗВ. СГРА ДИ:
Дряново, вила, 2 дка двор 3 500 €

Вила с двор договаряне
Пр. халета-250м2,300м2,1000м2 дог.
Сгра да за ки но/за ве де ние, подобре-
ния, проект договаряне
Сгра да,ет.3,биз нес  цен тър 80 000 лв.
ПАР ЦЕ ЛИ: 
Пройновци,4200м2, комуник. 8€/м2

Дряново, гл. път, 3 дка 7 €/м2

Баба Зара, 700 м2 35 000 лв
До БКС, 10 дка 26 €/м2

До “Мак”, 12 дка 72 €/м2

Радичевец, 600 м2 10 500 лв.
кв. Андреево, ок. 1 дка 10 500 €
Борики, 2800 м2 30 500 €
КУПУВА Н. СТР., ЦЕНТЪР, 3-СТАЕН
КУПУВА ПАРЦЕЛ НА ДОНИНО ИЛИ 
КОПЧЕЛИИ, ПАНОРАМА
КУПУВА СПЕШ НО! ДВУС ТАЕН ПА НЕ-
ЛЕН ГАР СО НИ Е РА - ПЛА ЩА ВЕД НА ГА

24/02

ГАБРОВО, УЛ. “СОФРОНИЙ ВРАЧАНСКИ” 9, ЕТ. 1 
066/80-30-56, 80-55-65, 0899/312 100

  1. За в.ф. 27250 - София - 20 
бр., съгласно Приложение № 1; 
  2. Гарнизон Стара Загора - 25 
бр., съгласно Приложение № 2;
  3. Гарнизон Ямбол - 55 бр., 
съгласно Приложение № 3; 
  4. Във в. ф. 52740 – Хасково - 
15 бр., съгласно Приложение № 
4;
  5. Във в. ф. 38220 – Плевен - 5 
бр., съгласно Приложение № 5;
  6. В 61-ва механизиране бри-
гада – Карлово/Казанлък - 80 бр., 
съгласно Приложение № 6; 
 7. Във в. ф. 28330 – Смолян 
–15 бр. съгласно Приложение № 
7;
 8. Във в. ф. 42600 – Мусачево 
- 10 бр., съгласно Приложение № 
8. 
 
 ДОКУМЕНТИ СЕ ПРИЕМАТ ДО 
20.01.2023 г. ВЪВ  ВОЕННО ОК-
РЪЖИЕ  – ГАБРОВО,  ул. „Софро-
ниа Врачански” 1А.
 Изисквания: за някои от длъж-
ностите се изисква свидетелство 
за управление на МПС категории 
„В” или „С”.
 -	 да	 не	 са	 по-възрастни	 от	 40	
години;

	 -	да	са	 годни	за	военна	служ-
ба;	
	 -	 да	не	са	осъждани	за	умиш-
лено	 престъпление	 от	 общ	 харак-
тер	;
	 -	 да	 няма	 образувано	 наказа-
телно	производство;
	 -		да	нямат	друго	гражданство;
	 -	 да	 покриват	 нормативите	 за	
физическа	годност.
	 Лицата,	 отговарящи	 на	 изис-
кванията	на	чл.	141,	ал.	6	от	ЗОВ-
СРБ:
	 -	 да	 не	 са	 по-възрастни	 от	 44	
години;
	 -	 да	 не	 са	 освобождавани	 от	
военна	 служба	 по	 дисциплинарен	
ред;
	 -	да	не	са	минали	повече	от	10	
години	от	датата	на	освобождава-
нето	им	от	военна	служба	(кадро-
ва	военна	служба);
	 -	 към	 датата	 на	 приемане	 на	
военна	служба	им	остават	 не	по-
малко	 от	 5	 г.	 до	 навършване	 на	
пределна	 възраст	 по	 чл.	 160	 за	
военно	звание.

Подробна информация на 
тел. 0882552015; 066/805531; 

066/800257        

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

ЗАВЪРШИЛИ ГРАЖДАНСКИ  СРЕДНИ ИЛИ ВИСШИ УЧИЛИЩА
(заповед на командира на Сухопътните войски 

№ ЗРД-1591/30.11.2022 г.) 
225 вакантни длъжности за: 

ГРАДИнИ

лАнДшАфТен	 ДИзАйн,	
оформление	и	изпълнение	
на	дворни	места,	озеленя-
ване,	 водопадни	 и	 езер-
ни	форми,	 скални	 кътове,	
барбекюта.	Справки на тел. 
0888/942-335.

ТъРсИ
РоДенА	 съм	 на	 05.01.1992	 г.	 в	
Габрово	 и	 след	 3	 месеца	 съм	
осиновена.	 Търся	 биологичните	
си	 родители.	 моля	 за	 помощ!	
Адрес:	софия,	пК	1407	до	поиск-
ване,	 Теменужка	 борисова	 Геор-
гиева.

КонсулТАцИИ

КонсулТАцИИ	 по	 пенсИ-
онИРАне	 (ИзчИсляВАне	
нА	 пРоГнознИ	 пенсИИ),	
зДРАВно,	пенсИонно	осИ-
ГуРяВАне	И	ДР. - ул. „Опъл-
ченска“ 45 (срещу ДСК), тел. 
0899/654-611.



