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Да си спомним!

Илиан Добрев Обретенов
22.09.1955 – 03.01.2013

никой не умира истински, 
докато има живи, които го помнят!

	 Проф.	 Велислав	 Ми-
неков	 награди	 с	 Грамота	
на	Министерството	на	кул-
турата	 Лъчезар	 Захариев	
–	 хореограф,	 главен	 худо-
жествен	 ръководител	 на	
Детски	 фолклорен	 ансам-
бъл	 „Габровче“	 –	 за	 зна-
чим	принос	в	развитието	и	
популяризирането	 на	 бъл-
гарската	 култура	 и	 изку-
ство	и	по	случай	неговата	
70-годишнина.	
	 Грамотата	беше	връче-
на	 на	 Лъчезар	 Захариев	
от	 областния	 управител	
Кристина	Сидорова	в	края	
на	 двучасовия	 концерт	 в	
зала	 „Орловец“,	 посветен	
на	юбиляря.	
	 „Имам	 честта	 и	 при-
вилегията	 да	 Ви	 връча	
тази	 грамота	 от	 Минис-
терството	на	 културата	 за	
дългогодишната	Ви	работа	
като	 хореограф	 и	 худо-
жествен	 ръководител	 на	
Детски	 фолклорен	 ансам-
бъл	„Габровче“.	За	пореден	
път	 Вие	 и	 възпитаниците	
Ви	 изправихте	 на	 крака	

цялата	 зала	 и	 целия	 град	
в	 знак	 на	 преклонение	
пред	огромния	Ви	талант!“,	
обърна	се	към	хореографа	
Кристина	 Сидорова	 и	 му	
благодари	за	отдадеността	
към	запазването	и	популя-
ризирането	 на	 народното	
творчество	 като	 част	 от	
българската	идентичност	и	
връзка	с	предците	ни.	
	 Лъчезар	 Захариев	 по-
лучи	 и	 „Кристално	 огър-
лие“	 от	 Съюза	 на	 българ-
ските	 музикални	 и	 танцо-
ви	 дейци.	 Това	 е	 второ	
поредно	 отличие	 от	 Съ-
юза	 за	 габровския	 хорео-
граф,	който	е	носител	и	на	
„Златна	лира“.	
	 Лъчезар	 Захариев	 из-
рази	своята	признателност	
към	всички,	допринесли	за	
реализирането	 на	 концер-
та,	 към	 семейството	 си,	
към	 бившите	 и	 настоящи	
членове	 на	 ДФА	 „Габров-
че“,	 които	 винаги	 са	 били	
негова	опора.	
	 „Сълзите	в	очите	ми	са	
от	радост,	защото	някои	от	

Вас	 виждам	 за	 пръв	 път	
от	 толкова	 време,	 някои		
от	 20	 и	 повече	 години.	
Думите	 са	 безсилни	 да	
опишат	това,	което	гледах,	
това,	 което	 са	 направили	
двамата	ми	синове	-	Ивай-
ло	 и	 Стефан,	 Борис	 Ген-
чев	–	новият	член	на	ДФА	
„Габровче“,	Дилян,	Румелия	
и	всички	мои	колеги.	Бла-
годаря	 Ви	 за	 тази	 вечер.	
Благодаря	 и	 на	 публиката	
за	 аплодисментите,	 кои-
то	 ансамбълът	 заслужава.	
Наградите,	 които	 получих	
–	 Кристалното	 огърлие	 и	
Грамотата	 от	 министъра	
на	 културата,	 са	 доказа-
телство,	че	пътят,	по	който	
вървим,	е	правилен,	и	вие	
имате	принос	за	тях“,	каза	
още	хореографът.	
	 На	 сцената	 се	 пред-
ставиха	 над	 200	 бивши	
и	 настоящи	 членове	 на	
„Габровче“.	 Концертът	
бе	 открит	 от	 най-малки-
те	 „Габровчета“,	 за	 които	
това	бе	едва	втората	изя-
ва	на	сцена.						 стр. 8

Миниñтър Минåкîв наãради Лъчåзар Захариåв, 
200 изпълнитåли ãî пîздравиха ñ 2-чаñîв кîнцåрт

	 Първото	 дете,	 роде-
но	в	област	 Габрово	през	
2023	 година,	 е	 момче.	 Бе-
бето	 е	 в	 добро	 здраво-
словно	състояние,	тежи	3.1	
килограма	 и	 е	 дълго	 50	
сантиметра.
	 Това	 информираха	 от	
областната	 болница.	 Раж-
дането	е	извършено	с	це-

зарово	 сечение	 вчера	 в	
12.25	 часа	 в	 МБАЛ	 „Д-р	
Тота	Венкова“	от	медицин-
ски	екип	-	д-р	Ангел	Анчев,	
д-р	Иван	Ненков	и	акушер-
ката	Наталия	Кабакчиева.		
	 Майка	на	първото	бебе	
за	годината	е	севлиевката	
Дарина	 Христова	 Георгие-
ва.

Първîтî áåáå в îáлаñтта å 
мîмчå, майката îт Сåвлиåвî

	 Остават	броени	дни	за	
записване	на	отбори	в	29-
то	 издание	 на	 традицион-
ния	 турнир	 по	 минифут-
бол	за	Купата	на	Община	
Габрово.	 Регистрацията	 е	
отворена	 и	 ще	 продължи	
до	 17	 часа	 на	 5	 януари	
2023	 г.	 На	 следващия	 ден	
(6	 януари	 2023	 г.)	 от	 18	
часа	 в	 СЗ	 „Орловец“	 ще	
се	 проведе	 техническата	
конференция,	на	която	ще	
бъде	 теглен	 и	жребият	 за	
първата	фаза.	Предимство	
ще	имат	 първите	 32	 тима,	
записали	 се	 за	 участие	
и	 заплатили	 предвидената	
турнирна	 такса	 в	 размер	
на	200	лева.	
	 Турнирът	не	е	само	за	

отбори	от	Габрово,	в	него	
при	 желание	 могат	 да	 се	
включат	 сформирани	 ти-
мове	 от	 цялата	 страна.		
Нямат	 право	 на	 участие	
само	картотекирани	състе-
затели	в	Първа	професио-
нална	 лига	 и	 Втора	 про-
фесионална	лига	за	сезон	
2022/2023	 година,	 както	 и	
съдии,	 обслужващи	 проя-
вата.	 За	юношите	 възрас-
товата	граница	е	навърше-
ни	16	години.	
	 Наредбата	с	правилата	
за	провеждането	на	турни-
ра	може	да	бъде	намерена	
в	секция	„Футзал“	на	сай-
та	 на	 „Общински	 спортни	
имоти“	–	Габрово.	

продължава на стр. 8

зарко Гатев

„Янтра“	 стартира	 под-
готовката	си	за	втория	по-
лусезон	във	Втора	профе-
сионална	лига.	

Живко	 Желев	 и	 по-
мощниците	 му	 изведоха	
23-ма	 играчи	 за	 първото	
занимание	 през	 новата	
година.	 Сред	 тях	 бяха	 и	
новите	 попълнения	 –	 Ми-
хаил	 Минков,	 Тони	 Ива-

нов	 и	 Тодор	 Чаворски.	 С	
първия	 отбор	 започнаха	
и	 четирима	юноши	 –	Тони	
Кожухаров,	Симеон	Турла-
ков,	 Ивайло	 Енчев	 и	 Ге-
орги	 Минчев.	 Пълноценно	
в	 първото	 занимание	 се	
включиха	капитанът	Петър	
Казаков,	 Християн	 Васи-
лев	 и	 Иван	 Василев,	 кои-
то	 пропуснаха	 последните	
кръгове	 от	 есенния	 полу-
сезон	заради	контузии.

Отборът	 ще	 води	
зимната	 си	 подготовка	
в	 Габрово	 –	 на	 стадион	
„Христо	 Ботев“	 и	 стадион	
„Априлов“.	Предстоят	труд-
ни	 дни	 за	 футболистите	
с	 двуразови	 занимания,	
много	бягане	и	фитнес.		
	 Планирани	са	пет	кон-
тролни	срещи.	Първата	от	
тях	 ще	 бъде	 следващата	
събота,	 14	 януари,	 срещу	
състава	на	„Етър“.				

„Янтра" запîчва днåñ, щå изиãраå пåт 
кîнтрîлни ñрåщи, първата å на 14-и

Оñтават три дни за запиñванå 
в 29-я турнир пî минифутáîл

	 „Идеал	Стандарт	-	Види-
ма“	 АД	 в	 Севлиево	 получи	
най-високото	 отличие	 в	 ка-
тегория	„Общество“	в	годиш-
ните	 награди	 на	 Министер-
ството	 на	 труда	 и	 социал-
ната	политика	за	„Социално	
отговорен	стратегически	ме-
ниджмънт“.											 стр. 2

„Идåал Стандарт - 
Видима“ ñ приз за 
„Сîциалнî îтãîвîрåн 
ñтратåãичåñки 
мåниджмънт“ îт МТСП
Бордът на директорите
на “идеал стандарт - 
Видима“ посвещава 
отличието на Васил Кънев

 Десет години пейките в парк „Баждар“ стояха изпочупени, тъкмо им подмениха се-
далките и фенове на един отбор побързаха да се идентифицират, добавяйки към синьото 
малко вулгарност и националсоциалистическа символика.                         Бояна Пенчева
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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

„В и К” ООД – гр. Габрово
СЪОБЩЕНИЕ

 С Решение № Ц–32 от 30.12.2022 г. Комисията за енергийно и водно регулиране 
утвърждава, считано от 01.01.2023 г., следните цени, без ДДС, на водоснабдителните 
и канализационните услуги на „ВиК” ООД – гр. Габрово, както следва:

