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	 В	 неделя	 е	 възникнал	
огромен	пожар	в	производ-
ствен	 обект	 в	 габровското	
село	Враниловци.	
	 Огънят	е	лумнал	в	ран-
ните	часове.
	 Навременната	 и	 адек-
ватна	реакция	на	три	екипа	
от	 Габровската	 пожарна	 и	
на	 един	 от	 Севлиево	 пре-
дотврати	 разрастването	 на	
крупен	 пожар,	 съобщават	
от	Пожарната.	
	 Няма	 пострадали	 и	 за-
гинали	хора.
	 Причините	 за	 произ-
шествието	 са	 в	 процес	 на	
установяване.

Пожарникарите предотвратиха
оãромен пожар във враниловци

	 15	 отбора	 от	 Габрово,	 Севлиево	
и	Трявна	ще	 вземат	 участие	 в	 XXIX	
традиционен	 турнир	 по	 футбол	 на	
малки	 врати	 за	 Купата	 на	 Община	
Габрово.	Надпреварата	ще	се	прове-
де	отново	в	спортна	зала	„Орловец“	
след	 двугодишно	 прекъсване,	 нало-
жено	 от	 пандемичната	 обстановка.	
Техническата	 конференция	 за	 про-
явата	 се	 проведе	 в	 петък	 и	 на	 нея	
по	 традиция	 беше	 теглен	 жребият.	
Участващите	 тимове	 са	 разпределе-
ни	 в	 четири	 предварителни	 групи	 –	
три	с	по	четири	отбора	и	една	с	три.	
	 Водачи	на	четирите	групи	са	от-
борите	на	„Шести	участък“	 (А),	 „ММ	
–	74“	(Б),	„Титан	гард“	(В)	и	„Копака-
бана“	(Г).	
	 Турнирът	 ще	 стартира	 днес	 (9	
януари).	Ще	се	играят	по	две	срещи	
на	 ден,	 от	 18	 и	 19	 часа.	Цената	 на	
входния	билет	на	срещите	е	2	лева.

XXIX ТУРНИР ПО МИНИФУТБОЛ
Седмична програма

9 януари (понеделник) 2023 г.
18:00	„Шести	участък“	–	„Чардафон“
19:00	„Жълтата	подводница“	-	ФК	„Орлите“

10 януари (вторник) 2023 г.
18:00	„Интернационале“	–	„Боби	Фишер“
19:00	„Карата	ауто“	-	„Христо	Мечков“

11 януари (сряда) 2023 г.
18:00	„ММ-74“	-	„Елстарт“
19:00	„Титан	гард“	-	„Община	Трявна“

12 януари (четвъртък) 2023 г.
18:00	„Чардафон“	-	ФК	„Орлите“
19:00	„Братекс“	-	„Team	Bear“

13 януари (петък) 2023 г.
18:00	„Елстарт“	–	„Боби	Фишер“
19:00	„ММ-74“	-	„Интернационале“

15 отáора ще учаñтват в XXIX 
турнир по минифутáол

– Госпожо Христова, кои са запомнящи- 
те се събития в Габрово през 2022 година?

–	Ще	се	съгласите,	 че	по	подобие	на	
човешкия	 живот,	 преживяното	 от	 един	
град	до	голяма	степен	се	обуславя	от	това	
какви	цели	сме	си	поставили	за	развитие,	
колко	подготвени	и	мотивирани	сме,	което	
предопределя	 и	 палитрата	 от	 множество	
успехи	 и	 трудности,	 които	 ще	 запечата	
2022	 година.	 Но	 преди	 да	 направя	 бърз	
преглед	 на	 по-важните	 събития,	 белязали	
изминалата	година,	ще	си	позволя	да	при-
помня	някои	от	специфичните	факти,	които	
трансформираха	начина	ни	на	мислене	и	
действие	както	в	личен,	така	и	в	общест-
вен	план.	

В	 България	 2022	 г.	 започна	 с	 тежка	
енергийна,	финансова	и	политическа	кри-
за,	 които	 допълнително	 бяха	 утежнени	
от	 неочаквано	 започналата	 война	 между	
Русия	 и	 Украйна.	Тази	 динамична	 иконо-
мическа	и	политическа	обстановка	се	от-
рази	изключително	негативно	както	върху	
публичния,	 така	 и	 върху	 частния	 сектор.	
Тук	ще	 припомня	 още	 две	 обстоятелства,	
които	също	направиха	2022	г.	още	по-труд-
на	–	приемане	на	държавен	бюджет	през	
март	същата	година	и	сериозно	забавени	
възможности	за	финансиране	през	новия	
програмен	период	2021-2027	г.	и	Плана	за	
възстановяване	 и	 устойчивост,	 чиято	 цел	
е	да	преодолее	негативните	последици	от	
здравната	криза,	причинена	от	Ковид–19.

Липсата	на	адекватност	на	тогавашно-
то	правителство	по	отношение	на	финан-
совите	 последици	 от	 енергийната	 криза	
също	сериозно	засегна	инфраструктурните	
обекти	 в	 рамките	 на	 проекти	 по	 опера-
тивните	 програми.	 Всички	 тези	 тревожни	
обстоятелства,	 свързани	 с	 глобални	 и	
национални	кризи,	задълбочиха	до	голяма	

степен	липсата	на	предвидимост	и	сигур-
ност,	които	за	съжаление,	продължават	и	
към	настоящия	момент.	

Въпреки	всичко,	кризите	са	и	етапи,	в	
които	 човек,	 бизнес,	 община	 учим	 важни	
уроци	и	със	своите	действия	правим	така,	
че	предизвикателствата	да	разкриват	нови	
възможности.	Ще	си	позволя	да	припомня	
как	Ковид–19	 кризата	 ни	 научи	 да	 бъдем	
по-отговорни	към	здравето	и	близките	си,	
сега	 новите	 кризи	 ни	 учат	 да	 бъдем	 по-
отговорни	 към	 ресурсите	 и	 ни	мотивират	
да	търсим	решения	за	истинска	енергийна	
ефективност	 и	 устойчивост.	Ще	припомня	
и	още	една	ситуация,	с	която	започнахме	
и	 завършихме	 2022	 г.	 и	 която	 е	 изключи-
телно	 чувствителна	 за	 габровци,	 и	 тя	 е	
поредната	инициатива	за	политически	за-
игравания	 за	 сметка	 на	 изграждането	 на	
тунел	под	връх	Шипка	–	обект	с	междуна-
родно	 и	 стратегическо	 значение,	 отдавна	
идентифициран	 на	 европейско	 равнище	
като	приоритетен	за	България.	И	тук

урокът е да не чакаме, да не 
се предоверяваме, а да бъдем 
взискателни и настоятелни и да 
отстояваме ключовите интереси на 
Габрово.
За	съжаление,	през	изминалата	година	

битките	между	местна	и	държавна	власт	и	
нежеланието	за	диалог	и	партньорство	се	
превърнаха	в	нова	„добра“	практика.	

Ще	 продължа	 с	 обзор	 на	 ключови	
акценти,	 които	 определиха	 случилото	 се	
в	 Габрово	 в	 резултат	 на	 нашите	 местни	
възможности,	 усилия	 и	 планове.	 Въпреки	
трудностите,	през	2022	г.	Община	Габрово	
амбициозно	 си	 постави	 високи	 цели	 и	
множество	 задачи,	 които	 да	 продължат	

усилията	 ни	 за	 европейско	 развитие	 на	
Габрово	в	контекста	на	зелените	и	устой-
чиви	 политики,	 който	 водят	 със	 себе	 си	
иновативен	 и	 пробщаващ	 контекст.	 За	
първи	път	ни	се	наложи	да	приемем	бю-
джет	за	текущата	година	три	месеца	след	
нейното	започване.	Това	се	случи	на	5	ап-
рил	2022	г.,	като	започнахме	с	финансова	
рамка	 от	 малко	 над	 75	 млн.	 лева,	 която	
представлява	 почти	 изравнено	 съотноше-
ние	 между	 местни	 и	 държавни	 приходи	
45:55.	 Тук	 ще	 благодаря	 за	 усилията	 на	
всички	–	граждани,	бизнес	и	местно	само-
управление,	 и	ще	 спомена	 добрия	 резул-
тат,	постигнат	от	реализиране	на	местните	
приходи	 от	 такси,	 данъци,	 наеми	 и	 други	
разпоредителни	 сделки,	 което	 до	 голяма	
степен	е	индикатор	за	социално-икономи-
ческата	активност	в	нашата	община.		

Една	 от	 сферите,	 която	 справедливо	
най-много	 вълнува	 всички	 габровци,	 е	
тази,	 която	 дава	 перспектива	 за	 благо-
устрояване	 на	 града	 и	 малките	 населени	
места.	През	2022	г.	

инвестирахме сериозен публичен 
ресурс за блаГоустрояване на 
квартали, реконструкция и ремонт 
на улици в Града и малки населени 
места

и	по	този	начин	продължихме	да	прилага-
ме	комплексен	подход	за	подобряване	на	
жизнената	среда	в	Габрово.	Продължихме	
грижата	 за	 чистота	 и	 зелената	 система	
чрез	развитие	на	дейности	от	ОП	„Благо-
устрояване“.	Важен	акцент	от	работата	ни	
беше	 свързан	 с	 увеличаване	 на	 ефектив-
ността	 на	 разделното	 събиране	 на	 битов	
отпадък	 и	 най-вече	 въвеждане	 на	 инова-
тивни	решения,										продължава на стр. 8

кметът таня Õриñтова за 2022 ã.

иван гоСподинов

	 В	 мач	 от	 осмия	 кръг	 от	 първенството	 на	 ББЛ	 „А	
група	Център“	в	своята	зала	„Орловец“	вчера	габров-
ският	 „Чардафон“	 успя	 да	 пречупи	 горнооряховския	
„Локомотив“	 -	 79:60,	 и	 вече	 е	 на	 победа	 от	 първото	
място	и	лидера	„Чавдар“	(Троян).
	 Старши	 треньорът	 на	 тима	 Антонио	 Станков	 не	
можеше	да	разчита	на	капитана	Димитър	Радев,	както	
и	на	двуметровия	Мартин	Миланов,	но	нямаше	притес-
нения	за	крайната	победа.	Макар	че	е	в	състояние	да	
затрудни	всеки	тим	от	групата,	„Локомотив“	е	все	още	
без	победа	в	 този	шампионат	и	 габровци	нямаха	на-
мерение	да	променят	тази	традиция.	Тон	за	победата	
даде	възвръщащият	отличната	си	форма	Боримир	Але-
ксиев	-	спортист	номер	едно	на	„Чардафон“	за	сезон	
2021-2022	 г.	 -	 взриви	 залата	 със	 страхотна	 забивка	 с	
две	ръце.	Иначе	домакините	започнаха	със	самочувст-
вие,	поведоха	в	резултата	с	тройка	на	Цветан	Тодоров,	
с	лекота	поддържаха	разлика	между	5	–	8	точки.	След	
13:5	в	началото	приключиха	първата	част	със	сравни-
телно	комфортна	преднина	-	19:11.														на стр. 3

"Чардафон" пречупи "локомотив", 
вече е на поáеда от лидера

В два поредни броя предлагаме интервю с кмета на Община Габрово Таня Христова за 
запомнящите се събития през изминалата година и за приоритетите през 2023 година

анãел анãелов извади 
кръñта на 
Йордановден в Гаáрово

Ø2

днеñ и утре – áлаãотворителна изложáа в национален 
музей на оáразованието в помощ на Гаáи               2
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ВОДОРАВНО: Христо Ботев. "Борба". Анков (Васил). Трио. Идиом. Яйчар. Бие. Литак. Четири. Маа-
не. Лар. Кец. "ЕНИАК". Алпака. Стрес. Чан. "Едит". Лазар. Венета. Ха. Имел. Алпи. Калофер. Оферта. 
Тана. Иос. Пита. "Те". Узус. Ер. "Жив". Кетон. Плисе. Алас (Леополдо). Очи. Астра. Снел (Джордж). 
"Йолковица". Тур. "АМО". Кео. Остин. Таел. Котле. Белег. Право. Правнук. Молив. Тиара. Лимон. 
"Делба".  ОТВЕСНО: Райчева (Димитринка). "Ариел". Окопи. Синчец. "ЗИЛ". Три. Летра. Скат. Само-
та. Соколар. Тори. Трефа. Жечо. Ева. Зов. Рер. Ленти. Иво. Бинев (Николай). Раева (Александра). 
Исбул. Боти. Исе. Ацтеки. Трема. Асаил. Феи. Акче. Немо ("Капитан Немо"). Вола. Ат. Арт. Гон. 
Инана. Аут. Обител. "Афъзка". "Рапид". Ода. Петле. Уелс. Ерве (Флоримон). Приклад. "Пристанала".  
Бо. Акихито. Осем. Ваб. Камарата. Асен. Лобода.