оТопленИе
„мГ-лес“	пРоДАВА	дър-
ва за огрев - 0887/547-
499, 0878/513-655.
ДъРВА	 В	 чували и раз-
палки. Незабавна достав-
ка. Тел. 0884/709-093.
нАцепенИ	 ДъРВА,	 раз-
палки. Безплатен транс-
порт. Незабавна достав-
ка. Тел. 0895/252-686.

ДъРВА	 В	 чували и раз-
палки. Бърза доставка. 
Тел. 0877/471-466.
ДъРВА	зА	печки и ками-
ни се продават на тел. 
0876/583-472.
ДъРВА	зА	огрев в чува-
ли и разпалки. Достав-
ка на място. Справки на 
тел. 0877/191-102.
ДъРВА	 В	 чували и раз-
палки. Безплатна достав-
ка. Тел. 0876/437-140.
нАРязАнИ	 И	 нацепени 
дърва, реални количества 
- 0879/98-81-31.
нАцепенИ	ДъРВА	- 160 
лв. - 0886/652-152.

нАРязАнИ	 И	 нацепени  
дърва - бърза достав-
ка,  се продават на тел. 
0877/108-825.
нАРязАнИ	 И	 нацепени 
букови и дъбови дър-
ва се продават на тел. 
0876/839-779.
ДъРВА	зА	огрев се про-
дават на тел. 066/823-
712, 0887/620-535, 
0876/162-172.
нАРязАнИ,	 нАце-
пенИ	 дърва, чували - 
0892/329-728.
ДъРВА	зА	огрев - метро-
ви, нарязани и в чували - 
0877/69-04-78. [22, 21]

„ВелеВ-сТРойРемонТ“	
пРеДлАГА	 пелети, дър-
вени и слънчогледови 
екобрикети, донбаски въ-
глища - 0897/922-481. 
[11, 9]
ДъРВА	В	чували се про-
дават на тел. 0899/05-
20-10. [9, 7]
чуВАл	ДъРВА	 - 9 лв. - 
0893/511-154 [14, 10]
пелеТИ	 се	 продават 
на тел. 0897/974-477 - 
www.alexfloor.com. [6, 4]
РежА	 ДъРВА.	 Споразу-
мение само на място! 
Тел. 0894/363-580. [6, 
2]

леКАРИ
псИХИАТъР	И	НЕВРО-
ЛОГ Д-р Трифонов, 
Габрово, Записване на 
тел. 0885/251-655.
Д-Р	мАРИнА	Санкева, 
специалист кожни и 
венерически болести, 
естетична дерматоло-
гия, гр. Габрово, ул. 
„Брянска“ 11, поне-
делник, вторник, сря-
да и петък от 10.00 до 
17.00 часа. Записване 
на тел. 066/800-140
ИсКРА	 ХоТнИшКА	
- логопед/психолог - 
справки и записване 
на тел. 0896/789-937, 
понеделник-петък: от 
17.00 до 20.00 часа; 
e-mail: iskrahotnishka@
gmail.com.

	 ВоДоРАВно: Барикада. Иконопис. Лепидосирен. Лапа. За-
кон. Барел. Ватер. Кум. Радан. Табела. Капама. Елеватор. „Ома-
на”. Амирани. Бора Бора. Брана. Патина. Арат. Тома (Лудвиг). 
Метол. Бунак. Копел. Ром. Парад. Барета. Пер. Такаламит. РАМ. 
Капоти. Аревало (Хуан). „Макарена”. Асара. Арана. Крик. Сито. 
Марин. Калев (Виктор). Давос. Бакар. Нат. Бала. Кос. Галапагос. 
Наб. Кавала. Арекипа. Виварини. (Бартоломео). Уланова (Гали-
на). Ган. Китеник. „Лада”. Перак. „Тирам”. Менам. Наволоки. 
Арагона. Финал. Панер. Савар (Феликс). 
 оТВесно: Малака. Оперета. Аборигени. Рекуператор. Карас. 
Варан. Липома. Атом. Карик (Иван). Канава. Кин (Виктор). „Мо-
бил”. Таранагар. Кол. Пад. Рамон (Илан). Папен (Жан Пиер). Ра-
вик. Доба. Арабаконак. Ланитоп. Пасадена. „Урата”. „Аналитика”. 
Ирала (Доминго). Анали. Клапа. Ерин. Сирене. Брада. „Арета”. 
Уна. Кел. Варак. Масив. „Галимар”. Кон. „Тамат”. Бирак. Борак. 
Ватин. Катер. Дасен (Жо). Мас. Колаборатор. Васал. Колега. 
Патера. Опера. Иван Иванов. Нипел. „Наметалото”. Ападана. 
Сарачи. Ала-мо (Франк). Особа. Амар (Лико).