Цени на ВиК услуги лв./куб.м
без ДДС

Доставяне вода на потребителите 1,996

Отвеждане на отпадъчни води 0,198

Пречистване на отпадъчни води

Битови и приравнените към тях потребители 0,720

Промишлени и други стопански потребител

степен на замърсяване 1 0,843

степен на замърсяване 2 1,223

степен на замърсяване 3 1,661

Доставяне на вода на друг ВиК оператор 0,357

  
 Здравейте,	на	1	януари	2023	г.	в	3:40	часа	
на	 ул.	 „Бойката“	 беше	 блъснат	 автомобил	
„Пежо“.	Извършителят	избяга,	засечен	е	на	ка-
мерите	от	къщи	в	квартала	и	от	кръгово	кръс-
товище.	Автомобилът	е	„Опел	Астра“,	сив,	с	две	
врати,	 автомобилът	 идва	 от	 посока	 мола	 на	
Еса,	минава	пред	кръговото	на	Младост,	през	
Трендафила,	STS,	през	Бойката,	където	прави	
ПТП	 и	 продължава	 в	 посока	 село	 Брънеци.	
Извършителят	 още	 не	 е	 намерен,	 полицията	
работи	по	случая.	Ако	може	да	го	съобщите	и	
да	помолим,	ако	има	кой	да	помогне	с	инфор-
мация,	 да	 го	 направи.	 Блъснатата	 кола	 е	 на	
баща	ми	и	е	тотална	щета,	а	без	виновен,	има	
една	купчина	железа	за	200	лв.
	 БЛАГОДАРЯ

продължава от стр. 1
Бордът	на	директорите	на	
„Идеал	Стандарт	-	Видима“	
посвещава	 тази	 награда	
на	 Васил	 Кънев,	 защото	
корпоративната	 социална	
отговорност	 е	 приоритет	
на	 компанията,	 поставен	
от	него	още	през	1992	 го-
дина.
	 Призът	беше	връчен	на	
Валентин	 Ганев,	 директор	
на	 Завода	 за	 производ-
ство	 на	 санитарна	 кера-
мика	„Идеал	Стандарт“,	от	
Добри	 Митрев,	 председа-
тел	на	Българската	стопан-
ска	камара.	Поздравления	
за	 наградата	 компанията	
получи	 и	 от	 Лазар	 Лаза-
ров,	 служебен	вицепреми-
ер	 и	 министър	 на	 труда	
и	 социалната	 политика.	
Отличието	 е	 признание	
за	 дарителската	 подкрепа	
на	 компанията	 в	 сфера-
та	 на	 здравеопазването	
-	 закупуване	 на	 модерна	
медицинска	 апаратура	 за	
диагностика	и	лечение,	ме-
дицински	 материали,	 ре-
монтни	дейности.		
	 „През	 последните	 ня-
колко	 години	 увеличихме	
своята	 подкрепа	 в	 здра-
веопазването	 -	 област,	 от	

която	 обществото	 изпитва	
най-голяма	 нужда.	 Про-
дължихме	 да	 подпомага-
ме	 развитието	 и	 на	 други	

социално	 значими	 сфери	
като	образование,	култура,	
изкуство	 и	 спорт“,	 заяви	
Валентин	 Ганев	 при	 полу-

чаването	на	наградата.
	 Във	 видеообръще -
ние	 към	 присъстващите	
от	 своя	 страна	 Ярослав	

Дончев,	 изпълнителен	 ди-
ректор	 на	 компанията,	
отбеляза:	 „Проектът	 „За	
по-добро	 здравеопазване“	
е	 насочен	 към	 основни	
здравни	 заведения	 в	 Га-
бровска	 област.	 Реализи-
раните	 инвестиции	 за	 пе-
риода	 2019	 -	 2022	 година	
възлизат	 на	 над	 680	 000	
лева.	 Допълнително	 над	
550	 изделия	 модерно	 са-
нитарно	 оборудване	 са	
дарени	 на	 лечебните	 за-
ведения.	 Корпоративната	
социална	 отговорност	 на	
„Идеал	Стандарт	-	Видима“	
има	пряко	отношение	 към	
целите	 за	 устойчиво	 раз-
витие	на	компанията.	Като	
най-голямата	 компания	 в	
област	 Габрово	 отговор-
ността	 да	 запази	 и	 дори	
да	 увеличи	 инвестициите	
си	 за	 социални	 ангажи-
менти	 в	 предизвикателни	
години	за	бизнеса	е	неле-
ка	 задача.	 Въпреки	 това	
да	 сме	 социално	 ангажи-
рани	е	сред	ключовите	ни	
приоритети	 заради	 благо-
получието	 на	 обществото	
и	икономиката	като	цяло.“
 На снимката:
 Валентин Ганев и До-
бри Митрев

„Идåал Стандарт - Видима
“
 ñ приз за „Сîциалнî 

îтãîвîрåн ñтратåãичåñки мåниджмънт
“
 îт МТСП

Бордът на директорите на “идеал стандарт - Видима“ посвещава  отличието на Васил Кънев

	 Заместник-	 министъ-
рът	 на	 труда	 и	 социална-
та	 политика	 финализира	
покупката	 на	 имот	 за	 ре-
гионален	 център	 на	 пред-
приятията	 от	 социалната	
икономика	в	 Габрово	и	се	
срещна	 с	 областния	 упра-
вител
	 Заместник-министърът	
на	труда	и	социалната	по-
литика	 Надя	 Клисурска-
Жекова	 подписа	 договора	
за	 покупка	 на	 недвижим	
имот	 в	 Габрово	 в	 полза	
на	 държавата,	 където	 ще	
се	 помещава	 регионален	
център	 на	 предприятията	
от	 социалната	 икономи-
ка.	 Следващата	 стъпка	 е	
областният	 управител	 да	
издаде	 акт	 за	 обявяване-
то	 на	 имота	 за	 публична	
държавна	 собственост	 и	

предоставянето	 на	 имота	
безвъзмездно	 за	 управле-
ние	 на	 МТСП.	 Придоби-
ването	му	е	в	изпълнение	
на	 инвестиция	 „Развитие	
на	 социалната	 икономика“	
от	 Националния	 план	 за	
възстановяване	и	устойчи-
вост.		
	 След	 финализирането	
на	сделката	заместник-ми-
нистърът	 се	 срещна	 с	 об-
ластния	управител	Кристи-
на	 Сидорова.	Те	 обсъдиха	
потребностите	от	социални	
и	 интегрирани	 здравно-со-
циални	услуги	на	областно	
ниво.	 В	 хода	 на	 разгово-
ра	 бе	 договорена	 следва-
ща	 среща	 с	 участието	 на	
заместник-министъра,	 об-
ластния	 управител	 и	 екс-
перти	от	социалната	сфера	
в	областта.		

	 Тричленен	 състав	 на	
Окръжен	съд	-	Габрово	по-
твърди	 присъда	 на	 Райо-
нен	съд	-	Дряново,	с	която	
мъж	от	Севлиево	е	осъден	
на	 лишаване	 от	 свобода	
и	 глоба	 за	 отглеждане	 на	
растения	от	рода	на	коно-
па.
	 С	обжалвания	пред	Ок-
ръжния	 съд	 акт	 Х.	 Х.	 е	
признат	за	виновен	в	това,	
че	на	3	октомври	2021	г.	в	
землище	 на	 село	 Славей-
ково,	община	Дряново,	от-
глеждал	 35	 броя	 растения	
от	рода	на	конопа,	с	нетно	
тегло	на	листната	маса	от	
28	 703,85	 грама,	 на	 стой-
ност	172	223,10	лв.	
	 За	 извършеното	 пре-
стъпление	 първоинстан-
ционният	 съд	 е	 наложил	
на	 подсъдимия	 наказание	
от	 2	 години	 лишаване	 от	
свобода	и	глоба	в	размер	
на	5	000	лева.
	 Тъй	 като	 посоченото	
деяние	 е	 осъществено	 в	

изпитателния	срок	на	пре-
дходно	 условно	 осъждане	
на	същото	лице,	Районният	
съд	е	привел	в	изпълнение	
наказание	от	още	1	година	
лишаване	от	свобода.
	 След	анализ	на	всички	
доказателства	 по	 делото,	
включително	 събраните	 в	
хода	 на	 въззивното	 про-
изводство,	 съдът	 намери	
за	 неоснователни	 възра-
женията	 на	 жалбоподате-
ля	относно	авторството	на	
деянието.	
	 Не	 бяха	 възприети	 и	
доводите	на	защитата,	со-
чещи	процесуални	наруше-
ния	и	грешки	при	анализа	
на	доказателствения	мате-
риал.	Предвид	посоченото,	
обжалваната	 присъда	 бе	
потвърдена	като	обоснова-
на	и	законосъобразна.
	 Решението	на	Окръжен	
съд	-	Габрово	е	окончател-
но	 и	 не	 подлежи	 на	 кас-
ационно	 обжалване	 или	
протест.

Надя Клиñурñка купи имîт пî 
„Развитиå на ñîциалната икîнîмика“

Затвîр и ãлîáа за 
îтãлåжданå на кîнîп

адрес 100 вести

	 Минималната	 работна	
заплата	 ще	 стане	 780	 лв.	
от	 1	 януари	 2023	 г.,	 реши	
правителството.	 Размерът	
й	 ще	 се	 повиши	 с	 9,9%	
спрямо	 сегашната	 й	 стой-
ност.	При	определянето	на	
новия	 й	 размер	 са	 отче-
тени	 реалните	 параметри	
на	 макроикономическата	
среда	и	възможностите	на	
държавния	бюджет.
	 Предлаганият	 нов	 раз-
мер	 на	 минималната	 ра-
ботна	 заплата	 ще	 допри-
несе	 за	 намаляване	 на	

бедността	 сред	 работещи-
те	 и	 на	 неравенствата	 в	
разпределението	 на	 дохо-
дите.	Ръстът	на	най-ниско-
то	възнаграждение	за	труд	
ще	 повиши	 покупателната	
способност	и	потребление-
то	 на	 най-нискодоходните	
групи	от	пазара	на	 труда,	
ще	 увеличи	 мотивацията	
на	 работната	 сила	 и	 ще	
намали	 нелоялната	 конку-
ренция.
	 От	1	януари	2023	г.	ми-
нималната	часова	работна	
заплата	ще	бъде	4,72	лв.

Минималната раáîтна 
заплата ñтава 780 лåва
îт 1 януари 2023 ã.

Юлияна Цанева

	 На	 6	 януари	 ще	 отбе-
лежим	един	от	най-големи-
те	християнски	празници	в	
православния	 ни	 календар	
–	Йордановден.	Това	е	 де-
нят,	в	който	Иисус	Христос	
получава	своето	Кръщение,	
а	 християнското	 триедин-
ство	 на	 Дух,	 Отец	 и	 Син	
се	 явява	 под	 формата	 на	
гълъб	 при	 река	 Йордан.	