отговори на сканди от бр. 3, петък

ГАбРОВО, ул. „СТАНциОННА“ 3, 066/80-60-76, 
066/80-60-88, e-mail: patstroi@abv.bg

СпЕциАлизиРАНО ДРужЕСТВО
зА пРОизВОДСТВО НА:

•	 Строителни	и	инертни	кариерни	материали
•	 Строеж	и	поддържане	на	пътища
•	 производСтво	на	аСфалтови	СмеСи	и	
•	 полагане	на	пътни	аСфалтови	наСтилки
•	 пътно-ремонтни	дейноСти
•	 пътни	Съоръжения
•	 Улични	и	паркови	благоУСтроявания
•	 УСлУги	СъС	Строителна	механизация
•	 производСтво	на	бетони	и	циментови	замазки

Пътстрой Габрово аД

БЕЗПЛАТНИ 
ОЧНИ ПРЕГЛЕДИ
при поръчки на 
диоптрични очила: 
вторник и четвъртък
от 16.30 до 18.30 ч.

Габрово, ул. “Козлодуй” 1
066/803-045, 0889/924-697

1 9 9 2

30 ãодини

СТРОИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ
СКЛАД НА ЕДРО  066/808-065
между Пожарната и “Подем”

БОРСА
ЯРЪМОВ АЦ • ООД

�FIBRAN СТИРОПОР
�KNAUF ЛЕПИЛА, ШПАКЛОВКИ
�ГИПСОКАРТОН МИН. ВАТА
�ПОЛИКАРБОНАТ - АНГЛИЯ
�ЦВЕТНИ ЛАТЕКСИ

�    

Работим за вас!

ЯРЪМОВ АЦ • ООД

ПОМПИ WILO, CRUND-FOS; КОТЛИ 
VIADRUS  ; КАМИНИ - ВОДНИ РИЗИ;
ПЪЛНО ПАРНО ОБОРУДВАНЕ

КОЛИЧЕСТВА - В НАЛИЧНОСТ

СКЛАД И МАГАЗИН - ГАБРОВО
ул. “ХРИСТО СМИРНЕНСКИ” 52

808-854, 808-545

РАДИАТОРИ ПАНЕЛНИ 
АЛУМИНИЕВИ MAKET 

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

ГАРАЖНИ 
ВРАТИ

ЩОРИ 
КАСТЕЛО

външни, 
вътрешни

 AL, 
PVC

ДОГРАМА

ЕКСКуРзии ОТ ГАбРОВО
ОДРиН - 1 ден, 11.02/11.03/29.04, 45 лв.   
ОДРиН - 11.02-12.02.,1 нощувка, 115 лв.
ОДРиН-ЧОРлу - 24.-26.03., 2 нощувки,139 лв.
иСТАНбул - 09.02., 2 нощувки, от 173 лв.  
ФЕСТиВАл НА лАлЕТО В иСТАНбул - м. март и април 2023 
г., от 190 лв.
буРСА-ЕСКишЕхиР - 10.05., 3 нощувки, 325 лв.                                                                                             
буКуРЕщ-ТЕРмЕ - 1 ден, 18.02/18.03, 57 лв.                                                                            
буКуРЕщ-ТЕРмЕ с 1 нощувка, 25.02., 145 лв.                                                                                                                                
СиНАя-бРАН-бРАшОВ - 03.03/31.03, 229 лв.  
СОлНА миНА В СлъНиК и ТЕРмЕ буКуРЕщ - 03.03., 2 но-
щувки, 235 лв. 
шОпиНГ В пиРОТ зА 1 ДЕН - 18.02., 55 лв.
КАРНАВАл В КСАНТи - 25-26.02., 1 нощувка, 129 лв.                                                                        
СОлуН-мЕТЕОРА - 03.03., 2 нощувки, 255 лв.
буДАпЕщА-бЕлГРАД-НОВи САД - 07.03., 3 нощувки, 459 лв.
8 мАРТ В Ниш - 03.03., 2 нощувки, 339 лв.
АлбАНия и ОхРиД - 08.04., 3 нощувки, 469 лв.

ЕКСКуРзии ОТ СЕВлиЕВО/ВЕлиКО ТъРНОВО
ОхРиД-ТиРАНА-ДуРъС - 06.04/04.05, 3 нощувки, 360 лв.
плиТВиЧКи ЕзЕРА-любляНА-п.пОСТОйНА - 05.04/19.05, 
405 лв.
ВЕлиКДЕН НА ОСТРОВ КОРФу - 13.04, 3 нощувки, 435 лв.
ОСТРОВ зАКиНТОС  - 23.05., 4 нощувки, 455 лв.
ОСТРОВ КОРФу – почивки лято 2023, 7 нощувки, от 565 лв.

пОЧиВКи В бълГАРия ляТО 2023 Г. – РАННи зАпиСВАНия
пОЧиВКи В ТуРция ляТО 2023 С АВТОбуС ОТ ГАбРОВО – 
РАННи зАпиСВАНия
АВТОбуСНи и САмОлЕТНи билЕТи 
пРЕВОДи и лЕГАлизАции НА ДОКумЕНТи

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

sviat@mail.bg

О	Б	Я	В	А

 ТЕРИТОРИАЛНО СТАТИСТИЧЕСКО БЮРО - СЕВЕР (ТСБ - СЕВЕР),	със	седа-
лище	гр.	Русе,	ул.	„Църковна	независимост”	№	16,	на	основание	чл.	16,	ал.	2	и	чл.	
19,	ал.	1	от	Закона	за	държавната	собственост	и	Заповед	№	С-РД-04-03/06.01.2023	
г.	на	директора	на	ТСБ	-	Север,	обявява	търг с тайно наддаване	за	определяне	
на	наемател	на	обект	-	обособена	част	от	недвижим	имот	-	публична	държавна	
собственост,	находящ	се	на	втория	етаж	в	сградата	на	Териториално	статистиче-
ски	бюро		-	Север,	в	гр.	Габрово,	ул.	„Алеко	Константинов”	№	65,	а	именно:
 Помещение	с	площ	от	55.00	кв.	м.
	 Достъпът	до	обекта	за	служители	на	наемателя	е	неограничен.
	 Срок	на	наемното	отношение	е	5 (пет) години	от	датата	на	подписване	на	
приемо-предавателния	протокол	за	предаване	на	обекта.
	 Началната	тръжна	наемна	цена	е	в	размер	на	264.00 лв. (двеста шестдесет 
и четири лева),	представляваща	размера	на	едномесечния	наем	с	ДДС.	
	 Преди	подписването	на	договора	за	наем	кандидатът,	спечелил	търга,	внася	в	
касата	на	ТСБ	-	Север	или	по	банкова	сметка	гаранция	в	размер	на	два	месечни	
наема,	 която	 се	 задържа	 от	 наемодателя	 като	 обезпечение	 за	 изпълнение	 на	
задълженията	по	договора	от	страна	на	наемателя.	Внесената	гаранция	се	въз-
становява	на	наемателя	в	едномесечен	срок	след	прекратяване	на	договора	при	
условията,	посочени	в	него.	
	 Наемът	се	заплаща	до	15-о	число	на	текущия	месец	по	банкова	сметка	на		
ТСБ	-	Север	в	ОББ	АД:	IBAN:	BG98UBBS80023112973710;	BIC:		UBBS	BGSF.
	 Консумативните	разходи	–	електроенергия,	вода	и	др.,	свързани	с	експлоата-
цията	на	обекта,	са	за	сметка	на	наемателя	и	се	заплащат	в	срок	до	25-о	число	
на	месеца,	следващ	отчитания	месец,	в	брой	в	касата	на	ТСБ	 -	Север	или	по	
банков	път	по	посочената	сметка.
	 Минималните	изисквания	към	кандидатите	са	подробно	описани	в	документа-
цията.	
	 Депозит	за	участие	-	15.00	лв.	(петнадесет	лева),	платими	в	касата	на	ТСБ	-	
Север	или	по	посочената	банкова	сметка.	Депозитът	на	кандидата,	с	който	ще	се	
сключи	договор	за	наем,	се	преобразува	в	част	от	гаранцията	за	изпълнение	на	
договора.
	 Оглед	ще	се	извършва	от	датата	на	публикацията	на	обявата	до	10.02.2023	г.	
включително	всеки	работен	ден	от	10.00	до	16.00	часа	в	присъствието	на	предста-
вител	на	ТСБ	-	Север.	
	 Търгът	ще	се	проведе	на	15.02.2023	г.	от	15.00	часа	в	зала	№	304,	ет.	3	в	сгра-
дата	на	ТСБ	-	Север	в	гр.	Габрово,	ул.	„Алеко	Константинов”	№	65,	от	комисия,	
назначена	със	заповед	на	директора	на	ТСБ	-	Север.
	 Заявления	се	подават	в	сградата	на	ТСБ	 -	Север	в	 гр.	 Габрово,	 ул.	 „Алеко	
Константинов”	№	 65,	 етаж	 3,	 стая	№	 302	 (Деловодство),	 всеки	 работен	 ден	 от	
10.00	до	16.00	часа	от	датата	на	първата	публикация	на	обявата	до	10.02.2023	г.	
или	по	пощата	с	препоръчано	писмо	с	обратна	разписка,	като	върху	плика	се	
посочва	адрес	за	кореспонденция,	телефон	и	по	възможност	факс	и	електронен	
адрес.
	 На	разглеждане	подлежат	само	заявления,	които	са	депозирани	в	Деловод-
ството	на	ТСБ	-	Север	най-късно	до	16.00	часа	на	10.02.2023	година	или	изпратени	
по	пощата	с	пощенско	клеймо	до	10.02.2023	година.
 Лице и телефон за допълнителна информация: Георги Цветков – началник 
на отдел „Статистически изследвания – Габрово“, телефон 066/819722.

Бояна пенчева

	 Ангел	 Ангелов	 от	 Ва-
рна	 извади	 богоявленския	
кръст	 от	 водите	 на	 река	
Янтра.	 36-годишният	 гост	
на	Габрово	пожела	здраве	
на	всички	габровци	и	бла-
гополучие	на	града.
	 Ангелов	 е	 на	 почивка	
с	 цялото	 си	 семейство	 –	
съпругата	 Ивелина,	 две-
те	 момчета	 -	 Емануел	 и	
Йоан,	и	роднини	в	курорт-

ния	комплекс	Узана.	Не	за	
първи	 път	 опитва	 късмета	
си	 да	 спаси	 светия	 кръст	
–	седем	пъти	е	скачал,	два	
пъти	е	успявал.
	 По	 традиция	 кметът	
на	 Габрово	Таня	 Христова	
първа	поздрави	щастливия	
Ангелов,	 прегърнал	 двете	
деца,	и	му	подари	бутилка	
червено	вино.
	 Пожелания	 за	 здраве	
и	 успешна	 година	 към	се-
мейството	 на	 варненеца	

поднесе	 и	 областният	 уп-
равител	Кристина	Сидоро-
ва.
	 Преди	 традиционния	
ритуал	 по	 спасяване	 на	
християнската	светиня	ар-
хиерейският	 наместник	 на	
Габровска	 духовна	 околия	
свещеноиконом	 Руслан	
Личев	 отслужи	 Богоявлен-
ски	 водосвет	 на	 площад	
„Първи	май	1876”		в	съслу-
жение	 с	 отец	 Стефан	 и	
отец	Тодор.

 

анãел анãелов извади кръñта на Йордановден в Гаáрово
36-годишният варненец беше на почивка с цялото си семейство и роднини на Узана

 Над 25 мъже пробваха късмета си да стигнат до светия 
кръст. Нямаше го само ветерана Божидар Петков, който 3 
пъти спасява светинята.
   Снимки: Бояна Пенчева, Снежана Митева

 Община	 Габрово	 ин-
формира,	 че	 има	 възмож-
ност	за	електронно	запис-
ване	 за	 приемния	 ден	 на	
главния	 архитект,	 който	
е	 всяка	 сряда	 след	 13:00	
часа.	 Освен	 на	 гише	 „Ин-
формация”	 в	 Центъра	 за	

административно	 обслуж-
ване	 в	 Общината	 или	 на	
тел.	0885	655	999,	записва-
нето	 може	 да	 става	 чрез	
попълване	 на	 заявление,	
което	 трябва	 да	 бъде	 из-
пратено	на:	chief.architect@
gabrovo.bg.	 Формуляр	 на	

заявлението	може	да	бъде	
изтеглен.	След	подаването	
му	ще	получите	отговор	на	
посочения	 от	 Вас	 имейл	
адрес	 или	 по	 телефон,	
като	ще	бъдете	уведомени	
за	 датата	 и	 часа,	 в	 който	
сте	записан.