отговори на сканди от бр. 247, вторник

сТРоИТелсТВо
КъРТИ	 И	 пробива - 
0897/832-363
фИРмА	 събАРя,	 по-
чиства за сметка на 
материалите - тел. 
0896/183-637.
услуГИ	 с	 мини и ком-
биниран багер, вишка - 
0897/42-93-74.
фИРмА	 ИзГРАжДА,	
ремонтира или събаря 
- обезопасява всякак-
ви покриви. Изгражда 
навеси, огради и дру-
ги на най-ниски цени и 
с високо качество. Тел. 
0895/752-838.
РемонТ	 нА	 стари по-
криви, хидроизолация, 
подмяна на улуци и 
варови мазилки - тел. 
0876/416-716. [18, 14]

КъРТене	 И	 рязане - 
0896/655-839.
сТРоИТелнИ	 РемонТИ	
от А до Я се предлагат 
на тел. 0897/21-55-13. 
[21, 17]
оТсТРАняВАне	 нА	 те-
чове по покриви, капа-
ци, комини, саниране, 
бетони, вътрешни СМР 
- 0888/020-187. [19, 15]
КъРТя	 беТон,	 камък - 
тел. 0888/544-438. [9, 
7]

ВъТРешен	РемонТ
безпРАшно	цИКлене	- 
0887/040-471.
пАРКеТ,	 Дюшеме,	 ла-
минат - циклене, монтаж, 
лакиране - 0886/249-
906.
бояДИсВАне,	 шпАК-
лоВКА,	 отремонтиране 
след смяна на прозорци 
и врати - 0878/214-647. 
[17, 15]
ВъТРешнИ	 РемонТИ,	
гипсокартон, бани, тапе-
ти, шпакловка, мазилка, 
изграждане на септични 
ями и др. - 0897/390-
194. [19, 15]

мАйсТоР	 ГИпсоКАР-
Тон	 - 0897/40-96-76. 
[8, 6]

ИзолАцИИ
АлпИнИсТИ	 -	 справки 
на тел. 0899/321-190
АлпИнИсТИ,	 сКе-
ле	 - справки на тел. 
0898/907-400.
ВъТРешнИ	 И	 външ-
ни изолации със ске-
ле - справки на тел. 
0896/655-839.

ХИДРоИзолАцИИ
ХИДРоИзолАцИя	 нА	
покриви, гаражи, дренаж 
и други СМР - 0882/471-
678. [19, 15]

ИзРАбоТВА
оГРАДнА	 мРежА	 про-
извежда, гвоздеи и те-
лове на заводски цени 
се предлагат на тел. 
0886/650-175.
ИзРАбоТКА	 нА	 метални 
конструкции, гаражни и 
други врати, огради, па-
рапети - 0885/943-808, 
066/870-546.

пАРКеТ,	цИКлене

пАРКеТ,	 Дюшеме	
-	 редене,	 безпРА-
ХоВо	 циклене,	 фино	
шлайфане,	 лакиране	
-	монтаж	на	ламини-
ран	 паркет - справки 
на тел. 066/86-61-43, 
0889/286-025.

КомИнИ
пРофесИонАлно	 по-
чИсТВАне	 на коми-
ни - отгоре и отдолу. 
ПО ВСЯКО ВРЕМЕ. Тел. 
0897/704-502.

КомИночИсТАч	 с	
опИТ.	 чИсТИ	 оТ-
ГоРе	 И	 оТДолу.	 40	
лВ.	 ГАРАнцИя. Тел. 
0894/525-258.

ВиК
мАшИнно	 оТпуш-
ВАне,	 ВиК ремонти; 
Откриване на течове - 
0887/680-034.
оТпушВАне	 нА	 кана-
ли - справки на тел. 
0886/954-053

оТКРИВАне	нА	течове с 
термокамера, хидроске-
нер и видеоробот. Про-
фесионални ВиК услуги. 
Тел. 0888/738-474. [15, 13]

РемонТ	нА	елеКТРоуРеДИ	
РемонТ	 нА	 телевизо-
ри по домовете - тел. 
0888/279-846. [24, 21]
РемонТ	 нА	 всички 
марки перални - тел. 
0888/294-214. [23, 19]
РемонТ	нА	перални, съ-
домиялни, печки, бойле-
ри - тел. 0988/815-645, 
0884/155-075. [3, 2]

услуГИ
РязАне,	 КАсТРене	 на 
опасни дървета (АЛПИ-
НИСТ) - www.arborist-bg.
com, тел. 0884/942-942.

почИсТВАне	 нА	
ДВоР,	 ИзХВъРляне	
нА	 боКлуК,	 събАРя-
не	нА	поКРИВИ,	пРе-
нАсяне	 нА	 бАГАж.	
ИзКупуВАне	 нА	 же-
лязо. Тел. 0893/921-
083. [26, 24]

РезАч	 -	 0892/775-774. 
[22, 18]
зАВАРъчнИ	 услуГИ	 - 
тел. 0885/724-671. [4, 
2]
почИсТВАне	 нА	 места, 
рязане, чистене и съба-
ряне на опасни дървета 
- 0875/300-664. [3, 1]

почИсТВАне
почИсТВАне	нА	мазета, 
дворове, апартаменти - 
0877/738-156. [24, 22]

щоРИ

EТ	„КАсТело“	-	щоРИ	
-	външни	и	вътрешни,	
ВРАТИ	 -	 блиндирани,	
входни,	 автоматични	
гаражни,	 РолеТКИ	 -	
охранителни,	 ДоГРА-
мА	 -	 алуминиева,	
PVC,	бАРИеРИ	-	авто-
матични - 066/87-04-
89, 0888/255-318.