Ето	 защо	 празникът	 е	 из-
вестен	 още	 като	 Богояв-
ление.	 По	 традиция,	 в	 ця-
лата	 страна,	 на	 този	 ден	
се	 отслужват	 празнични	
Свети	литургии,	освещават	
се	 бойните	 знамена,	 след	
което	се	провежда	ритуал-
ът	 по	 потапяне	 на	 Светия	
кръст.	Традицията	ще	 бъде	
спазена	и	в	Трявна,	където	
и	 тази	 година	 кръстът	 ще	
бъде	 хвърлен	 в	 студени-

те	 води	 на	 р.	Тревненска.	
Церемонията	 е	 с	 начален	
час	11:00	ч.,	мястото	–	же-
лезният	 мост	 в	 парка	 зад	
Нарочно	 читалище	 „Пенчо	
Славейков	1871“	в	града.
	 Първият,	 който	 изва-
ди	Светия	кръст	от	всички	
скочили	 в	 реката	 смелча-
ци,	ще	бъде	здрав	и	щаст-
лив	 през	 цялата	 година.	
Късметлията	 ще	 бъде	 поз-
дравен	и	дарен	с	парична	

награда	 от	 кметът	 на	 Об-
щина	 Трявна	 г-жа	 Силвия	
Кръстева.	Миналата	година	
това	бе	26-годишния	Анато-
ли	Илиев	от	Трявна,	 който	
за	 трети	 път	 пръв	 хвана	
кръста	в	реката.
	 По	 традиция,	 на	 6-ти	
януари	 от	 08:00	 ч.,	 ще	 бъ-
дат	 отслужени	 сутрешни	
богослужения	 във	 всички	
храмове	 в	 Трявна,	 след	
което	 и	 празничен	 водос-

вет	 за	 здраве	 преди	 риту-
ала	по	потапяне	на	Светия	
кръст.	Вярва	се,	че	в	нощта	
преди	Йордановден	небето	
се	 отваря	 и	 желанията	 се	
сбъдват.	Според	поверията,	
ако	 кръстът	 на	 6	 януари	
замръзне,	 годината	ще	до-
несе	много	здраве	и	голям	
берекет.	Ако	пък	времето	е	
студено	и	сухо,	се	приема	
като	знак	за	плодородна	и	
добра	година.	

С празничåн вîдîñвåт и пîтапянå на кръñта Трявна щå îтáåлåжи Йîрданîвдåн
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Цветомира койчева 
– началник на 

Държавен архив – 
Габрово

	 Известният	борец	с	ис-
тинско	име	Дончо	Колев	е	
роден	на	27	декември	1892	
г.	 в	 село	 Сенник,	 община	
Севлиево.	Биографията	на	
великия	 българин	 е	 добре	
известна,	но	нека	припом-
ним	 важните	 моменти	 от	
нея.	 Едва	 13-годишен	 за-
минава	в	Унгария	и	започ-
ва	 работа	 като	 градинар.	
След	 4	 години	 емигрира	
в	САЩ,	работи	като	хама-
лин,	жп	работник,	миньор.	
	 През	 1918	 –	 1925	 г.	 се	
налага	 като	 професиона-
лен	 борец	 и	 майстор	 в	
свободната	 американска	
борба	 –	 кеч.	 Постига	 по-
беда	 след	 победа	 в	САЩ,	
Япония,	 Китай,	 Нова	 Зе-
ландия,	 Австралия,	 като	
побеждава	 всички	 имени-
ти	 майстори	 на	 кеча	 от	
епохата:	Жак	Шерей,	Чар-
ли	 Сантен,	 Джо	 Стъкър,	
Анри	Деглан	и	др.	След	го-
лемите	му	успехи	към	него	
се	 отправят	 предложения	
да	 бъде	 представян	 като	
турчин,	сърбин	или	амери-
канец,	на	което	той	остро	
реагира	 и	 казва,	 че	 няма	
основание	 да	 се	 отказва	
от	 българския	 си	 произ-
ход	 и	 поданство,	 промяна	
търпи	 само	 името	 му	 от	
Дончо	 Колев	 на	 Дан	 Ко-
лов.	През	1936	г.	в	Париж	
заслужено	 печели	 титла-
та	 европейски	 шампион,	
побеждавайки	 на	 финала	
дотогавашния	 шампион	 -	
французина	Анри	Деглан.	
	 И	 до	 днес	 е	 смятан	
за	 най-великия	 борец	 на	
всички	времена,	за	леген-
да	в	бойните	изкуства.	За	
цялата	 си	 кариера	 изи-
грава	 около	 1500	 офици-
ални	 срещи	 (смята	 се,	 че	
с	 неофициалните	 цифрата	
е	 около	 2000),	 от	 които	
загубените	 са	 72.	 Изклю-
чителна	кариера	и	пример	
за	спортист	и	човек,	който	
въпреки	всички	възможни,	
не	 се	 отказва	 от	 българ-

ския	 си	 произход	 и	 зая-
вява:	„Дан	Колов	е	бълга-
рин”.
	 Не	 забравя	 и	 Роди-
ната,	 като	 участва	 в	 раз-
лични	турнири,	организира	
благотворителен	турнир	за	
подпомагане	 на	 изпадна-
лото	 в	 нужда	 семейство	
на	 големия	 български	
спортист	 Никола	 Петров.	
Неговата	 щедрост	 е	 про-
словута,	 той	 помага	 фи-
нансово	на	много	свои	съ-
селяни	 от	 родния	Сенник,	
на	 българи	 в	 чужбина,	 на	
студенти.	Благодарение	на	
него,	борбата	се	превръща	
в	 един	 от	 най-популярни-
те	 и	 успешни	 спортове	 в	
страната.
	 През	 май	 1939	 г.	 Дан	
Колов	 окончателно	 се	
завръща	 в	 България.	 Не-
победимият	 и	 легендарен	
спортист	е	повален	от	 ту-
беркулоза	и	почива	на	 27	
март	 1940	 г.	 в	 село	 Сен-
ник,	 ненавършил	 48	 годи-
ни,	 погребан	 е	 в	 църков-
ния	двор	на	родното	село.	

Посмъртно	 му	 е	 дадено	
званието	 „Заслужил	 май-
стор	 на	 спорта”.	 Макар	
и	 живял	 далеч	 от	 родния	
край,	 в	 регионалната	 до-
кументална	хранителница	-	
Държавен	архив	-	Габрово,	
се	 съхраняват	 интересни	
и	 малко	 познати	 доку-

менти,	 свързани	
с	 неговия	 живот.	
Те	 представляват	
кореспонденция	
с	 приятели,	 по-
читатели,	 агенти	
и	 др.	 до	 него	 с	
личен	 характер,	
за	 уреждане	 на	
участия	в	турнири	
и	 др.	 Като	 най-
ценно	 сред	 тях	 е	
писмо,	 писано	 от	
самия	 Дан	 Колов	
до	 негов	 близък,	
наречен	 „Бай	 Де-
ньо”,	 на	 когото	
спортистът	 пома-
га	за	оформяне	и	
превод	 на	 доку-
менти,	 сред	 дру-
гите	 интересни	
кореспонденти	 са	

Раул	 Паоли	 -	 негов	 спор-
тен	 мениджър	 и	 органи-
затор	 на	 турнири,	 и	 Хари	
Стоев	 –	 приятел	 на	 Дан	
Колов,	 писани	 от	 Париж,	
както	 и	 от	 Джак	 Гансон,	
организатор	 на	 срещи	 по	
борба,	от	Канада,	Дик	Пе-
рон	от	Северна	Каролина,	
САЩ	 –	 също	 приятел	 на	
Дан	 Колов.	 Те	 разкриват	
моменти	 от	 кариерата	 му,	
участия	 в	 турнири	 и	 др.	
Други	 интересни	 докумен-
ти	 са:	 Разрешително	 (ли-
ценз)	 за	 борец,	 издадено	
на	Дан	Колов	от	Федера-
цията	 по	 професионална	
борба	 на	 Франция	 (веро-
ятно	 през	 1933	 г.)	 с	 ори-
гинална	 негова	 снимка	 и	
Сертификат	за	изпитаност	
и	 гаранция	 от	 френски	
производител	на	оръжие	–	
Сен	Етиен	за	качество	на	
пушка	 ИДЕАЛ	 №	 338,	 из-
дадено	 на	 31	 януари	 1936	
г.	 за	 оръжие,	 закупено	 от	
Дан	 Колов,	 който	 е	 бил	
запален	ловджия.	
	 Всички	 документи	 са	
оригинали,	 ръкописи	 и	
една	малка	част	от	писма-
та	 машинопис,	 написани	
са	на	английски	и	френски	
език	с	приложени	преводи	
на	 български	 език	 и	 са	 в	
добро	 физическо	 състоя-
ние.	Те	 обхващат	 периода	
1933-1971	г.	и	са	постъпили	

в	 Габровския	 архив	 при	
предаването	на	архива	на	
Окръжния	комитет	на	БКП	
през	1993	г.,	в	масив	„Спо-
мени”.	
	 Тяхното	съдържание	бе	
разкрито	 при	 описването	
на	 този	 документален	 ма-
сив	 в	 Информационната	
ни	система	през	2014-2015	

г.	 Днес	 те	 са	 достъпни	
за	 потребители	 на	 архив-
на	информация,	за	всички	
любознателни	хора,	реши-
ли	 да	 научат	 повече	 за	
живота	на	легендарния	ни	
сънародник.	
	 Тяхната	 информацион-
на	 стойност	 и	 ценност	 е	
голяма	поради	оскъдицата	

на	документи	за	легендата	
на	 българския	 спорт	 Дан	
Колов,	 който	 прекарва	
по-голяма	 част	 от	 живо-
та	 си	 извън	 Родината.	 Те	
обогатяват	 документално-
то	богатство	на	Държавен	
архив	–	Габрово,	в	региона	
на	който	е	роден	великият	
български	спортист.

Кîрåñпîндåнция на Дан Кîлîв на анãлийñки и фрåнñки 
åзик ñå ñъхранява в Държавåн архив – Гаáрîвî

По	 повод	 145-годиш-
нината	 от	 рождението	 на	
акад.	 Никола	 Михов	 На-
ционалната	 библиотека	
„Св.	св.	Кирил	и	Методий“	
и	 РБ	 „Априлов	 –	 Палау-
зов”	–	Габрово	подготвиха	
библиографския	 указател	
„Никола	 Михов.	 Биобиб-
лиография“	 –	 първото	 са-
мостоятелно	 издание	 за	
живота	 и	 дейността	 на	
Никола	 Михов	 –	 една	 от	
най-ярките	 личности	 на	
следосвобожденския	 пе-

риод	в	България,	енцикло-
педист-библиограф,	 нари-
чан	„Българският	Еразъм”.	