Запиñването за приемния ден на ãлавния архитект вече и електронно
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иван гоСподинов

	 С	 две	 престижни	 по-
беди	 в	 своята	 зала	 „Ор-
ловец“	 в	 събота	 мом-
четата	 до	 14	 години	 на	
баскетболния	 „Чардафон“	
излязоха	 на	 второ	 място	
в	 първенството	 на	 зона	
„Мизия“.	 Възпитаниците	
на	 Мариян	 Костадинов,	
шампион	с	ЦСКА	отпреди	
години,	 успяха	 да	 надде-
леят	 над	 реномираните	
школи	 на	 „Дунав	 2007“	 -	
Русе	и	„Етър	49“	-	Велико	
Търново,	съответно	с	52:48	
и	57:46.	 Очаквано,	съпер-
ниците	 не	 успяха	 да	 се	
справят	 с	 лидера	 на	 до-
макините	 Христо	 Вичев,	
обявен	за	спортист	номер	
едно	 на	 клуба	 в	 мъжкото	
направление	 за	 2022	 го-
дина.	 Габровският	 талант	
пак	бе	неудържим,	наниз-
вайки	32	 точки	на	Русе	и	
42	на	„Етър	49“.
	 И	 двете	 срещи	 бяха	
равностойни.	 Срещу	 „Ду-
нав	 2007“	 момчетата	 на	
Костадинов	 поведоха	 в	
първата	част	с	19:13.	Пос-
ледва	 срив	 през	 втората,	
когато	две	точки	на	Симе-
он	Стоянов	бяха	единстве-
ното,	 което	 домакините	

противопоставиха	 на	 съ-
перниците	 си.	 Връщане-
то	 на	 терена	 на	 Христо	
Вичев	 през	 второто	 по-
лувреме	 -	 в	 тази	 възрас-
това	група	се	играе	с	раз-
лични	 петици,	 възкреси	

надеждите	 на	 „Чардафон“	
за	 победа.	 Окрилени	 от	
своя	лидер,	подрастващи-
те	 габровски	 баскетболи-
сти	 зарадваха	 треньора	
си	 със	 сърцата	 игра	 и	
спечелиха	последните	две	

части	 с	 15:10	 и	 16:8,	 с	
което	 заличиха	 пасива	 и	
стигнаха	 до	 крайната	 по-
беда	с	52:48.
	 Резултатът	 автоматич-
но	се	отрази	на	настрой-
ката	 им	 за	 сблъсъка	 с	

„Етър	49“.	В	съботния	тур-
нир	 пред	 „Дунав“	 стоеше	
непосилната	задача	да	се	
справи	 с	 безспорния	 фа-
ворит	 за	 първото	 място	
-	 „Чавдар“	 (Троян).	 Русен-
лии,	 макар	 че	 показаха	

зъби,	не	успяха	да	надми-
нат	 себе	 си	 и	 загубиха	 с	
43:64.	 Затова	 евентуална-
та	 победа	 на	 „Чардафон“	
над	 „Етър	 49“	 щеше	 да	
доведе	 до	 стратегически	
размествания	 в	 класира-
нето	-	първите	два	отбора	
се	класират	за	следващия	
кръг	 от	 шампионата.	 До	
нея	 не	 се	 стигна	 лесно.	
В	 първата	 част	 гостите	
взеха	 лек	 превес	 -	 17:18,	
във	втората	цареше	пълен	
паритет	-	11:11.	
	 В	началото	на	второто	
полувреме	 за	 домакините	
се	 разписа	 Николай	 Си-
меонов,	след	което	неща-
та	в	свои	ръце	пое	Христо	
Вичев.	 На	 серията	 му	 от	
27	 точки	 търновци	 успя-
ха	да	се	противопоставят	
само	със	17	и	„Чардафон“	
записа	 втора	 победа	 над	
този	съперник,	която	дори	
изглежда	 убедителна	 -	 с	
11	точки	разлика.
	 Срещите	в	събота	бяха	
от	 отложения	 трети	 кръг	
на	 първенството.	 Затова	
ситуацията	може	да	се	ут-
върди	или	напълно	проме-
ни	още	през	предстоящия	
уикенд,	когато	същите	съ-
перници	 излизат	 отново	
един	срещу	друг.	

	 „Дунав“	 обаче	ще	има	
преимуществото	 да	 до-
макинства	 в	 своята	 ед-
ноименна	 зала	 в	 Русе.	
Първите	 два	 тима	 ще	 се	
класират	 за	 финалите	 на	
Дивизия	 „Изток“,	 в	 кои-
то	 ще	 се	 включат	 и	 най-
добрите	 тимове	 от	 зона	
„Добружда“.
 „Чардафон“ срещу 
„Дунав 2007“: Александър 
Михайлов (точки 0), Алек-
сандър Георгиев (0), Христо 
Христов (0), Симеон Стоя-
нов (6), Самуил Хубчев (0), 
Павел Бакалов (4), Даниел 
Турлаков (2), Петър Сто-
ев (0), Давид Георгиев (0), 
Калоян Иванов (0), Николай 
Симеонов (0), Христо Вичев 
(32), Ивалин Георгиев (8), 
Георги Начов (0).
 Съставът на „Чарда-
фон“ срещу „Етър 49“: 
Александър Михайлов (точ-
ки 0), Александър Георги-
ев (0), Христо Христов 
(0), Симеон Стоянов (2), 
Самуил Хубчев (0), Павел 
Бакалов (3), Даниел Турла-
ков (2), Петър Стоев (4), 
Давид Георгиев (0), Калоян 
Иванов (0), Николай Симео-
нов (4), Христо Вичев (42), 
Ивалин Георгиев (0), Георги 
Начов (0).

14-ките вече ñа втори, Õриñто вичев ñ нови 74 точки

иван димитров

	 Поредна	 болезнена	
загуба,	 този	 път	 с	 58:61	
срещу	 „Локомотив“	 -	 Гор-
на	 Оряховица,	 претърпя	
тревненският	 „Зограф“.	
Тимът	със	сигурност	е	но-
мер	едно	в	ББЛ	 „Б	 група	
Център“	 по	 загуби	 с	 две-
три	точки.	Този	път	10	ми-
нути	преди	края	те	водеха	
с	6	точки,	но	не	удържаха	
натиска	 на	 домакините	 в	
края.	 Срещата	 бе	 от	 12-
ия	 кръг	 на	шампионата	 и	
се	 игра	 в	 зала	 „Никола	
Петров“	в	събота.
	 „Зограф“	 е	 съвместен	
проект	 на	 местния	 едно-
именен	клуб	и	габровския	
„Чардафон“,	 чиято	 идея	 е	
да	 възкреси	 мъжкия	 бас-
кетбол	 в	 клуба,	 дал	 на	
България	 звезда	 от	 ран-
га	 на	 Георги	 Глушков.	Ти-
мът	 е	 съставен	 от	 мест-
ни	 момчета	 и	 юноши	 на	
габровския	 тим,	 което	
създава	 сериозни	 главо-
болия	 при	 подготовката	
на	 треньора	 Стефан	 Ива-
нов	-	Джордъна,	сребърен	
медалист	 с	 юношите	 на	
„Чардафон“	от	сезон	2013-

2014	година.	Аматьорският	
статут	 на	Лигата	 също	не	
подобрява	 положението.	
Така	на	младия	наставник	
се	наложи	в	Горна	Оряхо-
вица	да	се	противопоста-
ви	на	 домакините	 само	с	
8	 налични	 състезатели.	 В	
последния	момент	по	раз-
лични	 причини	 отпаднаха	
четирима,	 към	 тях	 трябва	
да	 се	 добави	 и	 най-до-
брият	борец	под	кошовете	
-	Пламен	Илиев,	за	когото	
предварително	се	знаеше,	
че	няма	да	е	в	състава.
	 Въпреки	 проблемите,	
„Зограф“	 даде	 сериозен	
отбор	на	„Локомотив“,	кой-
то	 е	 лидер	 в	 групата,	 из-
преварвайки	 дори	 счита-
ния	за	фаворит	преди	се-
зона	„Дрийм	тийм“	-	Троян.	
След	 слабо	 начало	 трев-
ненци	 успяха	 да	 стабили-
зират	 играта	 си	 и	 след	
първата	 част	 изоставаха	
само	 с	 4	 точки	 -	 14:17.	
Амбицирани,	те	взеха	вто-
рата	-	12:8,	и	на	почивката	
водеха	с	 точка.	Позитиви-
те	продължиха	и	в	начало-
то	 на	 второто	 полувреме,	
когато	 водените	 от	 лиде-
ра	 си	 Димитър	 Тодоров	

тревненски	 баскетболисти	
дори	 увеличиха	 преднина-
та	си.	В	тези	минути	им	се	
получаваше	 и	 далечната	
стрелба	 -	 общо	 „Зограф“	
наниза	11	тройки	от	35	оп-
ита	и	 записа	сравнително	
приличен	процент	на	успе-
ваемост	-	36.7.	Домакините	
бяха	 по-пестеливи	 в	 това	
отношение	 -	 стреляха	 от	
6.75-метровата	линия	само	
16	пъти,	5	от	тях	бяха	точ-
ни.
	 Момчетата	 на	 „Зо-
граф“	 загубиха	 мача,	 за-
щото,	 поне	 засега,	 не	 са	
показали,	 че	 се	 учат	 от	
грешките	си.	Всичките	им	
предишни	 загуби	 се	 дъл-
жат	 на	 слаба	 игра	 под	
кошовете	и	непомерно	на	
възможностите	 им	 мята-
не	 от	 далечна	 дистанция.	
Така	се	развиха	и	нещата	
в	Горна	Оряховица.	В	чет-
въртата	част	мерникът	на	
тревненци	взе	да	изневе-
рява,	домакините	набързо	
се	 възползваха	 от	 ситуа-
цията,	наваксаха	и	накрая	
надделяха	 в	 играта	 кош	
за	кош.
	 „Сами	 се	 бихме	 -	 съ-
жаляваше	 след	 срещата	

старши	 треньорът	 Стефан	
Иванов.	 -	 През	 втората	
част	 ни	 влязоха	 няколко	
стрелби	и	си	помислихме,	
че	 така	 можем	 да	 бием.	
Нещата	 се	 обърнаха	 в	
началото	 на	 последната	
част,	 когато	 ни	 вкараха	
12	точки,	а	ние	не	реали-
зирахме	 нито	 една.	 Про-
блемът	е,	че	когато	не	им	
върви	 стрелбата,	 момче-
тата	спират	да	играят	и	в	
защита.“	
	 За	 да	 е	 успешен	 про-
ектът,	 „Чардафон“	 отстъпи	
на	 „Зограф“	 един	 от	 най-
добрите	 си	 състезатели	
-	 Димитър	Тодоров,	 един-
ственият	 габровец,	 играл	
в	 шампионата	 на	 Италия,	
макар	 и	 в	 третото	 ниво.	
Митака	 и	 срещу	 „Локо-
мотив“	беше	на	ниво	 -	 18	
точки,	 9	 борби,	 но	 като	
цяло	 неговият	 тим	 загуби	
битката	 под	 кошовете	 -	
42:52.	 Като	 резултат	 до-
макините	 бяха	 далеч	 по-
ефективни	 в	 подкошието	
-	38:18	точки,	по-умело	из-
ползваха	и	противникови-
те	грешки	-	20:10.	Тревнен-
ци	 бяха	 по-ефикасни	 на	
бързи	 контраатаки	 -	 8:2.	

Неочаквано,	 въпреки	 къ-
сата	 скамейка,	 влиянието	
на	 техните	 резерви	 е	 по-
голямо	-	9:4	точки.
	 И	 двата	 тима	 изуми-
ха	 със	 слаба	 стрелба	 от	
наказателната	 линия	 -	 4	
успешни	 от	 18	 опита	 за	
домакините	 (22.2%),	 3	 от	
8,	или	37.5%	за	Трявна.
	 „Зограф“	може	да	вър-
не	самочувствието	си	още	
в	 следващия	 кръг.	 В	 съ-
бота	от	17.00	часа	в	зала	
„Орловец“	 в	 Габрово	 той	
среща	преодолимия	отбор	
на	 „Предаторс“.	Ако	 са	 в	
пълен	 състав,	 тревненци	
със	 сигурност	 могат	 да	
се	 справят	 с	 плевенчани,	
срещу	 които	 имат,	 макар	
и	 служебна,	 една	 победа	
през	този	сезон.
 „Зограф“: Крум Ахилей 
(коефициент за ефектив-
ност 5, борби 6, асистен-
ции 1, точки 8), Николай 
Василев (-1, 2, 0, 4), Валери 
Пейков (10, 9, 3, 10), Те-
одор Върбанов (2, 2, 0, 0), 
Николай Георгиев (1, 0, 1, 
5), Димитър Тодоров (16, 
9, 4, 18), Цветослав Митев 
(5, 6, 0, 2), Цветомир Ми-
нев (9, 2, 3, 11).