 

Óï ðà âè òåë è ãëàâåí ðå äàê òîð: Иван Гос по ди нов - 0887/611-753
Äåæóðåí ðåäàêòîð, ðåêëàìà, îáÿâè: Димка Господинова - 0889/227-805 
Òåõíè÷åñêè ðåäàêòîð: Бояна Пенчева - 0888/261-847
Ðå ïîð òå ðè:  Стефка Бурмова - 088/666-7532. Женина Денчева - 0886/210-426, 
Вела Лазарова - 0897/227-275, Светозар Гатев - 0878/860-440
Êîðåêòîð: Стеф ка Бе ше ва -  0889/517-920 
Ðåê ëà ìåí ñúòðóäíèê: Свет ла Са во ва - 0888/428-906
Ñ÷å òî âîä ñ ò âî: Светослав Константинов - 0894/608-218 
Þðè ä. ñú âåò íèê: Ев ге ни По пов - 0888/339-070
Wåb äè çàéí: Димитър Иванов Гос по ди нов. Ïå÷àò: ПК „Полипрес“ - 066/810-920

5300 Габ ро во, ул. “Отец Паисий” № 2,
www.stovesti.info; e-mail 100vesti@stovesti.info

Всички права запазени. Позоваването на “100 вести” е задължително!

Всекидневник за общините Габрово, Севлиево, Трявна, Дряново

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

отопление, строителство; ремонти; автопазар; лекари6 21	декември	2022	г.

Текущите обяви излизат всеки ден в онлайн изданието на вестника

„100 весТи“ 
излиза 

всеки ден 
без събота и неделя.

еРоТИКА
еРоТИчен	 мАсАж	 - 
0894/277-849. [5, 1]

АВТомобИлИ	КупуВА
КолИ,	 бусоВе,	 ками-
они, трактори, ремарке-
та (може и дефектира-
ли) от място на най-ви-
соки цени се изкупуват 
на тел. 0897/429-374.

сКРАп,	сТАРИ
АВТомобИлИ
фИРмА	 ВАйКАР	 из-
купува всякакви МПС 
за скрап и авточасти - 
0999/009-008.
ИзКупуВА	 КолИ	 за 
скрап. Високи цени! 
Тел. 0893/229-294. [3, 
0]
КолИ	 зА	 скрап купува 
0877/738-156. [24, 22]
КолИ,	 бусоВе	 и ка-
миони (и части) за 
скрап се изкупуват на 
тел. 0888/280-357, 
0899/688-841. [11, 9]

уРоцИ
уРоцИ	по	рисуване, живопис, подготовка за СХУ и 
изготвяне на портфолио с Ема Вертерова - справки 
на тел. 0897/218-057.

пеДИКюР
пРофесИонАлен	 пе-
ДИКюР	при проблемни 
нокти и ходила предла-
га на адрес: Габрово, 
ул. „Отец Паисий“ 19. 
Ходи и по домовете на 
възрастни и труднопо-
движни хора. Записва-
не на тел. 0884/84-65-
80. [12, 11]

2258
 лева

за година

12 месеца 184.80 лв.
 6 месеца 92,40 лв.
 3 месеца 46,20 лв.
 1 месец  15,40 лв.

АБОНАМЕНТ за 
ЕЛЕКТРОННОТО ИЗДАНИЕ 

 www.100vesti.info

18400

Начинът да получавате 
всеки ден в своята
пощенска кутия - 
гарантирано, сигурно 
и своевременно,
областния всекидневник 
„100 вести“ - който 
излиза вече 30 години,  
сега всеки ден 
без събота и неделя,
Е АБОНАМЕНТЪТ В 
БЪЛГАРСКИ ПОЩИ 
с каталожен номер 

МОЖЕ ДА СЕ АБОНИРАТЕ 
В РЕДАКЦИЯТА ИЛИ ЧРЕЗ САйТА

АБОНАМЕНТ ЗА 2023 ГОДИНА

Габрово,	ул.	„отец	пайсий”	2,	ет.	3,	
web-site:	www.100vesti.info,	e-mail:	100vesti@stovesti.info

О Б Я В А
ЗА ПРИЕМАНЕ НА ВОЕННА СЛУЖБА НА 

ЛИЦА, 
ЗАВЪРШИЛИ ГРАЖДАНСКИ СРЕДНИ ИЛИ ВИ-

СШИ УЧИЛИЩА 
(Заповед № РД-1492/09.12.2022 г.) 
20 бр. вакантни длъжности за 

ВОйНИЦИ
Във военно формирование 52480 – София от 

състава 
на  Командване за логистична поддръжка

 ДОКУМЕНТИ СЕ ПРИЕМАТ ДО 27.01.2023 
г. ВЪВ ВОЕННО ОКРЪЖИЕ  – ГАБРОВО,  ул. 
„Софроний Врачански” 1А.
 Изисквания: за някои от длъжностите се 
изисква свидетелство за управление на МПС;
	 -	да	не	са	по-възрастни	от	40	години;
	 -	да	са	годни	за	военна	служба;	
	 -	да	не	са	осъждани	за	умишлено	престъпле-
ние	от	общ	характер;

	 -	да	няма	образувано	наказателно	производ-
ство;
	 -	да	нямат	друго	гражданство;
	 -	 да	 покриват	 нормативите	 за	 физическа	
годност.
	 Лицата,	отговарящи	на	изискванията	на	чл.	
141,	ал.	6	от	ЗОВСРБ:
	 -	да	не	са	по-възрастни	от	44	години;
	 -	да	не	са	освобождавани	от	военна	служба	
по	дисциплинарен	ред;
	 -	да	не	са	минали	повече	от	10	години	от	да-
тата	на	освобождаването	им	от	военна	служба	
(кадрова	военна	служба);
	 -	към	датата	на	приемане	на	военна	служба	
им	остават	не	по-малко	от	5	г.	до	навършване	
на	пределна	възраст	по	чл.	160	за	военно	зва-
ние.
  