Създаването	 на	 би-
обиблиографията	 е	 дело	
на	 отдел	 „Библиографско	
и	информационно	обслуж-
ване”	 на	НБ	 „Св.	 св.	 Ки-
рил	 и	 Методий”	 и	 отдел	
„Краезнание”	 на	 РБ	 „Ап-
рилов	–	Палаузов”.	Тя	от-
кроява	 особено	 ярко	 ен-
циклопедичната	 личност	
на	 акад.	 Никола	 Михов	
чрез	 събирането	 на	 да-

нните	 за	 всички	 негови	
публикации	 и	 научни	 тру-
дове.	

Всички	 включени	 за-
главия	 в	 биобиблиогра-
фията	 са	 прегледани	 „de	
visu”	 и	 са	 придружени	 с	
анотации,	 което	 прави	
съдържанието	 й	 още	 по-
прецизно	и	богато	инфор-
мативно.	 Използван	 е	 и	
архивът	 на	 акад.	 Никола	
Михов	 в	 Националната	
библиотека	„Св.	св.	Кирил	
и	Методий”.	

Никола	Михов,	син	на	
свещеник	Васил	Михов,	е	
роден	на	6	март	1877	г.	в	
Габрово,	 завършва	 Апри-
ловската	 гимназия	 (1895	
г.),	 възпитаник	на	Женев-
ския	университет	и	Новия	
Брюкселски	 университет,	
учител	 във	 Велико	 Тър-
ново,	 Габрово	 и	 София,	
поддиректор	 на	Народна-
та	 библиотека	 в	 София,	
създател	 на	 Българския	
библиографски	 инсти-
тут,	 учен,	 който	 винаги	 и	
във	 всички	 свои	 трудове	
следва	 своето	 желязно	
правило	–	„Нито	една	кни-
га	да	не	бъде	цитирана	от	
втора	ръка“.	Много	ценно	
качество	на	неговите	биб-
лиографски	 произведения	
са	 и	 прецизно	 изработе-
ните	им	показалци.	Освен	
историческите	 проучва-
ния,	 изключително	 полез-
ни	 са	 трудовете	 на	 акад.	
Никола	 Михов,	 свързани	
със	социологията,	 статис-
тиката,	демографията.	

Биобиблиографски -
ят	 указател	 се	 издава	 с	
финансовата	подкрепа	на	
Министерството	 на	 кул-
турата	 по	 проект	 на	 РБ	
„Априлов	 –	 Палаузов”	 –	
Габрово	 и	 е	 наличен	 във	
фонда	на	Габровската	ре-
гионална	библиотека.

Биîáиáлиîãрафия на акадåмик 
Никîла Михîв издадîха Нациîналната 
áиáлиîтåка и РБ "Априлîв - Палаузîв" 

	 С	 шест	 нови	
площадки	 за	 игра	
посреща	 възпита-
ниците	 си	 детска	
градина	 „Първи	
юни“	в	квартал	„Бо-
рово“	 (ул.	 „Мирни	
дни“).	 В	 двора	 на	
заведението	 са	
обособени	пет	пло-
щадки	 за	 децата	
от	 3	до	 6	 години	и	
една	 за	 най-малки-
те	 в	 яслената	 гру-
па.
	 Монтирани	 са	
комбинирани	 съ-
оръжения	 за	 лю-
леене,	 пързаляне,	
въртене,	 клатушка-
не,	 пазене	 на	 рав-
новесие,	 катерене,	
учене.	 Те	 заменят	
остарелите	 уреди,	
сертифицирани	 са	
и	 отговарят	 на	 из-
искванията	 за	 ка-
чество	и	безопасност.
	 Площадките	 са	 покри-
ти	 с	 ударопоглъщаща	 кау-
чукова	настилка,	монтира-
ни	са	пейки,	маси,	бесед-
ки	 и	 съдове	 за	 отпадъци.	
Алеите	са	с	нови	бетонови	
павета	 и	 плочи,	 същест-
вуващите	 огради,	 стълби-
ща	 и	 подпорни	 стени	 са	
ремонтирани.	 В	 двора	 на	
градината	вече	има	ледос-
ветление	 и	 е	 изградена	

рампа	 за	 достъп	 на	 деца	
със	 специални	 потребно-
сти.
	 Обектът	 е	 съфинанси-
ран	 от	 Община	 Габрово	
и	 от	 Министерството	 на	
труда	 и	 социалната	 поли-
тика	 по	 програма	 „Краси-
ва	 България“.	 Стойността	
на	 строително-монтажните	
работи	 е	 364	 475	 лв.,	 из-
пълнител	 е	 тревненската	
фирма	„Стройко“	ООД.
	 Съгласно	изискванията	

на	 програмата	 в	 рамките	
на	 проекта	 е	 проведено	
професионално	 обучение	
на	 регистрирани	 в	 бюра-
та	 по	 труда	 безработни.	
Общо	 15	 лица	 от	 Габрово	
са	 придобили	 квалифи-
кация	 по	 специалността	
„Основни	 и	 довършителни	
работи“.	 Курсът	 е	 реали-
зиран	 от	 сдружението	 с	
нестопанска	 цел	 „Знам	 и	
мога	повече“,	гр.	Варна	по	
договор	за	9	900	лв.

Нîви плîщадки за иãра радват 
малчуãанитå в ДГ „Първи юни

“
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	 	 	 Той	 е	 един	 от	 първи-
те,	 които	 играха	 на	 сце-
ната	 на	 новопостроената	
сграда	 на	 театъра	 през	
далечната	 1979	 г.	 в	 спек-
такъла	 „Кой	 обърка	 кон-
ците“	 по	 П.	 Проданов	 и	
В.	Василев,	специално	на-
писана	 за	 ДКТ	 -	 Габрово.	
Много	 години	 той	посвети	
на	 „куклите“	 и	 на	 децата.	
И	 особено	 обичан	 беше	
заради	 ролята	 на	 клоуна	
Чоко	в	празниците	на	тра-
диционния	 детски	 фести-
вал	на	хумора	и	сатирата	
в	Габрово	през	май	всяка	
година.	 В	 спектаклите	 на	
театъра	 ще	 останат	 не-
забравими	 ролите	 му	 в	
„Патенцето“,	„Нощ	на	чуде-
сата“,	„Как	се	прави	цирк“	
с	 гост-режисьор	 Ив.	 Пил-
ни	от	Чехословакия,	 „Нощ	
на	 чудесата“,	 „Котаракът	
в	 чизми“,	 „В	 очакване	 на	
Дядо	Мраз“,	„Яйцето“,	„Си-
мург-птицата	 на	щастието“	
-	 постановка	 от	 узбекски	
режисьор,	„Пук“	от	Валери	
Петров.	В	„Ламята“	от	Ни-
колай	 Хайтов	 импровиза-
циите	на	Венелин	обогати-
ха	режисьорския	замисъл.	

Разбира	 се,	 че	 това	 са	
част	 от	 пиесите,	 в	 които	
е	играл.	В	пиесата	 „Слън-
чогледчето“	 той	се	прояви	
като	 доста	 добър	 режи-
сьор.
	 Венелин	 Венков	 не	
престана	 да	 „играе“	 и	 ко-
гато	вече	не	беше	редови	
член	 на	 трупата,	 не	 пре-
късна	 връзките	 с	 театъра	
и	децата.
	 По	случай	50-годишния	
юбилей	 на	 театъра	 с	 ха-
рактерния	 си	 хумор	 и	 на-
мигване	 поздрави	 колеги	
и	 гости.	Сърцето	му	 беше	
младежко,	а	подвижността	
му	-	видима.	На	последни-
те	две	премиери	на	театъ-
ра	отново	се	видяхме	и	се	
пошегувахме,	 както	 преди	
години.
	 Той	 не	 се	 натрапваше	
с	присъствие,	 но	не	оста-
ваше	 незабележим.	 Оби-
чаше	 младите	 си	 колеги	
и	им	помагаше,	без	да	се	
самоизтъква.	Имаше	какво	
да	се	научи	от	него.
	 Почивай	 в	 мир,	 Вени!	
Нека	 е	 лек	 пътят	 ти	 към	
звездния	театър!
 Мария Стефанова, дра-
матург на ДКТ (1979-1989)

Отидå ñи актьîрът îт 
трупата на Куклåния тåатър 
в Гаáрîвî Вåнåлин Вåнкîв

вела лазарова

	 Концертът	 от	 празнич-
ното	 турне	 „Коледа	 с	 Ва-
сил	Петров“,	оркестъра	на	
Държавна	 опера	 -	 Русе	 с	
маестро	 Димитър	 Косев	
и	 солист	 Даниела	 Кара-
иванова	 зареди	 с	 много	
настроение	 публиката	 	 на	
22	декември		в	зала	„Въз-
раждане“.	 След	 две	 годи-
ни	 отлагане	 определяният	
като	 „българският	 Франк	
Синатра“	 обичан	 певец	
представи	нова	празнична	
програма.	
	 „Нямам	 търпение	 да	
представя	 любимите	 си	
коледни	 класики“,	 обяви	
той	 на	 публиката.	 Краси-
вите	 изпълнения,	 разра-
ботени	 в	 аранжименти	 на	
суинг,	 джаз,	 поп	 звучене,		
впечатляващи	 валсове,	 са	
водени	 от	 стремежа	 към	
щастие,	 сплотеност	 в	 се-

мейството,	 вяра	 в	 Рож-
дество	Христово.	
	 На	 фона	 на	 видео	
стена	 със	 зимни	 карти-
ни	 прозвучаха	 „White	
Christmas“,	 „Аве	 Мария“,	
„Камбаните	 на	 Коледа“,	
„Тиха	 нощ,	 свята	 нощ“	 по	
музика	на		Франц	Грубер,	
една	от	най-известните	ко-
ледни	 песни,	 която	 звучи	
на	над	 300	 езика	в	много	

държави	по	све-
та,	 бе	 послед-
вана	 от	 	 „Let	 it	
snow“,	 „My	Way“		
и	други.	
	 В а с и л	
Петров,	 изпъл-
нител	 с	 неве-
роятно	 сценич-
но	 присъствие,	
присъщ	 богат	
тембър	 с	 топли-
ната	на	кадифе-
ния	 баритон,	 пя	
заедно	 с	 пуб-
ликата	 една	 от	

най-изпълняваните	 колед-
ни	песни	-	„Jingle	Belles“.
	 Неспирните	 овации	 на	
публиката	 го	 връщаха	 с	
три	биса.	Станала	на	кра-
ка,	публиката	пя	отново	с	
него	 „New	York,	New	York“,		
„Srandgers	 in	 The	 Night“,	
заредена	 с	 коледно	 на-
строение	 с	 най-красивите	
песни.