къñа ñкамейка и ñлаáа четвърта чаñт провалиха "Зоãраф"

продължава от стр. 1
През	втората	обаче	върна-
ха	оборотите	и	сами	вдъх-
наха	 оптимизъм	 в	 проти-
вниците	си.	В	края	на	по-
лувремето	гостите	свалиха	
разликата	на	2	 точки,	а	в	
началото	на	второто	дори	
дръпнаха	 напред.	Точно	 в	
тези	минути	бяха	записани	
11	 промени	 на	 лидерство-
то	и	3	изравнявания	на	ре-
зултата.	 15	 минути	 преди	
края	 на	 таблото	 светеше	
44:41	 в	 полза	 на	 Горна	
Оряховица.
	 Тогава	 Антонио	 реши	
да	 се	 намеси	 по-активно.	
Свиканата	 „оперативка“	
даде	резултат.	След	серия	
от	 13:2	 точки	 в	 полза	 на	
„Чардафон“	 нещата	 дойдо-
ха	 на	 мястото	 си.	 Дома-
кините	заиграха	много	по-
здраво	 и	 агресивно	 в	 за-
щита	 и	 изведнъж	 точките	
след	противникови	грешки	
нараснаха	на	23:12	в	тяхна	
полза.	 Въпреки	 че	 в	 под-
кошието	 цареше	 известен	
паритет	-	36:34,	момчетата	
на	 Станков	 взеха	 връх	 и	
при	 борбите	 -	 46:38.	 Оч-

аквано	 те	 имаха	 преиму-
щество	и	при	бързите	кон-
траатаки	-	14:7,	решителен	
принос	за	победата	имаха	
и	резервите	-	22:4	точки.
	 „Чардафон“	 спази	 тра-
дицията	 да	 залага	 на	 да-
лечната	 стрелба,	 тради-
ционно	 тя	бе	сравнително	
слаба	 -	 7	 успешни	 от	 25	
опита,	или	28%.	В	отговор	
се	 видя	 нещо	 необичайно	
за	 баскетбола	 -	 играчи-
те	 на	 „Локомотив“	 не	 се	
опитаха	 дори	 веднъж	 да	
пробват	 мерника	 си	 из-
вън	 6.75-метровата	 линия.	
Сериозни	 забележки	 има	
към	 точността	 и	 на	 двата	
отбора	 от	 наказателната	
линия	-	58.3%	за	домакини-
те	и	50%	за	гостите.	
	 Най-резултатен	 за	 до-
макините	 бе	 Ростислав	
Тончев	-	16	точки.	Боримир	
Алексиев	 завърши	 с	 15,	
но	 е	 с	 по-висок	 коефици-
ент	 за	 ефективност	 -	 25,	
заради	спечелените	9	бор-
би.	Андриан	Деков	пък	ре-
гистрира	 дабъл-дабъл	 -	 11	
точки,	10	борби.
	 Най-точен	 за	 „Локомо-

тив“	 бе	 възпитаникът	 на	
„Чардафон“	 Христо	 Сар-
кизов,	 който	 до	 миналия	
сезон	игра	за	Габрово	-	16	
точки.
	 „Крив	 мач	 -	 анализи-
ра	 след	 срещата	 Антонио	
Станков.	-		С	Горна	винаги	
сме	 така.	 Крив	 отбор	 са.	
Не	са	опитни,	не	са	игра-
ли	баскетбол	на	по-високо	
ниво,	 както	 нашите	 със-
тезатели,	 но	 срещу	 такъв	
отбор	 е	 много	 трудно	 да	
намериш	верния	ритъм	на	
игра.	 През	 третата	 част	
разговаряхме	с	момчетата	
и	 решихме,	 че	 трябва	 да	
затегнем	играта	в	защита,	

да	 крадем	 повече	 топки.	
На	 полувремето	 имахме	
само	 4	 точки	 след	 про-
тивникови	 грешки,	 завър-
шихме	срещата	с	 23.	Така	
се	 получи	 разликата	 на-
края	 -	 с	 повече	 агресия	
в	 защита.	 Доволен	 съм	
от	 старанието	 на	 всички.	
Но	 през	 второто,	 не	 и	 от	
първото	 полувреме.	 През	
второто	 изпълниха	 всички	
указания,	движеха	топката	
повече.	 „Локомотив“	 игра	
зона	 40	 минути.	 Срещу	
такава	 защита	 трябва	 да	
движиш	 повече	 топката.	
Доволен	 съм	 от	 Боримир	
Алексиев	 -	 	 влезе	 много	
добре	 в	 мача.	 Открадна	
една	 топка	 и	 я	 заби	 с	
две	ръце.	С	Анди	движеха	
много	 добре	 топката	 сре-
щу	 зоната.	 Радвам	 се	 за	
победата.“
	 Антонио	 оцени,	 че	
следващият	 мач	 -	 с	 „Ду-
нав“	в	Русе,	е	много	важен	
за	цялостното	представяне	
през	 сезона.	 В	 осакатен	
състав	 през	 ноември	 	 на	
свой	 терен	 „Чардафон“	
отстъпи	 с	 83:86	 в	 продъл-

женията,	 въпреки	 че	 во-
деше	 с	 5-6	 точки	 малко	
преди	края.	Сега	задачата	
е	не	само	да	вземе	побе-
дата	в	Русе,	но	тя	да	е	с	
повече	от	3	точки,	така	че	
да	 се	 получи	 въртележка	
на	върха.	
	 Станков	 се	 надява,	 че	
няма	 да	 има	 отсъстващи	

и	 в	 пълен	 състав	 ще	 се	
справи	 с	 младия	 състав	
на	 домакините	 и	 най-вече	
с	 техния	 играещ	 треньор	
Николай	Николов,	който	в	
Габрово	заби	34	точки.
 „Чардафон“ игра в 
състав: Ростислав Тончев 
(коефициент за ефектив-
ност 16, борби 2, асистен-

ции 5, точки 16), Георги 
Стоянов (9, 5, 1, 4), Бори-
мир Алексиев (25, 9, 3, 15), 
Цветан Тодоров (22, 3, 7, 
11),  Манол Тончев (6, 6, 1, 
8),  Стефан Бакалов (7, 1, 
0, 5),  Калоян Колчев (0, 2, 
0, 8),  Андреан Деков (24, 
10, 2, 11), Константин Тър-
новски (-2, 1, 0, 1)

"Чардафон" пречупи "локомотив", вече е на поáеда от лидера

спорт

"Не им ли върви стрелбата, момче-
тата спират да играят и в защита" - 
съжалява треньорът Стефан Иванов

Ростислав  Тончев 
завърши мача с 16 т.
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напредват дейноñтите в летния театър, 
оñтават около 190 дни до завършването 
на оáекта, който ще е Младежки център

Бояна пенчева

	 Огромната	 работа	 по	 раз-
чистването	на	обекта	Летен	теа-
тър	вече	е	свършена	и	се	вижда	
цялото	съоръжение,	което	доско-
ро	беше	обрасло	с	растителност.
	 Проектът	 „Основен	 ремонт	
с	 преустройство	 на	 сградите	 и	
съоръженията	 на	 комплекс	 „Ле-
тен	 театър“	 за	 създаване	 на	
младежки	 център	 в	 Габрово	 за-
почнаха	 в	 края	 на	 месец	 юни	
миналата	година.
	 Изпълнител	 на	 дейностите	 е		
„НСК	София“	ЕООД	с	управител	

Светлин	Владимиров.
	 За	 350	 дни,	 считано	 от	 27	
юни	 2022	 година,	 строителят	
трябва	 да	 извърши	 реконструк-
ция	и	преустройство	на	същест-
вуващите	 сгради	 и	 основен	 ре-
монт	на	амфитеатъра	и	съоръже-
нията	към	него.
	 Младежкият	 център	на	 тери-
торията	на	бившия	Летен	театър	
ще	се	реализира	по	проект	„Въз-
можност	 за	 изява	 на	 младите	
хора	 –	 създаване	 на	 младежки	
център	 в	 Габрово“,	 финансиран	
чрез	Финансов	механизъм	на	Ев-
ропейското	 икономическо	 прос-

транство	 2014	 –	 2021	 г.	 (ФМ	 на	
ЕИП).	
	 Средствата	са	в	размер	на	3	
836	710	лв.	
	 Предвидено	е	да	се	направи	
основен	 ремонт	 на	 съоръжение-
то	и	да	се	достави	необходимото	
оборудване	и	обзавеждане. 
	 В	територията	на	Младежкия
център	 ще	 има	 зони	 за	 работа	
в	 пет	 направления	 –	 „Младеж-
ки	 хъб“,	 „Младежко	 лидерство“,	
„Култура,	 екология	 и	 творчески	
активности“,	„Спорт	и	физическа	
активност“,	 „Здраве	 и	 благопо-
лучие“.

Катя гечева – гл. 
уредниК в рим - 

гаБрово

 Една	 културна	 цен-
ност	в	РИМ	–	Габрово	ни	
напомня,	 че	 габровските	
опълченци	 почитат	 равно-
стойно	две	събития,	свър-
зани	 с	 Освободителната	
Руско–турска	война.	Те	са	
паметни	 за	 нашия	 град	 и	
са	 записани	 като	 съдбо-
носни	 в	 националната	 ни	
история.	 Това	 са	 епични-
те	 августовски	 боеве	 при	
отбраната	 на	 връх	 Све-
ти	Никола,	 където	 руси	 и	
българи	 със	 свръхусилия	
и	 жертвоготовност	 успя-
ват		да	отблъснат	турските	
войски	и	да	ги	задържат	в	
подножието	на	Стара	пла-
нина.	 Второто	 по	 време,	
но	 не	 по	 значимост,	 как-
то	 за	 участвалите	 в	 него,	
така	и	в	оценките	на	воен-
ните	 историци	 е	 зимното	
преминаване	 на	 Балкана	
по	 няколко	 направления.	
В	 Габровско	 то	 се	 из-
вършва	по	Химитлийската	
пътека	 през	 Шипченския	
проход	 –	 неочаквана	 ма-
невра	 на	 руската	 армия	
при	 изключително	 небла-
гоприятни	метеорологични	
условия.
	 В	подготовката	за	зим-
ния	 преход	 активно	 се	
включва	и	населението	от	
Габровско	 и	 най-вече	 от	
селата,	 в	 които	 лагеруват	
руските	 войски	 –	 Тодор-
четата,	 Баевци,	 Зелено	
дърво,	 Стомонеци	 и	 То-
плеш.	 Помощта	 е	 с	 хра-
на,	 топли	дрехи,	осигурен	
подслон.	Достойно	оценен	
от	 историята	 е	 приносът	
на	българските	водачи	на	
колоната	 –	 Новак	 Дими-
тров	 и	 Тотьо	 Малешков,	
и	 двамата	 от	 с.	 Зелено	
дърво.	Те	 изготвят	 	 скица	
с	 най-малки	 подробнос-
ти	 на	 местностите,	 през	
които	трябва	да	преминат	
войската	 и	 опълчението,	
и	 застават	 начело.	 Така	
наречената	 Дясна	 коло-

на	 включва	 около	 15	 800	
души,	 сред	 които	 седем	
опълченски	 дружини	 (от	
1-ва	до	6-а	и	10-та).
	 От	 военните	 дневници	
на	участниците	в	прехода	
научаваме,	 че	 зимата	 за-
почва	 още	 в	 средата	 на	
месец	 ноември.	 Балканът	
е	 покрит	 със	 сняг.	 В	 на-
чалото	 на	 декември	 на	
позициите	е	паднал	доста	
обилен	 снеговалеж,	 може	
да	се	ходи	и	язди	само	по	
отъпкани	пътеки	и	продъл-
жава	да	вали.	Ежедневно	
има	виелици	и	няма	види-
мост,	дори	на	близко	раз-
стояние.	 За	 маскировка	
при	 разузнаване	 руските	

войни	 обличат	 над	 воен-
ното	 си	 облекло	 „бели	
ризи	и	кепки,	поради	кое-
то	на	снега	отдалече	беше	
много	по-трудно	да	ги	раз-
познае	 човек“.	 В	 средата	
на	месеца	бурите	не	стих-
ват,	пътеките	са	засипани	
и	по	тях	се	върви	само	с	
местен	 придружител,	 кой-
то	 води	 „като	 налучква	 с	
крака	пътеката“.	
	 При	 тази	 обстановка	
на	16	декември	в	Габрово	
пристига	 генерал	 Скобе-
лев	с	новината,	че	трябва	
да	се	премине	Балкана	и	
да	се	атакува	Шейновския	
лагер	 на	 турската	 армия.	
На	 19	 декември	 е	 плани-