Подробна информация на тел. 0882552015; 
066/805531; 066/800257        

справка: www.comd.bg.
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 Всички продукти се доставят до клиента директно от завода. 
Представителствата осигуряват гаранционния и извънгаранционен 
сервиз. 
 В цената на базисните модели не влиза транспортът. Пелетните 
камини и котли са без помпа и разширителен съд.  ЦЕНИТЕ СА  
ВАЛИДНИ ЗА НАЛИЧНИ ПРОДУКТИ. Поради нестабилния пазар на 
стомани производителят си запазва правото за тяхното актуализи-
ране.
 Монтажът може да се извърши от собственика при спазване 
изискванията на производителя.
 Предлагаме проектиране и изграждане на цялостна система за 
отопление на пелети.  Монтаж - 360 лв.  
 Първоначален пуск, настройка, обучение, заверяване на гаран-
цията - 80 лв.., 96 лв. с ДДС. Профилактика и заверяване на гаран-
цията за всяка следваща година - 60 лв., 72 лв. с ДДС

Самî клиеíтите, закупили прîдукт íа “Марели 
ñиñтемñ” îт ИК „Кîлîíел”, пîлучават 
ДИРЕКТНА ГАРАНÖИОННА ПОДДРЪжКА. 
Оñтаíалите при íужда îт ãараíциîíеí ñервиз тряáва да 
íаправят заявка íа телефîíите íа дîñтавчика.

КОНСУЛТИРА, ДОСТАВЯ, 
МОНТИРА, ПУСКА,  ПОДДЪРЖА. 
Справки на тел.
0887 611 753, 
066 810 410.
Офис Габрово
ул. „Отец Паисий“ 2, ет. 4
e-mail: ivan@stovesti.info

Модел „PRIMAVERA“

ЦЕНА БЕЗ ДДС ЦЕНА С ДДС
SMB50 1816,67 лв. 2180,00 лв.
SMB100 3300,00 лв. 3960,00 лв.
SMB200 4833,33 лв. 5800,00 лв.
SMB50+БУНКЕР 2016,67 лв. 2420,00 лв.
SMB100+БУНКЕР 3500,00 лв. 4200,00 лв.
SMB200+БУНКЕР 5033,33 лв. 6040,00 лв.

Пелетна горелка SMB50 - автоматично механично почистване

ЦЕНА БЕЗ ДДС ЦЕНА С ДДС

AMG 890 590,00 лв.         708,00 лв.         

ВЕНТИЛАТОРЕН КОНВЕКТОР AMG 1090 624,00 лв.         748,80 лв.         

 МОДЕЛ "AMG" AMG 1290 680,00 лв.         816,00 лв.         

Електронно управление (термостат) с Wi-Fi

*В цвят по RAL (мин. 10 бр) 25,00 лв.           30,00 лв.           

**Комплект декоративни крака 29,00 лв.           34,80 лв.           

***Трипътен винтил 88,00 лв.           105,60 лв.         

* Възможност за боядисване в цвят по RAL
** Възможност за заявка на комплект декоративни крака
*** Възможност за монтаж на трипътен винтил

ЦЕНИТЕ СА EX WORK СИМИТЛИ

Цените са валидни от 01.08.2022 г.

      

ВЕНТИЛАТОРНИ КОНВЕКТОРИПредставител на
Marely Systems
инж. ИВАН ГОСПОДИНОВ

ИК „КОЛОНЕЛ“ ООД

прîизвежда 
пелетíи камиíи, 
кîтли, ãîрелки, 
предíазíачеíи за изíîñ

Директíî îт 
прîизвîдителя

ЦЕНА БЕЗ ДДС ЦЕНА С ДДС
Котел на пелети модел "CB", комлект с горелка и бункер

CB24P+SMB50+БУНКЕР 3750,00 лв. 4500,00 лв.
CB32P+SMB50+БУНКЕР 3900,00 лв. 4680,00 лв.
CB48P+SMB50+БУНКЕР 4275,00 лв. 5130,00 лв.
CB24P+PB40+БУНКЕР 3341,67 лв. 4010,00 лв.
CB32P+PB40+БУНКЕР 3500,00 лв. 4200,00 лв.
CB48P+PB52+БУНКЕР 3966,67 лв. 4760,00 лв.
CB24P+SMB35+БУНКЕР 3491,67 лв. 4190,00 лв.
CB32P+SMB35+БУНКЕР 3658,33 лв. 4390,00 лв.
Бункер за пелети 303,33лв. 364,00лв.

ЦЕНА БЕЗ ДДС ЦЕНА С ДДС

PS8 1725,00 лв. 2070,00 лв.
PS10 1791,67 лв. 2150,00 лв.
PS12 1875,33 лв. 2250,00 лв.
PSN6 1466,67 лв. 1760,00 лв.
Jade6 1241,67 лв. 1490,00 лв.