Ваñил Пåтрîв пîздрави Гаáрîвî 
ñ люáими кîлåдни клаñики

 Семейство Николови от Варна е първият посетител на музей „Етър“ за 2023 г. Семейна 
годишна абонаментна карта за безплатни посещения му бе предоставена от екипа на музея.

 Още в самото начало на новата 2023 година експозициите на Исторически музей - Дряново посрещнаха десетки турис-
ти. За първите от тях - Христомир, на 4 г., от Варна и Деница и Милен Козарови от Дряново, имаше подаръци.



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 Гара-
та за 53 000 лв. се продава на 
viber 0034/609-917-778.
помещенИе	 -	 100 кв. м, 
ток, вода, се продава на тел. 
0897/689-442. [7, 1]

ИмоТИ	КупуВА
АпАРТАменТ	се	купува на тел. 
0876/750-396. [23, 1]

ИмоТИ	ДАВА	поД	нАем
РеноВИРАнИ	 И	 обзаведе-
ни офиси в сградата на ОББ 
се отдават под наем на тел. 
0888/907-666. [16, 1]
сТомАТолоГИчен	КАбИнеТ	се 
дава под наем на тел. 066/80-
61-05. [9, 1]
ГАРАж	нА	ул. „Никола Войнов-
ски“ 137 се дава под наем на 
тел. 0879/361-297. [3, 1]
помещенИе	 -	 75 кв. м, в 
идеалния център на Дряново се 
дава под наем на тел. 0887/087-
457 [3, 1]
ГАРАж	нА	ул. „Спортна“ 3 - 45 
лв., се дава под наем на тел. 
0895/465-050. [3, 1]

ИмоТИ	зАменя
боКсонИеРА	 В	 център, мо-
нолит, заменя за гарсониера 

с доплащане. Справки на тел. 
0894/23-24-25. [11, 1]

ИмоТИ	ТъРсИ	поД	нАем
КВАРТИРА	 се	 търси на тел. 
0877/495-882. [15, 1]
КВАРТИРА	 се	 търси на тел. 
0878/872-645. [22, 1]

ГоРИ	КупуВА
чАсТнИ	 ГоРИ	 изкупува. Добри 
цени. Плащане веднага. Справки 
на тел. 0886/277-250 [9, 1]

земИ
КупуВАм	земеДелсКИ	земи и 
гори, може и на идеални части. 
Справки на тел. 0886/33-14-15. 
[1, 1]
земеДелсКИ	 земИ	 и гори се 
купуват на тел. 0894/23-24-25. 
[11, 1]
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РАбоТА	пРеДлАГА
РАбоТнИцИ	 зА	 подго-
товка на пластмаса се 
търсят на тел. 0887/396-
371. [6, 1]
„фИРмА	„сТс	Принт” АД 
търси да назначи „Водач 
мотокар”. За контакти: 
тел. 066/817-132. [7, 1]

мАГАзИн	 зА	 хранител-
ни стоки търси прода-
вач-консултант. Справки 
на тел. 0887/82-55-34. 
[19, 1]
бИсТРо	 „КАРТАл“	 тър-
си да назначи готвачи и 
помощник-готвачи. Пове-
че информация на тел. 
0889/319-654. [11, 1]

ГРИжА	зА	болнИ
И	ВъзРАсТнИ
ТъРся	 женА	 за грижи 
за възрастна жена. По-
неделник - петък от 8 до 
11 часа. Справки на тел. 
0896/66-97-28. [3, 1]

жИВоТнИ	пРоДАВА
мАлКИ	 пРАсенцА	 от 
30 до 50 кг се продават 
на тел. 0897/220-386. 

[12, 1]
пРАсе	-	110 кг, се про-
дава на тел. 0895/947-
858. [1, 1]
пРъчоВе	 И	 шиле-
та се продават на тел. 
0876/93-21-03. [6, 1]

ДомАшнИ	любИмцИ
КАРАКАчАнсКА	 оВчАР-
КА	- женска, на 1 годи-
на, с паспорт, подарява 
тел. 0897/58-36-16. [11, 
1

пРеВозИ
пРеВоз	с	бус до 2.5 т в цялата страна - 0878/888-
439.
ТРАнспоРТ	с	бус - 0.80 лв./км - 0894/004-045. [1, 
1]
пРеВозИ	с	бус - 2 тона, фургон - 18 куб. м, падащ 
борд - тел. 0887/31-61-84. [7, 1]

пРоДАВА	

обзАВежДАне
ХлАДИлнИК	 с	 фризер, 
пералня, ел. печка със 
стъклен плот. Продажба 
на място. Уредите ра-
ботят. Справки на тел. 
0899/495-630. [1, 1]

пРоДАВА	РАзнИ
оРеХИ	 с	 черупките, таз-
годишни, се продават на 
тел. 0878/881-501. [3, 1]

пРоДАВА	ТоР

обоРсКА	ТоР	в чували - 
3.50 лв./бр., с транспорт 
- 0878/650-456. [9, 1]
обоРсКА	 ТоР	 се прода-
ва на тел. 0897/291-482 
[22, 1]

ХРАнА	зА	жИВоТнИ
пшенИцА	 И	 цареви-
ца се продават на тел. 
0886/64-01-01. [1, 1]
пшенИцА	 -	0.65 лв., се 
продава на тел. 0899/93-
63-60. [2, 1]

счеТоВоДсТВо
с ч е Т о В о Д -
нА	 КАнТоРА	
„КонТо-еКс-
пеРТ“ -	 сче-
товодни	 услу-
ги,	 годишно	
приключване,	
данъчни	 де-
кларации - справки на тел. 
066/804-066.

  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        
справка: www.comd.bg

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: 

КонсулТАцИИ

КонсулТАцИИ	 по	 пенсИонИ-
РАне	 (ИзчИсляВАне	 нА	 пРо-
ГнознИ	 пенсИИ),	 зДРАВно,	
пенсИонно	 осИГуРяВАне	 И	
ДР. - ул. „Опълченска“ 45 (срещу 
ДСК), тел. 0899/654-611.

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

НОВИ ОФЕРТИ:
Хаджицонев мост, къща, 2 ет., 120 м2 30 000 лв.
Еса, двустаен, тухла, ет. 1, 67 м2      62 000 лв.
Гарата, 65 м2, тухла, ет. 5             49 000 лв.
ИЦ, н. строителство, двустаен, ет. 2   89 000 лв.
ШЦ, двустаен, тухла, ет. 3              69 000 лв.
Център, тристаен, ет. 2                 80 000 лв.
Яворец, къща, 100 м2, 1.5 дка          68 000 лв.
Шиваров мост, етаж, 150 м2, гараж   110 000 лв.

ИЗГОДНИ ОФЕРТИ:
Център, магазин, 84м2 68 000 лв
Център, 144м2, ет. 2 45 000 лв
Идеален център, магазин, 40 м2 48 000 лв
ПРОДАВА НОВО СТРОИТЕЛСТВО:

Идеален център, 100м2 116 000 лв
Идеален център, Младост, двустайни, тристайни

ГАРСОНИЕРИ: 
Трендафил-2 50 000 лв

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

ГРАД С КИ КЪ ЩИ И ЕТАЖИ:
Камъка, 140 м2, двор 85 000 лв
Хаджицонев мост, 2 етажа, 220 м2, гараж, двор, 
ПВЦ 45 500 лв

Шиваров мост, 80 м2, ПВЦ 55 000 лв
Баждар, къща, 80 м2, 480 м2 двор 65 000 лв

ПАР ЦЕ ЛИ:
Рязковци, 2.6 дка 39 000 лв
Хаджицонев мост, УПИ, 1 дка 8 000 лв
Киевци, 1200м2 36 000 лв
Пройновци, 1200м2, УПИ 12 000 лв
Сирмани, 1050 м2, УПИ 15 000 лв
Индустриална зона, 500м2 15 000 лв
Широк център, Младежки дом, 1 дка 11 000 €
ул. „Свищовска“, 450 м2 25 000 лв
Лъката, 480 м2, УПИ 15 000 лв
Стефановци, 796м2, УПИ 8 500 лв 
Гарата, 2700 м2, 600 м2 договаряне
Изход за В. Търново, гл. път, 1516м2 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, 900м2 двор 27 000 лв

ДАВА ПОД НАЕМ:
Ид. център, лукс студио, обзаведено  500 лв
Бичкиня 320 лв

ОЩЕ АКТУАЛНИ ОФЕРТИ - В ОФИСА

21/10

МОНОЛИТ27
години

www.monolit-bg.com

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

тел.: 066/80 85 74,  0885 118 119

понеделник, сряда 
2023 г.

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

СРЕДНИ ИЛИ ВИСШИ УЧИЛИЩА
(Заповед № РД-1494/12.12.2022 г.) 

260 бр. вакантни длъжности за ВОЙНИЦИ

Във военно формирования от състава на Командване за логистична поддръжка:
за военно формирование 22960 – Царева Ливада -18 бр.
за военно формирование 26690 – Павликени -17 бр.
за военно формирование 22700 – Костенец -19 бр.
за военно формирование 22780 – Долно Камарци -16 бр.
за военно формирование 28130 – Стражица -19 бр.
за военно формирование 42610 – Козарско -19 бр.
за военно формирование 24480 – Ловеч -15 бр.
за военно формирование 22680 – Карлово -28 бр.
за военно формирование 22060 – Велико Търново -15 бр.
за военно формирование 28930 – Брацигово -19 бр.
за военно формирование 42700 – Сливен -13 бр.
за военно формирование 24350 – Кочово -26 бр.
за военно формирование 24540 – Светлен -19 бр.
за военно формирование 24850 – Змеево -17 бр.

 ДОКУМЕНТИ СЕ ПРИЕМАТ ДО 27.01.2023 г. ВЪВ ВОЕННО ОКРЪЖИЕ  – ГАБРОВО, ул. „Соф-
роний Врачански” 1А.
 Изисквания: 
	 -	да	не	са	по-възрастни	от	40	години;
	 -	да	са	годни	за	военна	служба;	
	 -	да	не	са	осъждани	за	умишлено	престъпление	от	общ	характер;
	 -	да	няма	образувано	наказателно	производство;
	 -	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	датата	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	звание.
  