рано	 преминаването	 да	
стане	 в	 две	 колони.	 Пър-
вата	 под	 ръководството	
на	ген.	Скобелев	по	Хими-
тлийската	пътека	да	запо-
чне	 на	 24	 декември.	 Вто-
рата,	 ръководена	 от	 ген.	
княз	Святополк	 -	Мирски,	
през	 Тревненския	 проход	
да	тръгне	на	23	декември,	
да	 слезе	 в	 Енина	 и	 да	
атакува	 Шейново	 и	 Шип-
ка.			
	 На	24	декември	1877	г.	
(стар	 стил)	 потегля	 коло-
ната	 на	 ген.	 Скобелев	 от	
селата	 Топлеш	 и	 Зелено	
дърво.	 Времето	 е	 тихо,	
но	снегът	е	до	пояс.	Най-
отпред	 вървят	 сапьорите	

и	 стрелковият	 батальон,	
след	 тях	 -	 планинската	
артилерия.	 Разчиства	 се	
сняг	между	1.40	–	2	метра,	
пътят	 е	 стръмен,	 конете	
не	 могат	 да	 се	 движат,	
защото	 затъват.	На	 някои	
места	пътеката	е	около	50	
сантиметра	и	хора	и	коне	
падат	 в	 пропастта.	 От	
умора	разчистващите	сне-
га	 заспиват	 прави.	 Най-
трудно	 е	 придвижването	
на	 артилерията,	 която	 се	
изтегля	 на	 ръце,	 около	
всяко	 оръдие	 работят	 по	
100	 души,	 но	 те	 едва	 по-
мръдват.	Времето	е	ужас-
но	 –	 виелица,	 сняг,	 „си-
бирска	снежна	буря“,	тем-

пературите	 падат	 до	 -20	
градуса.	 В	 продължение	
на	4	дни	и	нощи	колоната	
преминава	през	местност-
та	 Узана	 (Вътро	 поле)	 и	
изкачва	 височините	 Ку-
руджа	 (връх	 Исполин)	 и	
Маркови	столове	(Марков	
стол).	Спуска	се	по	южния	
склон	на	Балкана,	който	е	
по-стръмен	 и	 се	 преодо-
лява	 с	 пързаляне,	 конете	
по	същия	начин	слизат	по	
склона.
	 На	27	декември	е	пре-
взето	 село	 Химитлий	 (дн.	
с.	 Ясеново).	 Турският	 ла-
гер	 от	 изток	 е	 атакуван	
от	 колоната	 на	 ген.	 княз	
Святополк	 -	Мирски,	 пре-
минала	 през	 Тревненския	
проход,	в	състава	на	коя-
то	 е	 и	 9-та	 опълченска	
дружина.
	 На	 28	 декември	 в	 10	
часа	 по	 заповед	 на	 ген.	
Скобелев	 Дясната	 коло-
на	 започва	 решаващата	
за	 войната	 атака	 за	 пре-
вземането	на	Шейновския	
укрепен	 лагер.	 От	 изток	
щурмуват	 частите	 от	 Ля-
вата	 колона,	 а	 на	 самия	
Шипченски	проход	турски-
те	 части	 са	 сковани	 от	
нападението	 на	 руските	
сили	под	командването	на	
ген.	 Радецки.	 Руски	 вой-
ници	и	опълченци	се	бият	
рамо	до	рамо,	 дружините	
преминават	в	атака	с	щи-
кове.	 Под	 свиреп	 артиле-
рийски	 огън	 се	 превзема	
редут	след	редут.	Музика-
та	 свири,	 руските	 войски	
и	 български	 опълченци	
влизат	 в	 боя	 с	 развети	
знамена	и	песни.	
	 В	 15	 часа	 командва-
щият	турските	войски	при	
Шейновския	лагер	Вейсел	
паша	обявява	капитулаци-
ята	на	последната	органи-
зирана	 турска	 армия	 по	
пътя	към	Цариград.
	 Оценката	 на	 ген.-ма-
йор	Леонид	Вяземски	(ко-
мандир	на	2-ра	бригада	на	
Българското	 опълчение),	
участник	 в	 отбраната	 на	
Шипка	през	август	1877	г.	

и	в	битката	при	Шейново,	
е:	 „Операцията	 на	 28	 де-
кември	 е	 най-блестящата	
за	 цялата	 военна	 кампа-
ния!“.	
	 Много	 често	 в	 пре-
сата,	 в	 слова	 по	 време	
на	 чествания	 на	 годиш-
нини	 от	 Освободителна-
та	 руско–турска	 война	 се	
набляга	 на	 епичните	 ав-
густовски	 боеве	 в	 Шип-
ченския	проход	през	1877	
г.	 От	 единадесет	 години	
честванията	 през	 август	
са	 национални.	На	 28	 де-
кември	 припомняме,	 че	
самите	 участници	 във	
войната	 –	 руски	 офице-
ри,	 войници	 и	 български-
те	 опълченци,	 участвали	
и	в	отбраната	на	прохода	
през	август	1877	г.,	и	през	
декемврийското	 зимното	
преминаване	 на	 Балкана,	
и	 при	 превземането	 на	
Шейновския	 лагер	 на	 28		
декември	1877	г.,	оценяват	
и	 двете	 събития	 равно-
стойно.	 Опълченците	 от	
Габровско	 са	 ги	 отбеляз-
вали	ежегодно	след	Осво-
бождението	с	подобаваща	
тържественост.	 С	 гордост	
са	 си	 припомняли	 думите	
на	генерал	Скобелев	след	
превземането	 на	 Шейно-
во:	„Юнаци!	Благодаря	ви	
за	добрата	служба	и	юна-
чество,	 което	 вий	 пока-
захте	във	вчерашния	бой.	
Вий,	 юнаци,	 се	 бихте	 не	
по-лошо	 от	 вашите	 друга-
ри	по	оръжие	—	войници-
те	от	руската	армия,	която	
армия	 съществува	 повече	
от	200	години“.	
	 За	 българските	 опъл-
ченци	 това	 е	 било	 най-
значимото	 признание	 в	
живота	 им.	 Поклон	 пред	
паметта	им!
 На снимката има два 
текста.  Горе: "Отпраздну-
ванието 28 декемврий 1908 
година отъ Габровските По-
борници и Опълченци"  Долу: 
"Дата на преминаванието 
Иметлийския Проходъ презъ 
1877 година отъ храбрите 
братски Руски войски и Бъл-
гарски Опълченци"

една ñнимка разказва за зимното преминаване на 
Балкана по време на руñко-турñката война 1877/1878

Снимката е била притежание на Д. Костов - опълченец от Х-та дружина, дарена на РИМ – Габрово от Иван Савчев Цанков
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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

АПАРТАМЕНТИ ПРОДАВА: 
Гарсониери
Широк център,тухла 19000 EUR
Широк център,тухла 26000 EUR
Двустайни
Гарата - 67 м2, тухла дог.
Дядо Дянко - ет. 4, тухла дог.
Бичкиня - след ремонт дог.
Шиваров мост - тухла, 60 кв.м,  
  26 000 EUR
Лъката - 72 кв. м, тухла дог.
Тристайни
Център - 84м2,тухла 21 000 EUR
Младост - ет.4, 89 м2 дог.
Автогара - 100м2, тухла  
  31 000 EUR
Борово - монолит 32 000 EUR
Голо бърдо, 90 м2, тухла дог.

КЪЩИ ПРОДАВА: 
Баба Зара, 120 м2, гараж дог
Велковци, 230 м2, след ремонт, 
двор договаряне
Баждар, гараж  37 000 eu
Болтата, 2 етажа с механа - 
лукс  договаряне
Гарата, 2 етажа с магазин, след 
основен ремонт дог.

ПАРЦЕЛИ, ЗЕМ. ЗЕМИ И ГОРИ: 
До Младежки дом, парцел, 3 
дка  договаряне
Габрово, зем. земя договаряне
Русевци, парцел, път, ток, вода   
  40 000 eu

КУПУВА ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ 
И ГОРИ - НАЙ-ДОБРИ ЦЕНИ

      ул. Николаевска 12
    (срещу ДСК), ет. 1

066/860-960, 0899/440-177Everest_imoti@abv.bg

Агенция за 
недвижими имоти

СМЕНЯ ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕТО НА ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ

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, 3]
ТРиСТАЕН АпАРТАмЕНТ в райо-
на на Автогарата се продава на 
тел. 0894/36-44-37. [11, 2]
КъщА В село Козирог се прода-
ва на тел. 0886/23-52-83. [3, 2]

имОТи зАмЕНя
бОКСОНиЕРА В център, монолит, 
заменя за гарсониера с допла-
щане - 0894/23-24-25. [11, 3]

имОТи КупуВА
АпАРТАмЕНТ СЕ купува на тел. 
0876/750-396. [23, 4]
ГАРАж СЕ купува на тел. 
0893/70-30-50. [12, 3]
КъщА В града до 25 000 лв. ку-
пува 0897/546-178. [11, 1]

ГОРи КупуВА
ЧАСТНи ГОРи изкупува. Добри 
цени. Плащане веднага. Справки 
на тел. 0886/277-250 [9, 3]

зЕми
зЕмЕДЕлСКи зЕми и гори ку-
пува 0894/23-24-25. [11, 3]
зЕми СЕ продават на тел. 
0879/33-45-46. [3, 1]

ДАВА пОД НАЕм
РЕНОВиРАНи и обзаведе-
ни офиси в сградата на ОББ 
се отдават под наем на тел. 
0888/907-666. [16, 3]
СТОмАТОлОГиЧЕН КАбиНЕТ се 
дава под наем на тел. 066/80-
61-05. [9, 4]
КВАРТиРА СЕ дава на тел. 
0889/363-365. [4, 3]
СТАя - справки на тел. 
0899/439-467. [1, 1]

ТъРСи пОД НАЕм
КВАРТиРА СЕ търси на тел. 
0877/495-882. [15, 4]
КВАРТиРА СЕ търси на тел. 
0878/872-645. [22, 4]
бОКСОНиЕРА, ГАРСОНиЕ-
РА спешно търси под наем - 
0879/499-324 [10, 2]

НОщуВКи
НОщуВКи СЕ предлагат на тел. 
0888/254-625.

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
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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.

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

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 – София от състава 

на  Командване за логистична поддръжка
 ДОКУМЕНТИ СЕ ПРИЕМАТ ДО 27.01.2023 г. ВЪВ ВОЕННО ОКРЪ-
ЖИЕ  – 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	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.

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 ВОЙНИЦИ в Сухопътни войски:
  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 бригада – Карлово/Казанлък - 80 бр., съ-
гласно 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 ОКРЪ-
ЖИЕ  – ГАБРОВО,  ул. „Софрониа Врачански” 1А.
 Изисквания: за някои от длъжностите се изисква свидетелство за 
управление на МПС категории „В” или „С”.
 -	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

РАбОТА пРЕДлАГА
РАбОТНици зА подготов-
ка на пластмаса се търсят 
на тел. 0887/396-371. [6, 
4]
ФиРмА „СТС Принт” АД 
търси да назначи „Водач 
мотокар”. За контакти: 
тел. 066/817-132. [7, 4]
мАГАзиН зА хранителни 
стоки търси продавач-кон-
султант. Справки на тел. 
0887/82-55-34. [19, 4]

ТРАНСпОРТНА ФиР-
мА НАбиРА шОФьО-
Ри НА ГОНДОли С 
КАТЕГОРия „С+Е“. За 
контакти: 0887/818-
462. [22, 2]

биСТРО „КАРТАл“ тър-
си да назначи готвачи и 
помощник-готвачи. Пове-
че информация на тел. 
0889/319-654. [11, 4]
мАГАзиН зА хранителни 
стоки „Ивекс“ търси про-
давачка. Справки на тел. 
0888/321-619. [7, 3]
„ГлиНЕНи ГъРНЕТА“ тър-
си хигиенистка. Информа-
ция на място. [5, 3]

РЕСТОРАНТ „СОпРАНО“ 
търси миячка, вечер. За-
плата 900 лв. Справки на 
тел. 0879/22-11-32. [6, 3]
зАВЕДЕНиЕ ТъРСи гот-
вачка за обедно меню с 
опит, може и млада пен-
сионерка. Справки на тел. 
0898/441-776. [6, 3]
„ГлиНЕНи ГъРНЕТА“ 
търси барман/ка. Инфор-
мация на място или на 
0876/90-80-71. [5, 3]
зАВЕДЕНиЕ ТъРСи гот-
вач/ка и помощник/ка 
кухня. Справки на тел. 
0899/96-21-64. [12, 2]
ФЕРмА „бОжЕНСКи Чи-
ФлиК“ ЕООД търси да на-
значи общ работник - тел. 
0899/414-153. [6, 1]