ONYX 8 1725,00 лв. 2070,00 лв.

ONYX10 1791,67 лв. 2150,00 лв.

Aurora slim 8 1816,67 лв. 2180,00 лв.

Aurora slim 10 1900,00 лв. 2280,00 лв.

Сухи пелетни камини, модели JADE, ONYX, PS, PSN

ЦЕНА БЕЗ ДДС ЦЕНА С ДДС
PSN12/PBN12;  PS13/PB13 2291,67 лв. 2750,00 лв.
PSN18/PBN18; PS18/PB18 2541,67 лв. 3050,00 лв.
PS24/PB24 2666,67 лв. 3200,00 лв.
PSN25/PBN25 2708,33 лв. 3250,00 лв.
PSN30/PBN30; PS30/PB30 3041,67 лв. 3650,00 лв.
ONYX 12 3050,00 лв. 3660,00 лв.
ONYX 15 3133,33 лв. 3760,00 лв.
ONYX 18 3191,67 лв. 3830,00 лв.
ONYX 24 3275,00 лв. 3930,00 лв.
ONYX 30 3441,67 лв. 4130,00 лв.
Помпа+разширителен съд 191,67 лв. 230,00 лв.

Пелетна камина с водна риза - модели PSN и PS,
цена без помпа и разширителен съд

PRIMAVERA 18 4733,33 лв. 5680,00 лв.
PRIMAVERA 24 4816,67 лв. 5780,00 лв.

Цена с ДДС Без ДДС

SBN12 3880,00 лв. 3233,33 лв.

SBN18 4010,00 лв. 3341,67 лв.

SBN24 4160,00 лв. 3466,67 лв.

SBN30 4310,00 лв. 3591,67 лв.

SBN35 4460,00 лв. 3716,67 лв.

SBNAUTO12 4890,00 лв. 4075,00 лв.
SBNAUTO18 5060,00 лв. 4216,67 лв.
SBNAUTO24 5200,00 лв. 4333,33 лв.
SBNAUTO30 5350,00 лв. 4458,33 лв.
SBNAUTO35 5470,00 лв. 4558,33 лв.

ПЕЛЕТНИ КОТЛИ “ECOSTAR“ И “ECOSTARAUTO“
“ECOSTARAUTO“  ВКЛЮЧВА: автоматична система за почистване на 
горивната пота, ръчна система за почистване на димогарните тръби, 
вакуумсензор, допълнителен вентилатор за първичен въздух, тъчскрийн
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 продължава от стр. 1
Рисунките	 от	 експозици-
ята	 са	 изпълнени	 с	 раз-
лични	 материали:	 пастел,	
темперни	 бои,	 акварел,	
цветни	 моливи.	 Подбрани	
са	 по	 различна	 тематика:	
пейзаж,	 натюрморт,	 порт-
рет,	сезони,	жанрови	ком-
позиции.	
	 От	 шест	 години	 Худо-
жествена	 галерия	 „Христо	
Цокев”	 провежда	 съботни	
детски	 ателиета	 по	 изоб-
разително	 изкуство.	 Зани-
манията	с	децата	се	водят	
от	 музейния	 педагог	 на	
галерията.	
	 В	 някои	 от	 часове-
те	 влизат	 уредниците	 на	
ХГ	 „Христо	 Цокев”,	 които	

представят	 различни	 тех-
ники	и	 стилове	 в	 изящни-
те	и	приложните	изкуства,	
дават	 естетически	 насоки	
на	малките	художници.
	 Екипът	 на	 габровската	
галерия	 връчи	 грамоти	 за	
участие	 на	 всички	 деца	 и	
насърчи	 техния	 творчески	
потенциал.
	 На	 събитието	 бяха	
представени	 рисунки	 на	
хора	 с	 увреждания	 от	
Сдружение	 „Бъдеще	 и	 за-
крила	за	лица	с	интелекту-
ални	затруднения”.	Техните	
творби	 са	 създадени	 по	
време	на	посещението	им	
в	галерията	тази	година.

Меглена	ЗлаТЕва,
ХГТ	„Христо	Цокев“

В ÕГ "Õриñтî Öîкев" îткриха 
Детñката ãîдишíа излîжáа 
íа малките худîжíици

Стефка бурмоВа

 Вчера,	във	втория	ден	
от	празниците,	посветени	
на	 200-годишнината	 от	
рождението	 на	 патрона	
на	техническото	училище	
д-р	 Никола	 Василиади	
и	 127	 години	 от	 създа-
ването	 на	 техническата	
гимназия,	 беше	 открита	
новата	 спортна	 площад-
ка	в	двора	на	училището.	
След	тържественото	сло-
во	 на	 директора	 на	 ин-
ституцията	Корнелия	Мо-
това	 поздравления	 към	
екипа	 на	 образовател-
ната	 институция	 отправи	
и	 областният	 управител	
Кристина	Сидорова.
	 Възпитаниците	 на	
училището	 поднесоха	