Подробна информация на тел. 0882552015; 066/805531; 066/800257        
справка: www.comd.bg.



оТопленИе
нАРязАнИ,	 нАце-
пенИ	 дърва, чували - 
0892/329-728.
ДъРВА	зА	огрев се про-
дават на тел. 066/823-
712, 0887/620-535, 
0876/162-172.
пелеТИ	 се	 продават 
на тел. 0897/974-477 - 
www.alexfloor.com.

ДъРВА	 В	 чували и раз-
палки. Незабавна дос-
тавка. Справки на тел. 
0884/709-093.
нАцепенИ	 ДъРВА,	 раз-
палки. Безплатен транс-
порт. Незабавна дос-
тавка. Справки на тел. 
0895/252-686.
ДъРВА	 В	 чували и 
разпалки. Бърза дос-
тавка. Справки на 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 - 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.
„ВелеВ-сТРойРемонТ“	
пРеДлАГА	 пелети, дър-
вени и слънчогледови 
екобрикети, донбаски въ-
глища - 0897/922-481.

„мГ-лес“	пРоДАВА	дър-
ва за огрев - справки 
на тел. 0887/547-499, 
0878/513-655.
ДъРВА	В	чували се про-
дават на тел. 0899/05-
20-10. [13, 1]
чуВАл	 ДъРВА	 - 9 лв., 
се продават на тел. 
0893/511-154 [8, 1]
РежА	 ДъРВА.	 Спора-
зумение само на мяс-
то! Справки на тел. 
0894/363-580. [32, 1]
РежА	 ДъРВА	 - справки 
на тел. 0877/299-214. 
[24, 1]

леКАРИ
псИХИАТъР	 И	 неВРо-
лоГ	 Д-Р	 ТРИфоноВ, 
Габрово, тел. 0885/251-
655.

Д-Р	 мАРИнА	 Санке-
ва, специалист кожни 
и венерически болести, 
естетична дерматология, 
гр. Габрово, ул. „Брян-
ска“ 11, понеделник, 
вторник, сряда и пе-
тък от 10.00 до 17.00 
часа. Записване на тел. 
066/800-140
ИсКРА	 ХоТнИшКА	
- логопед/психолог - 
0896/789-937, поне-
делник-петък: от 17.00 
до 20.00 часа; e-mail: 
iskrahotnishka@gmail.
com.

сТРоИТелсТВо
КъРТене	 И	 рязане - 
0896/655-839. 
КъРТИ	 И	 пробива - 
0897/832-363.
услуГИ	 с	 мини и ком-
биниран багер, вишка - 
0897/42-93-74.
РемонТ	 нА	 стари по-
криви, хидроизолация, 
подмяна на улуци и ва-
рови мазилки - справки 
на тел. 0876/416-716. 
[7, 1]
сТРоИТелнИ	 РемонТИ	
от А до Я се предлагат 
на тел. 0897/21-55-13. 
[3, 1]

оТсТРАняВАне	нА	течо-
ве по покриви, капаци, 
комини, саниране, бето-
ни, вътрешни СМР - тел. 
0888/020-187. [3, 1]
КъРТя	 беТон,	 камък - 
тел. 0888/544-438. [3, 
1]

ВъТРешен	РемонТ

пАРКеТ , 	 Дюше-
ме	 -	 редене,	 без-
пРАХоВо	 циклене,	
фино	 шлайфане,	 ла-
киране	 -	 монтаж	 на	
ламиниран	 паркет 
- тел. 066/86-61-43, 
0889/286-025.

безпРАшно	цИКлене	- 
0887/040-471.
бояДИсВАне,	 шпАК-
лоВКА,	 отремонтиране 
след смяна на прозорци 
и врати - 0878/214-647. 
[7, 1]
ВъТРешнИ	 РемонТИ,	
гипсокартон, бани, тапе-

ти, шпакловка, мазилка, 
изграждане на септични 
ями и др. - 0897/390-
194. [3, 1]
мАйсТоР	 ГИпсоКАР-
Тон	 - 0897/40-96-76. 
[8, 1]
попРАВКИ	зА	дома, ел., 
ВиК, дърводелски - тел. 
0897/546-178. [13, 1]

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

ХИДРоИзолАцИИ
ХИДРоИзолАцИя	 нА	
покриви, гаражи, дренаж 
и други СМР - 0882/471-
678. [3, 1]

щоРИ

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

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

ДоГРАмА
щоРИ	-	ремонт на външ-

ни и вътрешни, смяна на 
въжета. Справки на тел. 
0877/406-171 [2, 1]
ДоГРАмА	 -	 изработка, 
монтаж и ремонт. Справ-
ки на тел. 0877/406-171 
[2, 1]

ВиК
мАшИнно	 оТпуш-
ВАне,	 ВиК ремонти - 
0887/680-034.
оТКРИВАне	нА	течове с 
термокамера, хидроске-
нер и видеоробот. Про-
фесионални ВиК услуги. 
Тел. 0888/738-474. [5, 
1]

услуГИ
РезАч		-	0892/775-774. 
[2, 1]
зАВАРъчнИ	 услуГИ	 - 
тел. 0885/724-671. [8, 
1]

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.

РемонТ	нА
елеКТРоуРеДИ	
И	елеКТРонИКА
РемонТ	 нА	 всички 
марки перални - тел. 
0888/294-214. [1, 1]
РемонТ	нА	перални, съ-
домиялни, печки, бойле-
ри - тел. 0988/815-645, 
0884/155-075. [2, 1]

почИсТВАне
почИсТВАне	 нА	 мази, 
тавани, апартаменти 
и други помещения  -  
0894/265-340. [3, 1]

 

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 4 януари 2023 г.

Текущите обяви излизат всеки ден в онлайн изданието на вестника

Текущите 
обяви 

излизат 
всеки ден 
в онлайн 

изданието 
на вестника  

www.
100vesti.info

„100 ВЕСТИ“ 
ИЗлИЗа 

ВСЕКИ ДЕН 
без събота и неделя.

КУХНЕНСКИ
ШКАфОВЕ 
ОфИС 
МЕБЕЛИ 

МЕБЕЛИ

0897 893 563
0897 843 667

ТИПОВИ 
И ПО ПРОЕКТ 
НА КЛИЕНТА

еРоТИКА
еРоТИчен	 мАсАж	 - 
0894/277-849. [6, 1]

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

АВТомобИлИ	
поД	нАем
„VAIKAR	 RENTACAR“	
отдава автомобили под 
наем - справки на тел. 
0999/009-008.

сКРАп,	сТАРИ
АВТомобИлИ
фИРмА	 ВАйКАР	 из-
купува всякакви МПС 
за скрап и авточа-
сти - справки на тел. 
0999/009-008.
КолИ,	 бусоВе	 и ка-
миони (и части) за 
скрап се изкупуват на 
тел. 0888/280-357, 
0899/688-841. [11, 1]

пъТнА	помощ
ВАйКАР	 РоуД	 АСИС-
ТЪНС - денонощна пътна 
помощ - справки на тел. 
0999/009-008.

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 

ВИСШИ УЧИЛИЩА 
(Заповед № РД-1492/09.12.2022 г.) 

20 бр. вакантни длъжности за 
ВОЙНИЦИ

Във военно формирование 52480 – Со-
фия 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	пре-
стъпление	от	общ	характер;

	 -	да	няма	образувано	наказателно	про-
изводство;
	 -	да	нямат	друго	гражданство;
	 -	 да	 покриват	 нормативите	 за	 физиче-
ска	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	датата	на	освобождаването	им	от	воен-
на	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	звание.
  

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

справка: www.comd.bg.

малки 
Обяви,  

реклами
и съОбще-

ния за
 „100 вести“ 
се приемат 
От 9:30 дО 

17:00 часа на 
вхОда 

на редакци-
ята. 

 в петък 
ГиШетО 

рабОти дО 
14:30 часа. 



74 януари 2023 г.

ÐÅ×ÍÈÊ ÊÈÐÈË ÊÎËÅÂ

2
0

2
3

Ã Î Ä È Í À

Â Å Ñ Å Ë À

Í Î Â À

ÈÌÅÍÀÒÀ ÍÀ
ÈÒÀËÈÀÍÑÊÈ
ÊÎÌÏÎÇÈÒÎÐ
/1782-1840/

ÃÅÎÌÅÒÐÈ×-
ÍÀ ÔÈÃÓÐÀ

ÏËÀÍÈÍÑÊÈ
ÌÀÑÈÂ Â
ÑÐÅÄÍÀ ÀÇÈß

ÁÚËÃÀÐÑÊÈ
ÀÊÒÜÎÐ
/1932-2014/

ÏÐÅÏÈÍÀÒÅ-
ËÅÍ ÇÍÀÊ

ÏÎËÓÎÑÒÐÎÂ
Â ÈÍÄÎÊÈÒÀÉ

ÆÈÂÎÒÈÍÑ-
ÊÀ ÌÀÇÍÈÍÀ

ÃÐÀÄ Â
ÁÀØÊÈÐÈß,
ÐÓÑÈß

ËÅÊÀÐÑÒÂÎ,
ÏÎÍÈÆÀÂÀ-
ÙÎ ÒÅÌÏÅÐÀ-
ÒÓÐÀÒÀ

ÃÐÀÄ Â
ÊÀÇÀÕÑÒÀÍ

ÑÒÎËÈÖÀÒÀ
ÍÀ ÏÅÐÓ

ÔÐÅÍÑÊÈ
ÍÅÂÐÎËÎÃ
/1853-1940/

ÑÏÈÑÚÊ ÎÒ
ÈÌÅÍÀ ÇÀ
ÏÎÌÅÍ

ËÈÖÅ,
ÇÀÂÅÆÄÀÙÎ
ÑËÓÆÅÁÍÈ
ÊÍÈÆÀ

ÁÀÍÊÐÓÒ

ÍÎÂÎÏÎÑÒÚ-
ÏÈË
ÐÀÁÎÒÍÈÊ

×ÍÃ-2023

ÄÂÓÊÐÈËÎ
ÍÀÑÅÊÎÌÎ

ÁËÀÃÎÓÕÀÍ-
ÍÎ ÐÀÑÒÅÍÈÅ
ÏÎÄÏÐÀÂÊÀ

ÂÈÄ ÊÎËÁÀÑ

ÑÂÅÙÅÍÀ
ÊÍÈÃÀ ÍÀ
ÌÞÑÞËÌÀ-
ÍÈÒÅ

ÁÚËÃÀÐÑÊÈ
ÏÈÑÀÒÅË -
„ÌÀÌÈÍÎÒÎ
ÄÅÒÅÍÖÅ”