мАйСТОРи СРЕщу отлич-
но заплащане се търсят на 
тел. 0895/424-308. [24, 2]
хОТЕл „пРимА S“ - Уза-
на търси камериерка с 
опит (може и пенсионери) 
- 0888/009-001. [5, 3]
зАВЕДЕНиЕ ТъРСи сер-
витьори/ки, бармани/ки - 
0899/96-21-64. [12, 2]
ТъРСим шОФьОР за 
нощна смяна (от 01:00 
до 06:00) за транспорти-
ране на печатни издания. 
Трудов договор. За повече 
информация: 0878/848-
383. [10, 1]

РАбОТА ТъРСи
пОЧиСТВАНЕ НА входове 
- 0884/510-589. [2, 1]

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 формирование 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. „Софроний 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	физи-
ческа	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	годи-
ни	от	датата	на	освобождаването	им	от	
военна	 служба	 (кадрова	 военна	 служ-
ба);
	 -	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.
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СТРОиТЕлСТВО
КъРТи и пРОбиВА - 
справки на тел. 0897/832-
363.
уСлуГи С миНи и КОм-
биНиРАН бАГЕР, ВишКА 
- справки на тел. 0897/42-
93-74.
РЕмОНТ НА стари покри-
ви, хидроизолация, под-
мяна на улуци и варови 
мазилки - справки на тел. 
0876/416-716. [7, 4]
КъРТя бЕТОН, ка-
мък - справки на тел.. 
0888/544-438. [3, 3]
КъРТя бЕТОН, камък - 
справки на тел. 0888/544-
438. [12, 2]
СъбАРяНЕ НА стари по-
стройки - справки на тел. 
0897/828-088. [12, 1]
бЕТОНи, пОДпОРНи сте-
ни, дренажи, покриви, хи-
дро- и топлоизолация, гип-
сокартон, мазилка и други 
СМР - справки на тел. 
0897/390-194. [22, 2]

хиДРОизОлАция НА пО-
КРиВи, ГАРАжи и ДРуГи 
ВъТРЕшНи РЕмОНТи. Ра-
ботим и по селата. Справ-
ки на тел. 0882/471-678. 
[22, 2]
РЕмОНТ и направа на 
покриви, комини, капаци, 
улуци, топлоизолация, ма-
зилки и др. - 0888/020-
187. [22, 2]
ОбРъщАНЕ НА врати и 
прозорци, шпакловка, 
мазилка, замазка, изола-
ция, боя - справки на тел. 
0898/672-883. [6, 2]

ВъТРЕшЕН РЕмОНТ

пАРКЕТ, ДюшЕмЕ - 
редене, бЕзпРАхОВО 
циклене, фино шлай-
фане, лакиране - 
мОНТАж НА лАмиНи-
РАН пАРКЕТ - справки 
на тел. 066/86-61-43, 
0889/286-025.

бЕзпРАшНО циКлЕНЕ - 
справки на тел. 0887/040-
471.
бОяДиСВАНЕ, шпАК-
лОВКА, отремонтиране 
след смяна на прозорци 
и врати - справки на тел. 
0878/214-647. [7, 3]
мАйСТОР ГипСОКАРТОН 
- справки на тел. 0897/40-
96-76. [8, 4]

мАлКи пОпРАВКи за 
дома, ел., ВиК, дърво-
делски - справки на тел.  
0897/546-178. [13, 4]

изОлАции
ВъТРЕшНи и външни изо-
лации със скеле - справки 
на тел. 0896/655-839.
АлпиНиСТи, СКЕлЕ - 
справки на тел. 0898/907-
400.
АлпиНиСТи - справки на 
тел. 0899/321-190

ВиК
мАшиННО ОТпушВАНЕ, 
ВиК ремонти - справки на 
тел. 0887/680-034.
ОТКРиВАНЕ НА течове с 
термокамера, хидроскенер 
и видеоробот. Професио-
нални ВиК услуги. Тел. 
0888/738-474. [5, 3]

КОмиНи
пРОФЕСиОНАлНО пО-
ЧиСТВАНЕ на комини - 
отгоре и отдолу. ПО ВСЯКО 
ВРЕМЕ. Тел. 0897/704-
502.

К О м и Н О Ч и С Т А Ч 
С ОпиТ. ЧиСТи ОТ-
ГОРЕ и ОТДОлу. 40 
лВ. ГАРАНция. Тел. 
0894/525-258.

ДОГРАмА

Н и КО КОНСТРуКции 
ООД пРОизВЕжДА 
и мОНТиРА пРО-
зОРЕЧНи СиСТЕми 
REHAU - справки на 
0888/001-588, e-mail: 
nikopvc@abv.bg. [4, 2]

изРАбОТВА
изРАбОТКА НА метални 
конструкции, гаражни и 
други врати, огради, па-
рапети - справки на тел. 
0885/943-808, 066/870-
546.
ОГРАДНА мРЕжА произ-
вежда, гвоздеи и телове 
на заводски цени пред-
лага - справки на тел. 
0886/650-175.
изРАбОТВАм КАзАНи 
за ракия. Качествени. 
На достъпни цени! Тел. 
0888/280-357, 0899/688-
841. [4, 1]

РЕмОНТ НА
ЕлЕКТРОуРЕДи 
РЕмОНТ НА д. електро-
уреди - справки на тел. 
0899/439-467. [2, 1]

уСлуГи
зАВАРъЧНи уСлуГи - 
справки на тел. 0885/724-
671. [8, 3]

пОЧиСТВАНЕ НА 
ДВОР, изхВъРляНЕ 
НА бОКлуК, СъбАРя-
НЕ НА пОКРиВи, пРЕ-
НАСяНЕ НА бАГАж. 
изКупуВАНЕ НА жЕ-
лязО. Тел. 0893/921-
083. [26, 3]

пОЧиСТВАНЕ
пОЧиСТВАНЕ НА мази, 
апартаменти и къщи. Тел. 
0897/828-088. [12, 1]
пОЧиСТВАНЕ НА апар-
таменти. Собствен пре-
воз. Най-ниски цени. Тел. 
0877/771-903. [11, 2]
пОЧиСТВАНЕ НА мази, та-
вани, апартаменти и други 
помещения  -  0894/265-
340. [5, 1]

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

ГРАДиНи, бАСЕйНи

лАНДшАФТЕН Ди-
зАйН, оформление и 
изпълнение на дворни 
места, озеленяване, 
водопадни и езерни 
форми, скални къто-
ве, барбекюта. Справ-
ки на тел. 0888/942-
335.

Дистрибутор 
на “Жити” аД

ОГРАДНА мРЕжА и ОГРАДНи пАНА: плетени 
и заварени, поцинковани и с PVC; колове, 
аксесоари; рабица, кокошкарска мрежа; сита, 
подложни мрежи. ГВОзДЕи: 70 модела на 
склад, 15 размера стоманени; за пневматични 
пистолети. ТЕлОВЕ: меки, твърди; поцинкова-
ни, помеднени; пчеларски, пломбажни; бодли-
ва тел, тел с PVC, заваръчна тел, тел на пръти 
КОВАНО жЕлязО. ГАбиОНи

тел . 066/80 85 39, 0886/650 175, 0889/364 626  
Габрово, ул. "Христо смирненски" 54

всичко от тел 
на едно място

ОТОплЕНиЕ
НАРязАНи, НАцЕпЕНи 
дърва, чували - 0892/329-
728.
ДъРВА зА огрев се прода-
ват 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 доставка. 
Тел. 0895/252-686.
ДъРВА В чували и разпал-
ки. Бърза доставка. Тел. 
0877/471-466.
ДъРВА зА печки и ками-
ни се продават на тел. 
0876/583-472.
ДъРВА зА огрев в чували 
и разпалки. Доставка на 
място. Справки на тел. 
0877/191-102.

НАРязАНи и нацепени  
дърва - бърза достав-
ка,  се продават на тел. 
0877/108-825.
НАРязАНи и нацепе-
ни букови и дъбови дър-
ва се продават на тел. 
0876/839-779.
„ВЕлЕВ-СТРОйРЕмОНТ“ 
пРЕДлАГА пелети, дърве-
ни и слънчогледови еко-
брикети, донбаски въгли-
ща - 0897/922-481.
„пЕхлиВАНОВ“ - преся-
ти въглища донбас, дър-
ва. Ниски цени, безплатен 
транспорт - 066/805-642, 
0897/892-903.

ДъРВА В чували и разпал-
ки. Безплатна доставка. 
Справи на тел. 0876/437-
140.
„мГ-лЕС“ пРОДАВА 
дърва за огрев - справ-
ки на тел. 0887/547-499, 
0878/513-655.
ДъРВА В чували се про-
дават на тел. 0899/05-20-
10. [13, 3]
ЧуВАл ДъРВА - 9 лв. - 
0893/511-154 [8, 4]
РЕжА ДъРВА. Споразуме-
ние само на място! Тел. 
0894/363-580. [32, 4]
РЕжА ДъРВА - 0877/299-
214. [24, 4]

 

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 
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Þðè ä. ñú âåò íèê: Ев ге ни По пов - 0888/339-070
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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.

пъТНА пОмОщ
уСлуГи С пътна помощ, 
минибагер, бобкат и са-
мосвал - 0898/69-00-63. 
[12, 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.

АВТОЧАСТи/мАГАзиНи
КупуВАм НОВи ав-
точасти за Москвич, 
Лада. Справки на тел. 
066/855-955. [10, 1]

АВТОуСлуГи
СмяНА НА гуми 24/7, 
включително почивни 
дни - справки на тел. 
0878/294-336. [12, 1]

СКРАп, СТАРи
АВТОмОбили
КОли, буСОВЕ и ка-
миони (и части) за 
скрап се изкупуват на 
тел. 0888/280-357, 
0899/688-841. [11, 3]
изКупуВАНЕ НА коли 
за скрап, на алуминиеви 
джанти, без значение от 
състоянието им. Справки 
на тел. 0878/294-336. 
[12, 1]
КОли зА скрап се изку-
пуват на тел. 0897/82-
80-88. [12, 1]

Текущите обяви от печатните  страници на вестник "100 вести" 
излизат всеки ден и в онлайн изданието на сайта

 www.100vesti.info

ЕРОТиКА
ЕРОТиЧЕН мАСАж - 
0894/277-849. [6, 4]

жиВОТНи пРОДАВА
мАлКи пРАСЕНцА от 
30 до 50 кг се продават 
на тел. 0897/220-386. 
[12, 3]
пРъЧОВЕ и шилета 
се продават на тел. 
0876/93-21-03. [6, 4]
пРАСЕТА ДО 30 кг и от-
бити телета над 100 кг 
за доотглеждане се про-
дават на тел. 0885/333-
194, 0876/461-047. 
[12, 2]

пРОДАВА ОбзАВЕжДАНЕ
НОВи КиТЕНици се про-
дават на тел. 0898/572-
490. [2, 1]

пРОДАВА РАзНи
ДОмАшНА ГРОзДОВА ра-
кия - 50 градуса, 10.00 
лв., се продава на тел. 
0896/85-89-58. [4, 1]

мЕДициНСКи мАТЕРиАли
иНВАлиДНА КОлиЧКА, 
антидекубитален дюшек, 
тоалетен стол се продават 
на тел. 0896/89-89-60. [3, 
1]

КупуВА мАТЕРиАли
СТАРО жЕлязО от мяс-
то се изкупува - справки 
на на тел. 0897/82-80-88. 
[12, 1]
мЕТАлНи пОДпОРи 
„Хюнабек“ се купуват - 
справки на тел. 0899/396-
060. [5, 2]

пРОДАВА ТОР
ОбОРСКА ТОР в чували - 
3.50 лв./бр., с транспорт 
- 0878/650-456. [9, 3]
ОбОРСКА ТОР се прода-
ва на тел. 0897/291-482 
[22, 4]

пРЕВОзи
пРЕВОз С бус до 2.5 
тона в цялата страна - 
0878/888-439.
пРЕВОзи С бус - 2 
тона, фургон - 18 куб. 
м, падащ борд - тел. 
0887/31-61-84. [7, 3]

СЧЕТОВОДСТВО
СЧЕТОВОДНА КАНТОРА 
„КОНТО-ЕКСпЕРТ“ - 
СЧЕТОВОДНи уСлуГи, 
ГОДишНО пРиКлюЧ-
ВАНЕ, ДАНъЧНи ДЕ-
КлАРАции - справки 
на тел. 066/804-066

КОНСулТАции
КОНСулТАции пО 
пЕНСиОНиРАНЕ (из-
числяване на прогноз-
ни пенсии), ЗДРАВНО, 
ПЕНСИОННО ОСИГУРЯ-
ВАНЕ И ДР. - Габрово, 
ул. „Опълченска“ 45 
(срещу ДСК), справки 
на тел. 0899/654-611.