свежи	цветя	и	застанаха	
на	 почетна	 стража	 пред	
паметната	плоча	на	своя	
патрон,	след	което	пред-
ставители	 на	 самодейни	
състави	 на	 училището	
поздравиха	 гостите	 на	
тържеството	 и	 съучени-
ците	 си	 със	 свои	 изпъл-
нения.					
	 А	 след	 прерязването	
на	 лентата	 на	 обновена-
та	 спортна	 площадка	 на	
ПТГ	„Д-р	Никола	Васили-
ади“	ученическите	отбори	
по	футбол	на	гимназията	
изиграха	своя	първи	мач	
на	новия	терен.
	 Първият	 празничен	
ден	по	повод	юбилея	се	
проведе	в	събота	сутрин-
та	в	Спортна	зала	„Орло-
вец“,	 където	 участниците	

в	 ученическите	 самодей-
ни	 състави	 и	 спортните	
отбори	 показаха	 своите	
умения	в	танците,	песни-
те,	музикалните	изяви,	в	
надпреварите	по	вдигане	
на	пудовки,	щафетно	бя-
гане,	 скенербег,	 теглене	
на	въже	и	други	спортни	
игри.
	 Празникът	 започна	 с	
внасянето	на	училищното	
знаме	 под	 съпровод	 на	
духовата	музика	 и	 бара-
бани,	 в	 изпълнение	 на	
Инструменталния	 оркес-
тър	за	духова	музика	по	
националната	 програма	
„Заедно	 в	 изкуствата	 и	
спорта“	 с	 ръководители	

Стефан	 Михнев	 и	 Пен-
чо	 Колев.	 След	 това	 на	
терена	 се	 появиха	 ма-
жоретките	 от	 Клуба	 за	
занимания	 по	 интереси,	
които	 изпълниха	 хип-хоп	
и	 рок	 под	 ръководство-
то	 на	 Каталина	 Гогова,	
както	 и	 народни	 танци	
от	група	„Майсторите“	от	
клуб	 за	 занимания	 по	
интереси	 „Български	 на-
родни	 танци“	 с	 ръково-
дител	Диляна	Лефтерова,	
както	 и	 Вокална	 група	
за	изпълнение	на	забав-
ни	 и	 естрадни	 песни	 по	
националната	 програма	
„Заедно	 в	 изкуствата“	 с	
ръководител	 Вяра	 Пе-
нева.
	 Всички	 изпълнители	

на	песни	и	танци,	всички	
спортисти,	 които	 влиза-
ха	 в	 благородна	 битка	
помежду	 си	 за	 победа,	
бяха	 посрещани	 и	 из-
пращани	 от	 съпричаст-
ната	 към	 всяка	 проява	
публика.	 Но	 най-големи	
емоции	 и	 аплодисменти	
предизвика	 съобщението	
на	 г-жа	 Корнелия	 Мо-
това,	 директор	 на	 ПТГ	
„Д-р	 Никола	 Василиади“,	
че	 по	 повод	 127	 години	
от	 създаването	 на	 обра-
зователната	 институция	
и	 200	 години	 от	 рожде-
нието	на	д-р	Никола	Ва-
силиади	 всички	 ученици	
от	техническата	гимназия	
ще	 получат	 еднократна	
юбилейна	стипендия.

200 години от рождението на д-р Никола Василиади

Пî пîвîд празíика вñички учеíици îт ПТГ "Д-р Никîла 
Ваñилиади" ще пîлучат едíîкратíа юáилейíа ñтипеíдия

Стефка бурмоВа

	 Във	 връзка	 със	 127	
години	от	създаването	на	
първото	 в	 България	 тех-
ническо	 училище	 и	 200	
години	 от	 рождението	 на	
неговия	 патрон	 -	 д-р	 Ни-
кола	 Василиади,	 в	 учеб-
ното	 заведение	 е	 учре-
дена	награда	„Гордост	на	
училището”	 в	 две	 катего-
рии	-	учител	и	ученик.
	 За	 учебната	 2021-2022	
година	наградата	„Гордост	
на	училището”	в	категория	
„Ученик”	 беше	 присъдена	
на	екип	от	 учeници	от	ХI	
„б”	клас	-		Доминик	Мари-
нов,	 Волен	Цонев,	Ивона	
Гудова	и	Беатрис	Ватева.	
Награда	получи	и	техният	

класен	 ръководител,	 бъл-
гаристката	 Надежда	 Най-
денова.
	 Поощрителни	 награди	
–	 грамоти,	 бяха	 връчени	
на	 Пламен	 Трифонов	 от	
Х	 „д”	 клас	и	на	Тонислав	
Глушков	от	XI	„в”	клас.
	 В	категория	„Учител”	с	
отличието	 беше	 удостоен	
Пенчо	Колев,	старши	учи-
тел.
	 Награди	получиха	още	
Инструменталният	 оркес-
тър	 за	 духова	 музика	 по	
Национална	 програма	
„Заедно	 в	 изкуствата	 и	
в	спорта”	с	ръководители	
Стефан	 Михнев	 и	 Пенчо	
Колев;	 мажоретен	 състав	
от	 групата	 за	 „Занима-
ния	 по	 интереси”	 в	 ПТГ	

„Д-р	 Никола	 Василиади”	
с	 ръководител	 Каталина	
Гогова;	 изпълнителите	 на	
народни	 танци	 от	 група	
„Майсторите”	от	 клуба	за	
занимания	 по	 интереси	
„Български	 народни	 тан-
ци”	 при	 ПТГ	 „Д-р	 Никола	
Василиади”	с	ръководител	
Диляна	 Лефтерова;	 „Во-
кална	 група	 за	 изпълне-
ние	на	забавна	и	естрад-
на	песен”	по	Национална	
програма	„Заедно	в	изку-
ствата	 и	 спорта”	 с	 ръко-
водители	 Стефан	 Михнев	
и	 Вяра	 Пенева,	 както	 и	
рок	 групите	 „Механикс”	и	
„Блицкрийг”	 от	 Клуба	 за	
занимания	по	интереси	с	
ръководител	Диляна	Леф-
терова.