ÏÐÅÏÅ×ÅÍÀ
ÇÀÕÀÐ

ÔÐÅÍÑÊÈ
ÏÈÑÀÒÅË -
„ÁÅÇ ÄÎÌ”
/1830-1907/

ÃÐÀÄ Â
ÈÒÀËÈß

ÒÓÐÑÊÀ
ÏÀÐÈ×ÍÀ
ÅÄÈÍÈÖÀ

ÎÂÅÍ

ÂÅÐÈÃÈ

ÎÐÃÀÍÈÇÀ-
ÖÈß
ÍÀ ÁÀÑÊÈÒÅ
Â ÈÑÏÀÍÈß

ÏËÀÍÈÍÀ Â
ßÏÎÍÈß

ÐÅÊÀ Â
ÐÓÑÈß, ÏÐÈ-
ÒÎÊ ÍÀ ÎÊÀ

ÏÎ-ÌÀËÊÀ
ÐÅÊÀ,
ÂËÈÂÀÙÀ
ÑÅ Â ÄÐÓÃÀ

ÁÐÀÒ ÍÀ
ÊÀÈÍ /ÁÈÁË./

ÙÀÒ Â
ÈÍÄÈß

ÃÅÎÌÅÒÐÈ×-
ÍÎ ÒßËÎ

ÀÐÀÁÑÊÀ
ÄÚÐÆÀÂÀ

ÒÎÏËÎÎÁÅÍ-
ÍÎ
ÓÑÒÐÎÉÑÒÂÎ

ÌÀÐÊÀ ÊÐÅÌ
ÇÀ
ÁÐÚÑÍÅÍÅ

ÂÈÄ ÈÃÐÀ
ÍÀ ÊÀÐÒÈ

×ËÅÍ ÍÀ
ÌÀÑÎÍÑÊÀ
ËÎÆÀ

ÅÇÅÐÎ Â
ÒÓÐÖÈß

ÍÅÙÀÑÒÈÅ,
ÁÅÄÀ

ÃÐÀÄ Â ÑÀÙ,
ÙÀÒ ÒÅÊÑÀÑ

ÒÈÒËÀ ÍÀ
ßÏÎÍÑÊÈß
ÈÌÏÅÐÀÒÎÐ

ÏÓØÅÊ

ÀÒÎË Â ÒÈÕÈ
ÎÊÅÀÍ, ×ÀÑÒ
ÎÒ ÌÀÐØÀËÎ-
ÂÈÒÅ Î-ÂÈ

ÑÒÀÐÎ ÈÌÅ
ÍÀ ÑÐÅÄÅÍ
ÂÈÅÒÍÀÌ

ÍÎÑÈÒÅË ÍÀ
ÍÀÑËÅÄÑÒ-
ÂÅÍÎÑÒÒÀ

ÂÈÄ ßÑÒÈÅ
ÑÚÑ ÇÀÄÓØÅ-
ÍÎ ÌÅÑÎ

ÔÐÅÍÑÊÈ
ÕÓÄÎÆÍÈÊ
/1832-1883/

ÊÀÒÎËÈ×ÅÑ-
ÊÈ ÑÂÅÙÅÍÈ-
ÖÈ

ÇÀÁÐÀÍÅÍÈ
ÇÀ ÑÏÎÐÒÈÑ-
ÒÈ ÌÅÄÈÊÀ-
ÌÅÍÒÈ

ÐÅÊÀ Â
ÐÓÑÈß

Ã-Íß ÍÀ ÌÅ-
ÒÅÐËÈÍÊ ÎÒ
ÅÄÍÎÈÌÅÍ-
ÍÀ ÏÈÅÑÀ

ÃÐÀÄ Â
ÌÎÇÀÌÁÈÊ

ÃÎËÅÌÈ
ÂÅÇÍÈ

ÂÈÄ ÊÀÔÅ

ÑËÀÄÊÎÂÎÄ-
ÍÀ ÐÈÁÀ,
ÊÀËÅÍÈÊ

ÑÅËÎ Â ÁËÀ-
ÃÎÅÂÃÐÀÄÑ-
ÊÀ ÎÁËÀÑÒ

ÐÀÇÊÀÇ ÎÒ
ÍÈÊÎËÀÉ
ÕÀÉÒÎÂ

ÏÐÅÑËÅÄÂÀ-
ÍÅ ÍÀ ÄÈÂÅ×

ÍÅÌÑÊÈ ÏÎÅÒ
ÎÒ ÉÅÍÑÊÀÒÀ
ØÊÎËÀ
/1772-1801/

ÍÎÂÅËÀ ÎÒ
ÑÒÅÍÄÀË

ÊÀÍÒÎÍ Â
ØÂÅÉÖÀÐÈß

ÇÂÓÊ, ÊÎÉÒÎ
ÑÅ ÏÐÎÈÇÍÀ-
Ñß ÍÎÑÎÂÎ

ÂÚÇÏÀËÅÍÈÅ
ÍÀ ÓÕÎÒÎ

ÓÍÃÀÐÑÊÈ
ÁÀËÅÒÌÀÉ-
ÑÒÎÐ È
ÕÎÐÅÎÃÐÀÔ
/1897-1958/

ÑÅËÎ Â
ÑÌÎËßÍÑÊÀ
ÎÁËÀÑÒ

Ã-É ÍÀ ÆÓË
ÂÅÐÍ ÎÒ ÅÄ-
ÍÎÈÌ. ÐÎÌÀÍ
ÑÒÐÎÔÀ ÎÒ 6
ÑÒÈÕÀ ÂÚÂ
ÔÐÅÍÑÊÀÒÀ
ÏÎÅÇÈß

ÏÀÐÀÄÍÈ
ÏÀÃÎÍÈ

ÌÚÆÊÀ
ÏÀÒÊÀ, ÏÀÒ

×ÅÐÅÍ ×ÎÂÅÊ
ÍÅÃÚÐ

ÏÎÐÒÓÃÀËÑ-
ÊÈ ÔÓÒÁÎËÅÍ
ÎÒÁÎÐ

ÑÅËÎ ÊÐÀÉ
ÃÀÁÐÎÂÎ

ÅÒÀÆ ÎÒ
ÒÐÈÀÑÊÀÒÀ
ÑÈÑÒÅÌÀ

Ã-É ÍÀ ÕÀÉ-
ÒÎÂ ÎÒ ÅÄÍÎ-
ÈÌ. ÐÀÇÊÀÇ

ÌÓÑÊÓËÍÀ
ÇÀÕÀÐ

ÐÅÊÀ Â
ÊÀÍÀÄÀ È
ÑÀÙ

ÐÓÑÊÈ
ÊÎÌÏÎÇÈÒÎÐ
/1872-1904/

ÁÚËÃÀÐÑÊÈ
ÏËÓÂÅÖ ÎÒ
ÌÈÍÀËÎÒÎ

ÈÍÑÒÐÓÌÅÍ-
ÒÈ, ÑÅ×ÈÂÀ
ÍÀ ÇÀÍÀßÒ-
×Èß

ÐÎÌÀÍ ÎÒ
ÁÀËÇÀÊ

ÔÐÅÍÑÊÈ ÊÈ-
ÍÎÐÅÆÈÑÜÎÐ
„ÌÅ×ÊÀÒÀ”

ËÅÊÀ
ÓÒÐÈÍÍÀ
ÌÚÃËÀ

ÃÐÀÄ ÂÚÂ
ÔÈÍËÀÍÄÈß

ÑÒÐÎÈÒÅËÅÍ
ÌÀÒÅÐÈÀË

ÌÎÄÅË ÔÈÀÒ

×ËÅÍ ÍÀ ÎËÈ-
ÃÀÐÕÈ×ÍÎ
ÓÏÐÀÂËÅÍÈÅ

ÏÐÎËÅÒÍÎ
ÖÂÅÒÅ,
ÂÅËÈÊÄÅÍ×Å

ÌÅÊÑÈÊÀÍÑ-
ÊÀ ÐÀÊÈß

ÑÏÎÐÒ ÒÎÒÎ

ÃÅÐÎÉ ÍÀ
ÎÌÈÐ ÎÒ
„ÈËÈÀÄÀ”

ÕÚËÌ,
ÌÎÃÈËÀ

ÑÅËÎ ÂÚÂ
ÂÅËÈÊÎ-
ÒÚÐÍÎÂÑÊÀ
ÎÁËÀÑÒ

ÃÐÀÄ Â
ÊÈÒÀÉ,
ÏÐÎÂÈÍÖÈß
ÄÆÚÄÇßÍ

ÀËÄÅÕÈÄ Ñ
ÌÈÐÈÇÌÀ ÍÀ
ÏÎÐÒÎÊÀË

ÂÚÑÒÀÍÈÅ Â
ÊÎÍÑÒÀÍÒÈ-
ÍÎÏÎË - 532 Ã.