лЕКАРи
Д-Р иВАйлО ДОНЧЕВ - СпЕциА-
лиСТ уРОлОГ в Клиника по уро-
логия към Университетска болница 
„Лозенец“ - гр. София (б. Пра-
вителствена болница). Работи с 
най-съвременна апаратура за без-
кръвни операции. АмбулАТОРНи 
пРЕГлЕДи ВСяКА СъбОТА и НЕ-
ДЕля В КАбиНЕТ В ГАбРОВО, ул. 
„Николаевска“ 195 след уговорка 
на тел. 0898/74-48-14.
пСихиАТъР и НЕВРОлОГ Д-Р 
ТРиФОНОВ - Габрово, справки на 
тел. 0885/251-655.
Д-Р мАРиНА САНКЕВА, СпЕциА-
лиСТ КОжНи и ВЕНЕРиЧЕСКи 
бОлЕСТи, ЕСТЕТиЧНА ДЕРмАТО-

лОГия, гр. Габрово, ул. „Брянска“ 
11, понеделник, вторник, сряда и 
петък от 10.00 до 17.00 часа. За-
писване на тел. 066/800-140
иСКРА хОТНишКА - лОГОпЕД/
пСихОлОГ - 0896/789-937, по-
неделник-петък: от 17.00 до 20.00 
часа; e-mail: iskrahotnishka@gmail.
com
Д-Р пЕйО мишЕВ - СъРДЕЧНА 
хиРуРГия, СъДОВА хиРуРГия, 
ДОплЕРОВА СОНОГРАФия, Кли-
ника по сърдечно-съдова хирур-
гия към УБ „Лозенец” - София 
(бивша Правителствена болница), 
ще преглежда на 26 януари 2023 
г. от 12.00 ч. в „медицински цен-
тър-1-Севлиево“. Прегледите се 
извършват САМО СРЕЩУ ЗАПЛА-
ЩАНЕ и с карти от застрахова-
телно дружество. Консултацията 
включва медицински преглед и 
доплерова сонография. Съвремен-
но лечение на венозни, артери-
ални и лимфни заболявания на 
крайниците, ултразвуково допле-

рово изследване. Всички пациенти 
посещават кабинет с предпазни 
средства! Допълнителна информа-
ция и записване – на тел. 0675/3-
42-15, 9-66-93. [3, 1]
ОТ мЕСЕц януари 2023 г. Д-Р 
В. КАРАКОлЕВ ОТКРиВА КАР-
ДиОлОГиЧЕН КАбиНЕТ В ГР. 
ГАбРОВО на ул. „Николаевска“ 
157. Платен прием: събота - 9.00 
- 15.00 ч., вторник - 19.00 - 21.00 
часа. Записване: тел. 0887/37-43-
99. [9, 2]
НЕВРОхиРуРГъТ Д-Р пЕТъР ТО-
ДОРОВ щЕ изВъРшВА НЕВРО-
хиРуРГиЧНиТЕ пРЕГлЕДи пРЕз 
2023 Г. В мц „АпОГЕй” - гр. 
Габрово, ул. „Ивайло“ 1, всеки 
четвъртък от 10 ч., след предва-
рително записване на тел. 066 
87 64 24, от понеделник до петък 
от 8,00 – 17,00 ч. Първата дата 
е 05.01.2023 г. Моля, носете на-
личната медицинска документация. 
[4, 3]

Уважаеми читатели,
От 1 януари 2023 г. брой 
на "100 вести" струва 
70 стотинки, за да се 

покриват разходите за печат и разпрос-
транение. 
    През 2022 година многократно бе уве-
личавана цената на хартията, електро-
енергията и други материали и консума-
тиви, свързани с полиграфическата про-
мишленост, което наложи значителни 
корекции в цената за печат. Повечето от 
печатните издания реагираха пропорцио-
нално, увеличавайки цените си с 25–40% 

още от 1 август 2022 г. За съжаление, 
усилията на редакцията на "100 вести" 
да запази коричната цена на вестника не 
могат да продължат и през текущата 
година.  
 Цените за обяви и реклами, ако няма 
нови драстични макроикономически про-
мени, няма да се променят. Те ще останат 
на фиксираното на 1 ноември 2021 година 
ниво. Най-търсеният рекламен формат 
- малките обяви, ще са 20 ст./дума, как-
то досега. Напомняме, че всички заявени 
малки обяви се публикуват безплатно и в 
сайта на вестника.

ВЕСТНИК 
„100 ВЕСТИ“ 

ИзлИза ВСЕКИ ДЕН 
без събота и неделя
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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

само клиентите, закупили продукт на “Марели 
ñиñтемñ” от ик „колонел”, получават 
директна ГаранÖионна Поддръжка. 
оñтаналите при нужда от ãаранционен ñервиз тряáва да 
направят заявка на телефоните на доñтавчика.

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

произвежда 
пелетни камини, 
котли, ãорелки, 
предназначени за изноñ

директно от 
производителя

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
които	 активират	 гражданите	 от	 раз-
лични	възрасти	в	този	процес.	С	огро-
мна	 гордост	ще	 спомена,	 че	 Габрово	
е	 първата	 община	 в	 България,	 която	
чрез	пилотен	проект	закупи	и	предос-
тави	за	ползване	две	вендинг	машини	
за	разделно	събиране	на	пластмасови	
бутилки	и	метални	кенчета.	
	 Благодарение	на	иновативния	под-
ход,	както	и	на	ангажираността	на	га-
бровци,	тази	форма	на	разделно	съби-
ране	се	радва	на	нарастващ	интерес	
и	всеки	месец	регистрира	огромни	ко-
личества	разделен	ресурс,	готов	да	се	
влее	 като	 суровина	 в	 производство,	
вместо	 да	 отиде	 депониран	 в	 клетка	
на	депо.	

Пилотно	 изградихме	 две	 подзем-
ни	 площадки	 за	 разделно	 събиране	
с	 интелигентна	 софтуерна	 система	
на	ул.	 „Дунав“	и	ул.	 „Аврам	Гачев“.	В	
годината	на	невиждана	енергийна	тур-
боленция	 успяхме	 да	 финализираме	
проекта	 за	 внедряване	 на	 енергийно	
ефективни	мерки	за	

модернизация на уличното 
осветление, което ни осиГури 
сериозен процент икономия 
на киловати и оттам смекчи 
финансовия натиск. 

Освен	безспорните	финансови	ползи,	
тази	 инвестиция	 допринася	 за	 ре-
шаване	 на	 проблема	 с	 остарялото	 и	
често	дефектиращо	улично	осветление	
и	 за	 безопасността	 и	 сигурността	 на	
градската	среда.	

Принос	към	безопасността	на	дви-
жението	в	Габрово	има	и	изпълнената	
инициатива	за	качествено	осветяване	
на	над	30	от	ключовите	пешеходни	пъ-
теки	в	Габрово,	както	и	стартиралото	
разширяване	 на	 видеонаблюдението	
в	 града	 и	 селата,	 което	ще	 завърши	
през	2023	година.	

Габрово	 винаги	 е	 била	 изключи-
телно	 активна	 община	 в	 сферата	 на	
енергийната	 ефективност	 и	 възобно-
вяема	 енергия,	 за	 което	 говорят	 не-
малкото	проекти,	реализирани	в	тази	
сфера,	както	и	търсенето	на	възмож-
ности,	 партньорства	 и	 инициативи,	
които	 са	 насочени	 към	 гражданите	 с	
цел	повишаване	на	тяхната	компетент-
ност	 и	 предоставяне	 на	 важна	 и	 по-
лезна	информация,	включително	и	за	
различни	възможности	за	инвестиции.	
И	за	да	бъде	тази	подкрепа	системна	
и	 устойчива,	 в	 духа	 на	Европейската	
политика	 за	 Вълната	 за	 обновяване	
на	сградния	фонд	създадохме	Център	
за	 енергийна	 ефективност,	 който	 фи-
зически	 и	 виртуално	 чрез	 интернет	
сайт	 предоставя	 важна	 и	 полезна	
информация,	 предлага	 обучения,	 кон-
султации	 и	 др.	 в	 рамките	 на	 тази	
и	 много	 други	 инициативи,	 основно	
по	 европейски	 проекти.	 Работим	 в	
изключително	 добро	 партньорство	 с	
екипа	на	ЕнЕфект	и	общинската	мре-
жа	ЕкоЕнергия.	

Благодарение	 на	 проект	 Европей-
ски	 механизъм	 за	 градско	 развитие	
EUCF	 бяха	 изготвени	 анализи	 и	 за	
устойчиво	преминаване	през	енергий-
ния	 преход.	 Основно	 фокусът	 беше	
насочен	 за	 предпроектно	 проучване	
и	 оценка	 на	 потенциала	 за	 произ-
водство	 на	 енергия	 от	 ВЕИ	 върху	
покривите	 на	 фабрики	 в	 Северна	
индустриална	 зона.	 В	 рамките	 на	
техническата	помощ	по	този	проект	и	
чрез	 енергийния	 център	 гражданите,	
които	живеят	в	многофамилни	сгради,	
бяха	подпомогнати	в	процеса	на	под-
готовка	за	кандидатстване	по	проекта	
за	енергийна	ефективност	в	многофа-
милните	сгради,	който	вече	е	обявен	в	
рамките	на	ПВУ.	

Тук	е	важно	да	отбележа,	че	бла-
годарение	 на	 усилията	 на	 общинска	
администрация	 и	 ангажираността	 на	
гражданите	към	момента	има	не	мал-
ко	 многофамилни	 сгради,	 които	 раз-
полагат	 с	 необходимите	 обследвания	
и	 за	 които	 Община	 Габрово	 вече	 е	
създала	 организация	 за	 подаване	 на	
кандидатурите,	 съгласно	 обявените	
правила.	

Една	от	добрите	новини	за	Габро-
во	 на	 2022	 г.	 дойде	 от	 Европейската	
комисия.	Тя	обяви	 100-те	 града	в	ЕС,	
които	ще	участват	в	Mисията	на	ЕС	за	
100	 неутрални	 по	 отношение	 на	 кли-
мата	 и	 интелигентни	 градове	 до	 2030	
година.	 За	България	 това	 са	 Габрово	
и	София.	

това, че Габрово беше избран 
за един от 100-те Града в тази 
важна мисия, е отГоворност 
и катеГорична заявка, че 
опазването на природните 
ценности и човешкото здраве е 
приоритет за нашия Град. 
Задачата	 ни	 е	 да	 поемем	 пътя	

на	иновациите,	 с	цел	неутралност	по	
отношение	на	климата	до	2030	година.	
Този	успех	е	естествено	продължение	
на	политиката	ни	за	превръщането	на	
Габрово	в	зелена,	иновативна	и	инте-
лигентна	община	и	на	усилията,	които	
ни	спечелиха	Европейска	награда	„Зе-
лен	лист“	за	2021	година.

В	 духа	 на	 иновативните	 решения	
ще	 включа	 и	 реализираната	 в	 самия	
край	 на	 календарната	 година	 инвес-
тиция	във	водородно	съоръжение	към	
топлинната	 система	 на	 детска	 ясла	
„Славейче“,	 с	 която	 се	 цели	 да	 се	
намалят	 разходите	 за	 топлоенергия.	
Наред	 с	 немалкото	 инвестиции	 в	 от-
делни	обекти	и	инициативи,	 за	 които	
ще	продължим	да	говорим,	през	2022	
година	 стартирахме	 два	 важни	 кон-
курса	 за	 проект	 –	 единият	 е	 ключов	
за	 бъдещето	 развитие	 на	 градската	
среда	и	обхваща	 крайречните	и	при-
лежащи	на	река	Янтра	зони	от	стра-
ните	на	Спортната	зала	и	музей	ДХС,	
а	 другият	 е	 за	 създаване	 на	 нова	
паркова	среда	на	терена	в	непосред-
ствена	близост	до	новата	църква	в	кв.	
Младост.	И	за	двата	конкурса	крайни-
ят	срок	е	през	месец	януари	2023	г.	и

с нетърпение очаквам да 
получим добри проектни 
идеи, които ще се превърнат 
в отправна точка за 
трансформация на тези 
ключови зони за Габрово

и	за	които	ще	търсим	подкрепа	за	ре-
ализация	с	европейски	проекти.	Друг	
важен	 проект,	 който	 възложихме	 за	
проектиране	и	ще	бъде	готов	в	нача-
лото	на	2023	година,	е	свързан	с	

изГраждане на кръГово 
съоръжение в зоната в близост 
до сГрадата на пощата.