В ПТГ „Д-р Никîла Ваñилиади
“
 учредиха 

íаãрадата „Гîрдîñт íа училищетî
“  Дойде	 време,	 когато	 се	 стара-

ем	 да	 посрещнем	 весело	 Коледа	
и	 новата	 година	 подобаващо,	 така		
както	се	изпраща	велик	победител	
или	дълго	пребиваващ	желан	гост.
	 По	този	повод	на	14	декември	в	
читалището	на	село	Поповци	беше	
организирано	тържество.	Читалище-
то	беше	препълнено	с	многобройни	
ентусиазирани	 негови	 членове	 и	
техните	гости	-	хората	от	клуб	„Ин-
валиди“	 –	 Габрово,	 събрали	 се	 на	
този	празник.	Организаторите,	съв-
местно	с	кметицата	на	село	Попов-
ци,	се	бяха	постарали	тържеството	
да	бъде	на	ниво.	
	 Още	 с	 първите	 минути	 се	 за-
вихри	весело	хоро,	 за	което	хора-
та	 нямаха	 търпение	 да	 се	 хванат	
ръка	за	ръка	като	едно	благородно	
единодушие.	Та	 това	си	беше	един	
щастлив	 повод	 да	 се	 повеселят	
коледно,	да	изпратят	с	веселие	ста-
рата	 година	и	да	отворят	обятията	
си	 за	 посрещане	 на	 новата.	 Ня-
маше	 етносни	 различия,	 никой	 не	
говореше	за	политика,	всичко	беше	
под	мотото	„Празник	и	веселие“.
	 Няма	нищо	по-хубаво	от	живата	

музика	и	оркестърът	се	беше	погри-
жил	музиката	с	веселите	песни	да	
не	стихват	през	цялото	време.
	 Това	 създаваше	 повишеното	
празнично	 настроение	 на	 присъст-
ващите.	 Виждаше	 се,	 че	 хората	
търсеха	 поводи	 да	 се	 повеселят	 и	
те	не	пропускаха	възможността	да	
му	се	отдадат	с	цялата	си	душа.	
	 На	 дългите	 трапези	 се	 чуваха	
наздравици	 и	 весели	 усмивки	 ог-

ряваха	лицата	на	щастливите	хора.	
Имаше	 и	 банички	 с	 късмети.	 Поч-
ти	 всеки	 прочете	 пред	 микрофона	
текста	 на	 своето	 късметче	 и	 вяр-
ваше,	 че	 е	 предвещано	 неговото	
сбъдване.	 Дано	 на	 тези	 хора	 се	
сбъднат	 всичките	 желания	 или	 по-
точно	всичко,	 което	ще	им	донесе	
коледното	късметче.

	Татяна	Борисова

адрес  "100 вести"

През	 последната	 седмица	 духовите	 музикални	 ин-
струменти	на	оркестър	„Севлиево“	оживяха	в	Актовата	
зала	на	СУ	„Васил	Левски“.	Събитието	е	традиционно	и	
е	в	резултат	от	работата	на	Диляна	Пенчева	–	учител	
ГЦОУД	 в	 начален	 етап.	 През	 изминалата	 година	 тя	
застъпи	 STEAM	 методите	 на	 обучение	 в	 учебните	 си	
часове	и	отдели	специално	внимание	на	музиката	като	
изкуство	и	нейното	влияние	върху	детското	развитие.	В	
часовете	 децата	 изработваха	 музикални	 инструменти,	
запознаха	се	с	техните	видове	и	заедно	откриха	израз-
ността	и	магията	на	музиката

В	 надграждащото	 събитие	 тази	 година	 малките	
ученици	от	целодневните	групи	в	начален	етап	бяха	за-
познати	с	музикалните	инструменти,	а	в	беседата	ръко-
водителят	на	музикалната	група	Пламен	Пенчев	(възпи-
таник	на	музикалната	паралелка	на	училището)	зададе	
интересни	въпроси	и	провокира	децата	да	мислят.

Срещите	 с	 духовия	 оркестър	 приключваха	 със	
своеобразен	 концерт	 и	 различни	 стилове	 музикални	
произведения,	които	вълнуваха	децата	истински.	Неве-
роятните	музиканти	от	оркестъра	позволиха	на	всички	
деца	 да	 се	 докоснат	 до	 музикалните	 инструменти	 и	
музикалното	 изкуство,	 а	 дори	 и	 да	 посвирят	 на	 тях.	
Оказа	се,	че	ударните	и	струнните	инструменти	са	най-
впечатляващи	за	децата.

Оркеñтър "Севлиевî" – партíьîр 
в STEAM îáучеíиетî пî музика