ÎÁØÈÒ
ÏÐÎÐÅÇ ÍÀ
ÄÐÅÕÀ

ÍÐÎÄÅÍ
ÏÅÂÅÖ Â
ÊÀÇÀÕÑÒÀÍ

ÑÅËÎ Â
ÏËÎÂÄÈÂÑÊÀ
ÎÁËÀÑÒ

ÏÚÐÂÈÒÅ
ÐÓÑÊÈ
ÊÀÌÈÎÍÈ

ÃÐÀÄ Â ÐÓÑÈß,
ÑÂÅÐÄËÎÂÑ-
ÊÀ ÎÁËÀÑÒ

ßÄËÈÂÎ
ÏÅÐÓÀÍÑÊÎ
ÐÀÑÒÅÍÈÅ

ËÞÁÎÂÍÀ
ÏÎÅÇÈß

Ã-Íß ÎÒ „ÑÀ-
ËÅÌÑÊÈÒÅ
ÂÅÙÈÖÈ”

ÐÎÌÀÍ ÎÒ
ÉÎÊÎ ÎÒÀ

ÐÓÑÊÈ
ÄÐÀÌÀÒÈ×ÅÍ
ÀÐÒÈÑÒ
/1871-1935/

ÌÀÉÑÒÎÐ ÍÀ
ÊÈËÈÌÈ

ÈÒÀËÈÀÍÑÊÈ
ÔÓÒÁÎËÈÑÒ
Â ÌÈÍÀËÎÒÎ,
ÍÀÖÈÎÍÀË

ÊÐÚÑÒÍÈÖÀ
/ÄÈÀË./

ÍÈÄÅÐËÀÍÄ-
ÑÊÈ ÔÓÒÁÎ-
ËÈÑÒ ÎÒ
ÌÈÍÀËÎÒÎ,
ÍÀÖÈÎÍÀË

ÃÅÐÎÈÍß ÍÀ
ÀËÅÊÑÀÍÄÚÐ
ÄÞÌÀ
ÎÒ „ÄÀÌÀÒÀ
Ñ ÊÀÌÅËÈÈ-
ÒÅ”

ÐßÄÊÀ ÂÅÙ

ÀÍÈÇ, ÂÈÐÅËÅ, ÊÀËÈÌÀÍÀ, ÊÀÑÀÍÎ, ÊÎÊÎËÀ, ËÀÁÀÍ, ËÈÍÀÍ, ÌÀÊÀ, ÍÀÇÀË, ÍÎÂÀËÈÑ, ÍÎÍÀÍÀË, ÎÊÀÍÎÃÀÍ, ÐÀÄÈÍ, ÑÀËÀÂÀÒ, ÕÀÀÍ.
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Миниñтър Минåкîв наãради Лъчåзар Захариåв, 
200 изпълнитåли ãî пîздравиха ñ 2-чаñîв кîнцåрт

продължава от стр. 1
 В	 програмата	 бяха	
включени	 още	 изпълне-
ния	 на	 „ветераните“	 на	
ансамбъла,	 на	 първите	
танцьори,	 играли	 ръчени-
ца	в	състава,	на	музикан-
ти	 и	 певици,	 творили	 с	

колектива	 през	 годините.	
Копаница	 с	 хореография,	
която	 не	 е	 представяна	
от	30	години,	събра	малки	
и	 големи,	 бивши	 и	 на-
стоящи	 членове	 на	 ан-
самбъла	 за	 финала	 на	
концерта,	 превърнал	 се	

в	 истинско	 тържество	 на	
сетивата.	
	 Водещ	 на	 проявата	
бе	 синът	 на	 хореографа	
Ивайло	Захариев.	
	 „Гордея	 се,	 че	 съм	
габровец,	 гордея	 се,	 че	
съм	„Габровче“,	гордея	се,	

че	 баща	 ми	 е	 Лъчезар	
Захариев“,	каза	водещият	
и	 благодари	 на	 всички,	
вложили	 труда	 си	 и	 спо-
могнали	 за	 осъществява-
нето	на	концерта.	
	 Той	 припомни	 и	 бога-
тата	творческа	биография	

на	 Лъчезар	 Захариев,	
който	 е	 ръководител	 на	
Детски	фолклорен	ансам-
бъл	 „Габровче“	 от	 създа-
ването	му	през	октомври	
1975	година.
	 През	 годините	 е	 бил	
носител	 на	 различни	 от-

личия,	сред	които	Златна	
лира	 на	 Съюза	 на	 бъл-
гарските	 музикални	 и	
танцови	 дейци,	 „Златен	
Хирон“	на	Община	Габро-
во,	 званието	 „Почетен	
гражданин	 на	 Габрово“	
(2012),	 „Златна	 кобилица“	

на	 Националната	 секция	
на	 ЦИОФФ	 България	
(CIOFF	 –	 Международен	
съвет	 на	 организаторите	
на	фестивали	за	фолклор	
и	 традиционни	 изкуства,	
официален	 партньор	 на	
ЮНЕСКО)	и	други.

продължава от стр. 1
Там	 е	 и	 формата	 за	 за-
писване.	 В	 нея	 трябва	 да	
бъде	 попълнено	 името	 на	
отбора,	 лице	 за	 контакт	
и	 телефонен	 номер,	 елек-
тронен	адрес,	емблема	на	

тима	 (лого)	 и	 имената	 на	
състезателите,	 които	 мо-
гат	 да	 бъдат	 от	 6	 до	 15.	
От	формата	може	да	бъде	
изтеглена	 и	 бланката	 за	
медицински	преглед	на	иг-
рачите.

	 Предоставените	 въз-
можности	 за	 заплащане	
на	 таксата	 за	 участие	 в	
размер	 на	 200	 лева	 са	
две	 –	 по	 банков	 път	 или	
на	 място	 в	 спортна	 зала	
„Орловец“.	

Оñтават три дни за запиñванå
в 29-я турнир пî минифутáîл

зарко Гатев

	 „Янтра“	ще	разчита	на	
Тодор	Чаворски	да	повиши	
резултатността	 на	 отбора.	
29-годишният	нападател	се	
присъедини	 към	 габров-
ския	състав	и	ще	бъде	на	
разположение	 на	 Живко	
Желев	 за	 битките	от	 про-
летния	дял	на	шампионата	
във	 Втора	 професионална	
лига.	
	 През	 есента	 Чаворски	
носеше	екипа	на	„Хебър“	в	
efbetЛига.	 За	 тима	 от	 Па-
зарджик	юношата	на	„Лев-
ски“	игра	през	последните	
три	 сезона	 и	 половина	 и	
имаше	 сериозна	 заслуга	
за	 промоцията	 на	 пазар-
джиклии	 в	 елита.	 За	 „Хе-
бър“	изигра	общо	88	мача,	
в	които	вкара	26	гола	и	на-
прави	8	асистенции.	Играл	
още	 за	 „Левски“,	 „Ботев“	
(Враца),	 „Пирин“	 (Разлог),	
„Добруджа“,	 „Локомотив“	
(Мездра),	„Локомотив“	(Со-
фия)	и	„Оборище“.	Викан	е	
и	в	младежкия	национален	
отбор	 на	 България.	 Има	
над	200	мача	в	професио-

налния	ни	футбол,	49	гола	
и	13	асистенции.	
	 „Идвам	с	амбицията	да	
помогна	на	отбора,	да	по-
беждаваме	 във	 всеки	мач	
и	да	се	изкачим	по-нагоре	
в	 класирането.	 Предвид	
ситуацията	 и	 малката	 то-
чкова	разлика	между	отбо-
рите	в	групата,	смятам,	че	
това	 е	 реална	 цел.	 Прос-
то	 трябва	 постоянство	 в	

представянето.	 Имам	 до-
бри	впечатления	от	отбора	
на	 „Янтра“,	 момчетата	 са	
биткаджии	 и	 се	 раздават	
на	 терена.	 Феновете	 под-
крепят	тима	и	се	надявам	
да	 го	 правят	 още	 по-сил-
но	 през	 пролетта,	 а	 ние	
ще	 се	 раздаваме	 на	 100	
процента“,	сподели	новото	
попълнение	на	 габровския	
отбор.	

„Янтра“ привлåчå Тîдîр Чавîрñки
 Министерството	 на	
младежта	и	спорта	(ММС)	
осигури	 249	 055	 лева	 за	
обновяване	 на	 трибуните	
за	зрители	на	представи-
телния	 градски	 стадион	
„Христо	Ботев“.	
	 Съгласно	 договора	 за	
финансиране,	 средствата	
се	отпускат	безвъзмездно	
на	 Община	 Габрово	 по	
Наредба	№	4	на	ММС	за	
изграждането	 и	 обновя-
ването	на	спортни	обекти	
–	 държавна	 и	 общинска	
собственост.
	 Предвижда	 се	 да	 бъ-
дат	монтирани	3	300	нови	
седалки	 с	 облегалки	 в	
бяло	 и	 зелено,	 които	 ще	
заменят	 старите	 и	 амор-
тизирани	 седящи	 места.	
Съществуващата	 метална	
конструкция	 ще	 бъде	 об-
новена	 и	 ще	 бъдат	 до-
ставени	 нови	 стоманени	
шини	за	закрепване	в	два	
от	централните	сектори.
	 След	 влизането	 на	
ОФК	„Янтра“	в	професио-
налния	 футбол	 Община	
Габрово	 подмени	 седал-

ките	 в	 централния	 сек-
тор	 на	 стадиона,	 за	 да	
е	 изпълнено	 изискването	
от	 минимум	 800	 броя	 за	
лицензиране	 на	 спортно-
то	 съоръжение	 от	 Бъл-
гарския	 футболен	 съюз.	

Стадионът	е	в	експлоата-
ция	над	60	 години	и	раз-
полага	с	близо	12	хиляди	
седящи	места.
	 Новите	 трибуни	 ще	
допълнят	 цялостния	 вид	
на	 обекта,	 чиято	 модер-

низация	 започна	 с	 обно-
вяването	 на	 футболния	
терен	 и	 откритата	 леко-
атлетическа	 писта,	 реа-
лизирано	 с	 финансовата	
подкрепа	 на	 спортното	
ведомство.

Оáщина Гаáрîвî îáнîвява триáунитå на ñтадиîн „Õриñтî Бîтåв" 
ñ 249 хиляди лåва îт Миниñтåрñтвîтî на младåжта и ñпîрта

Юлияна Цанева

	 Първият	 любителски	
фотоконкурс	за	най-краси-
ва	зимна	снимка	на	Тряв-
на	приключи.	Припомняме,	
че	надпреварата	бе	иници-
ирана	 от	 местната	 власт	
и	бе	включена	в	Коледно-
новогодишната	 програма	

на	Община	Трявна	за	2022	
г.	Желание	 за	 участие	 са	
заявили	общо	седем	люби-
тели	фотографи,	 които	ще	
се	борят	за	първото	място	
в	категория	над	18	години.
	 Може	да	ги	подкрепите	
като	 гласувате	 онлайн	 на	
официалната	 ни	 FB	 стра-
ница	 –	 „Община	 Трявна“,	

от	 днес	 до	 23:59	 часа	 на	
9	 януари	 2023	 г.,	 където	 в	
отделни	постове	са	качени	
снимките	на	всеки	един	от	
тях.
	 Постът	с	 три	авторски	
снимки	 на	 зимна	 Трявна,	
събрал	най-много	харесва-
ния,	ще	бъде	обявен	за	по-
бедител	в	първото	издание	

на	 любителския	 фотокон-
курс	 „Запечатай	Коледния	
дух	на	Трявна“	на	11	януа-
ри	2023	 година.	Наградите	
ще	бъдат	връчени	от	 кме-
тът	на	Община	Трявна	г-жа	
Силвия	 Кръстева	 на	 13	
януари	2023	година	в	Риту-
алната	зала	в	сградата	на	
общинска	администрация.

Връчват наãрадитå îт първия люáитåлñки фîтîкîнкурñ 
за най-краñива зимна ñнимка на Трявна на 13 януари