Този	 проект,	 както	 и	 проектът	 за	
реконструкция	 на	 ул.	 „Транспортна“	
са	 ключови	 елементи	 от	 подобрява-
не	 организацията	 на	 движението	 и	
създаване	 на	 нови	 възможности	 за	
развитие	 на	 устойчив	 градски	 транс-
порт,	за	чието	изпълнение	ще	търсим	
финансова	подкрепа	от	ПВУ	и	новите	
програми	от	ЕС.	

Още	 един	 важен	 акцент	 от	 рабо-
тата	 ни	 през	 2022	 г.	 беше	 свързан	 с	
разработването	на	поредица	от	важни	

стратегически	документи,	 които	опре-
делят	целите	за	развитие	на	Габрово	
през	следващите	седем	години.	

Без	 да	 изпадам	 в	 детайли,	 ще	
спомена	 най-важния	 стратегически	
документ,	който	е	основа	за	развитие	
на	 Габрово	 и	 привличане	 на	 външен	
финансов	 ресурс	 –	Планът	 за	 иконо-
мическо	развитие	на	Габрово	до	2027	
година.	Габрово	е	сред	малкото	общи-
ни,	които	имат	приети	за	изпълнение	
Стратегия	 за	 интелигентна	 специали-
зация,	План	 за	 устойчива	мобилност,	
както	и	план	за	устойчиво	управление	
на	енергията	и	адаптация	към	клима-
та.	Всички	 тези	стратегии,	 планове	и	
програми	 станаха	 факт	 през	 измина-
лата	година	и	ни	позволяват	да	бъдем	
активни	 в	 привличане	 на	 инвестиции	
и	партньори,	които	целят	да	развива-
ме	 Габрово	 по	 европейски	 път.	 През	
изминалата	 година	 продължи	 интен-
зивната	работа	и	по	разработване	на	
Общия	 устройствен	 план	 на	 Габрово,	
като	 в	 началото	 на	 2023	 г.	 предстои	
неговото	първо	представяне	пред	об-
ществеността.	

След	 повече	 от	 година	 админи-
стративни	усилия,	почти	в	самия	край	
на	календарната	година	МС	взе	

решение за предоставяне на 
сГрадата на бившия техникум 
по текстил за създаване 
на център за съвременно 
изкуство на името на кристо и 
жан-клод.

Няколко	месеца	преди	това	Европей-
ската	 комисия,	 в	 рамките	 на	 проект	
за	Баухауз,	оцени	изключително	висо-
ко	амбицията	на	Габрово	за	създава-
не	 на	 подобно	 креативно	 и	 културно	
пространство	 и	 подкрепи	 Габрово	 в	
процеса	 на	 развитие	 на	 концепци-
ята	 с	 техническа	 експертиза,	 която	
ще	 бъде	 ключова	 за	 разработване	
на	 концепцията	 за	 провеждане	 на	
международен	 архитектурен	 конкурс.	
Работата	по	този	проект	ще	приключи	
през	 лятото	 на	 2023	 г.	 и	 ще	 изиграе	
ключова	роля	за	изпълнение	на	интег-
риран	проект	с	финансиране	от	нови-
те	програми	с	европейски	ресурс.	

Наред	 с	 немалкото	 предизвика-
телства,	 грижи	 и	 ангажименти,	 през	
2023	г.	започнахме	да	се	връщаме	към	
традиционния	 събитиен	 и	 културен	
живот	и	ако	погледнем	календара,	ще	
си	 припомним	 интереса	 и	 емоциите	
от	 традиционни	 за	 Габрово	 събития	
като	 Карнавала	 през	 май	 и	 Биенале	
на	 хумора	 и	 сатирата	 в	 изкуствата,	
фестивал	 „Златна	 котка“,	 събития	 в	
РЕМО	„Етър“		и	МАИР	„Боженци“,	 те-
атрален	фестивал,	 Дни	 на	 камерната	
музика,	 както	 и	 безброй	 инициативи	
на	 читалища	 и	 различни	 формации.	

Ще	забележим	и	такива,	които	правят	
уверени	стъпки,	за	да	обогатят	кален-
дара	и	да	станат	част	от	богатството	
на	преживяванията	в	нашия	регион,	и	
това	 са	 Узана	 поляна	фест,	 която	 за	
втора	година	оформя	своя	екологичен	
и	събитиен	профил,	и	младежката	ини-
циатива	 „Срещу	 течението	 –	 Реките	
на	 града“,	 която	 изненада	 мнозина	
със	своя	потенциал	и	енергия	и	вяр-
вам,	 че	 ще	 се	 превърне	 в	 поредния	
стойностен	 фестивал	 на	 Габрово.	 Не	
бих	искала	да	пропусна	и	магията	на	
Шести	участък,	зад	която	всъщност	се	
крият	не	малко	хора,	бизнеси	и	идеи	
за	 една	 изключителна	 колаборация	
между	 самобитност,	 автентичност	 и	
спокойствие,	и	младежки	порив,	твор-
чество	 и	 креативност.	 Няма	 как	 да	
не	 спомена	 и	Алея	 на	 книгата,	 която	
гостува	 за	първи	път	 в	 Габрово	и	 се	
радваше	на	много	голям	интерес.	Из-
ползвам	 възможността	 да	 благодаря	
на	 екипа	 на	 Регионална	 библиотека	
„Априлов-Палаузов“	 за	 доброто	 парт-
ньорство,	което	ни	предостави.	

И	понеже	споменах	младежи,	няма	
как	да	не	припомня	факта,	че	2022	 г.	
беше	 обявена	 за	 европейска	 година	
на	младежта	и	специално	за	Габрово	
тази	 година	 сякаш	 за	 първи	 път	 ни	
показа	колко	ценно	е	да	даваме	въз-
можност	за	свободна	изява	на	млади-
те	хора	и	колко	важно	е	да	успеем	да	
реализираме	проекта	за	създаване	на	
младежки	 център	 с	 физическа	 среда	
в	 бившия	 летен	 театър,	 въпреки	 за-
трудненията,	които	този	проект	среща.	
В	края	на	октомври	с	подкрепата	на	
Европейската	комисия	и	европейския	
Комитет	 на	 регионите	 организирахме	
VII	 издание	 на	 Иновационния	 лагер,	
който	 привлече	 интереса	 и	 вдъхнови	
повече	 от	 100	 участници,	 предимно	
млади	 хора.	Това	 събитие	 беше	 пос-
ветено	на	 годината	на	младите	 хора,	
като	 работата	 беше	 организирана	 в	
четири	основни	предизвикателства	по	
теми,	важни	за	развитието	на	Габрово	
в	 контекста	 на	 зелените	 и	 дигитални	
политики.	Резултатите	от	работата	на	
групите	са	вече	в	процес	на	изпълне-
ние,	което	обуславя	успеха	на	инициа-
тивата	и	показва	смисъла	да	работим	
заедно	 и	 да	 търсим	 нестандартни	
решения	за	по-добро	бъдеще.	

Спортният	 календар	 на	 Габрово	
през	 2022	 г.	 беше	 наситен	 с	 разноо-
бразни	 събития	 и	 инициативи,	 както	
и	 с	 високи	 спортни	 постижения	 на	
спортисти	и	отбори.	След	реконструк-
ция	 на	 стадион	 „Христо	 Ботев“	 и	
наличие	 на	 много	 добри	 условия	 за	
лекоатлетическа	 подготовка	 през	 ме-
сец	май	миналата	 година	се	проведе	
държавното	първенство	по	лека	атле-
тика	при	изключително	висок	интерес	
и	с	много	добра	последваща	оценка.

Трябва	 да	 си	 дадем	 сметка,	 че	
2022	г.	беше	първата,	която	даде	въз-
можност	на	образователната	система	
да	се	върне	физически	в	клас	и	сякаш	
ни	показа	 колко	важен	е	живият	об-
разователен	процес.	Община	Габрово	
реализира	 не	 малко	 инвестиции	 в	
подкрепа	 на	 образователната	 услуга.	
Ще	 спомена	 реконструкцията	 на	 ба-
зата	на	детска	градина	„Дъга“	в	село	
Яворец,	която	е	изцяло	обновена	и	в	
началото	на	2023	г.	(тази	седмица)	ще	
отвори	 врати	 за	 своите	 малки	 въз-
питаници,	 както	 и	 благоустрояването	
на	 дворното	 пространство	 на	 детска	
градина	„Младост“.	

Задължително	 трябва	 да	 отчетем	
работата	 на	 всички,	 ангажирани	 в	
сферата	 на	 социалните	 и	 здравни	
услуги,	 които	 продължиха	 работата	 в	
подкрепа	 на	 най-нуждаещите	 се.	 Тук	
ще	спомена	стартирането	на	две	нови	
социални	услуги	в	подкрепа	на	хора,	
които	не	могат	сами	да	се	обслужват,	
и	услуга	в	помощ	на	хора	с	деменция,	
както	 и	 подкрепата	 към	 общностния	
център	за	хора	със	зависимости.	

И	 тъй	 като	 няма	 как	 да	 събереш	
на	 няколко	 страници	 дори	 само	 ак-
центите	на	една	изпълнена	с	динами-
зъм	 и	 много	 работа	 година,	 камо	 ли	
да	 успееш	 да	 обхванеш	 в	 заслужен	
детайл	 и	 успеха,	 и	 неуспеха,	 ще	 си	
позволя	 в	 качеството	 ми	 на	 кмет	 на	
Габрово,	да	

блаГодаря за всеки един миГ 
от изминалата 2022 Година, 
защото заедно – Граждани, 
бизнес, общински съвет, 
администрация, успяхме да 
преминем през нея достойно, 
въпреки невиждани до този 
момент предизвикателства.

Успяхме,	 защото	 имахме	 обща	 цел,	
борихме	 се	 заедно	 и	 използвахме	
специфичната	 габровска	 упоритост,	
предприемачество	и	силен	дух!

– Кои са най-важните инфра-
структурни проекти, които старти-
раха и които са завършени в Габро-
во през годината? Продължава ли 
благоустрояването на кварталите и 
селата, ремонти на улиците?

–	 Съвсем	 логично	 е	 най-голям	
интерес	 и	 очаквания	 от	 страна	 на	
граждани	 и	 бизнес	 да	 има	 към	 пла-
ниране	 и	 изпълнение	 на	 инфраструк-
турни	мерки	и	проекти	в	различни	на-
правления	 (линейна	 инфраструктура,	
сгради,	паркове	и	други	съоръжения),	
които	създават	благоприятна	жизнена	
и	 екологична	 среда	 и	 допринасят	 за	
по-добрия	облик	и	функционалност	на	
населеното	 място	 и	 като	 цяло	 пови-
шават	качеството	на	живот.	Без	доза	
елемент	на	оправдание	от	моя	страна	
ще	си	позволя	да	акцентирам	на	фа-
кта,	 че	 въпреки	 немалкото,	 което	 е	
направено	 през	 последните	 години,	
нуждите	 от	 инвестиции	 за	 благоус-
трояване	 и	 реконструкция	 на	 инфра-
структура	 на	 територията	 на	 община	
Габрово	 продължават	 да	 бъдат	много	
по-големи	 спрямо	 възможностите,	 с	
които	разполага	местният	бюджет.	Ето	
защо	 за	 реализация	 на	 по-мащабни	
инвестиции	 Община	 Габрово	 активно	
работи	 за	 подготовка	 на	 проекти	 за		
привличане	 на	 външен	 финансов	 ре-
сурс	по	програми	на	ЕС.

Преди	да	започна	с	изреждане	на	
немалкото	 строителни	 обекти,	 които	
въпреки	многото	трудности	успяхме	да	
започнем	и	не	малко	от	тях	да	финали-
зираме,	искам	да	подчертая,	че	2022	г.	
се	 оказа	 истинско	 предизвикателство	
за	общините	в	ролята	на	възложители	
–	отказ	от	сключване	на	договори	по-
ради	галопираща	инфлация	и	липса	на	
предвидимост,	 липсваща	 комуникация	
с	 екипите	 на	 управляващи	 органи	 по	
европейски	проекти	в	рамките	на	ре-
довното	правителство,	липса	на	адек-
ватни	действия	от	страна	на	държава-
та	за	компенсиране	на	инфлацията	по	
отношение	 на	 цените	 на	 строителни	
материали,	 затруднена	 комуникация	
със	 строители,	 забавени	 темпове	 на	
изпълнение.	 За	 Община	 Габрово	 най-
сериозните	 проблеми	 възникнаха	 в	
рамките	 на	 проектите	 по	 Оперативна	
програма	„Региони	в	растеж“	за	турис-
тическа	 и	 културна	 инфраструктура	 и	
по-конкретно	 проектите	 за	 историче-
ски	музей	и	РЕМО	„Етър“.	

Интервюто продължава във вторник

кметът таня Õриñтова за 2022 ã.
В два поредни броя предлагаме интервю с кмета на Община Габрово Таня Христова за 
запомнящите се събития през изминалата година и за приоритетите през 2023 година


