
Понеделник, 21 декември 2020 ã., áр. 247  (7045), ãодинà ÕÕIX. Öенà 40 ñò.

прогноза
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ВалуТни
курсоВЕ
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ПреДлага пиратки, ракети, римски свещи, пиробатерии, конфети 
и много гърмящи и искрящи изненади. ПРОФЕСИОНАЛНА ЗАРЯ

За доброто Ви настроение 
на Коледните

и Новогодишни 
празници!

	

ВЪЗПОМЕНАНИЕ
на 27 декември се навършват

40 дни без

ВЪЗПОМЕНАНИЕ
на 28 юли 2020 г. се навършват

40 дни
от раздялата ни с

от семейството

Ружа
Радославова
ЛЮТАКОВА

на 83 години

С усмивката си лъчезарна, с обичта голяма в сърцето,
и с добротата в душата, така оставаш ти сред нас!

Дълбок поклон пред светлата ти памет!
ПОЧИВАЙ В МИР! ОБИЧАМЕ ТЕ!

Панахидата ще се извърши на 28 юли 2020 г., в 12,30 ч.
в храма “Успение на Пресвета Богородица”

Дългогодишна учителка по физическо възпитание 
в ТТ “Йордан Радославов”-Габрово

ИВАН 
СИМЕОНОВ

ИВАНОВ
на 81 години

Когато си отиде, не попита 
болка ти дали ни причини,

но сърцата ни остави свити
и не чувстваш колко ни боли.

От семейството

Възпоменанието ще се състои на 27 декември 2020 г. 
от 11.30 часа на Габровските гробища

Едно пъòувàне в 
Южнà Америкà

Пътеписите на 
Георги Трендафилов

Рио де Жàнейро
Продължава от 242 брой

част 36, четете на стр. 8

ЖЕНИНА ДЕНЧЕВА

   Няма бум на безрабо-
тицата в област Габрово, 
за разлика от други гра-
дове. Към 30 ноември в 
област Габрово има реги-
стрирани 2891 безработни 
лица. 
 Равнището на безра-
ботица е 5.34%, в община 
Габрово - 1618 регистрира-
ни безработни - 5,37%, в 
община Севлиево - 695 ре-
гистрирани, 4,67%, община 
Дряново - 260, 6,55%, об-
щина Трявна - 318, 6,13%. 
Приблизително толкова е 
било равнището на безра-
ботица през предходните 
месеци, съобщи директо-
рът на Бюрото по труда 
Даниела Маринова. 
 Към 30 ноември в об-

ластта работа са започна-
ли 3582 безработни лица, 
като 3284 от тях са устро-
ени на първичен пазар, а 
298 лица започнали работа 
по субсидирана заетост.
 Статистиката сочи, че 
от началото на годината 
до 30 ноември в област 
Габрово са се регистри-
рали общо 5517 безработ-
ни: община Габрово - 3179 
регистрирани безработни, 
община Севлиево - 1258 
регистрирани, община 
Дряново - 455, община 
Трявна - 625.
 От началото на епи-
демията от COVID-19 (13 
март 2020 г.) до края на 
месец ноември на терито-
рията на област Габрово 
са се регистрирали общо 
4667 безработни лица: в 

община Габрово - 2701 ре-
гистрирани безработни, 
община Севлиево - 1071 
регистрирани, община 
Дряново - 375, община 
Трявна - 520. 
 Според Даниела Ма-
ринова работодателите в 
областта се стремят към 
запазване на наетия от 
тях персонал, като са се 
възползвали от мерките, 
свързани с COVID-19.
 По министерско по-
становление „Запази ме“ 
83 фирми, развиващи дей-
ност на територията на 
област Габрово, са пода-
ли заявления по проекта, 
финансиран чрез Опера-
тивна програма „Развитие 
на човешките ресурси” и 
финансовия механизъм 
REACT-EU. 

 Основна част от кан-
дидатствалите работодате-
ли в областта са тези, 
чиито служители са за-
ети в сектор „Ресторан-
тьорство” - за 238 заети 
лица. Подадени заявления 
има и от фирми, развива-
щи дейност в секторите, 
свързани с организиране 
на хазартни игри, спорт-
ни дейности, туристическа, 
агентска и операторска 
дейност. Мярката предос-
тавя подкрепа за запазва-
не заетостта на служите-
лите в предприятия, които 
директно са преустанови-
ли стопанската дейност 
в резултат от наложени 
противоепидемични мерки 
срещу разпространението 
на COVID-19. 
 Със заповед на ми-

нистъра на труда и соци-
алната политика е утвър-
ден списък с кодовете на 
икономически дейности, 
за които са въведени вре-
менни ограничения за осъ-
ществяването на дейност 
с акт на държавен орган в 
периода от 29 октомври до 
21 декември. 
 Предоставената под-
крепа е в размер на 24 
лв. на ден за периода на 
неплатен отпуск на всяко 
лице, осигурено на пъл-
но работно време или 
пропорционално на уго-
вореното работно време 
в трудовия договор при 
работодател, осъществя-
ващ дейност в някои от 
кодовете на икономическа 
дейност.

продължава на стр. 4

217 рàáоòодàòели зàпàзихà 7096 меñòà

 На 19 декември реги-
стрираните случаи в об-
ластта са 22, на 20 декем-
ври - 16. На 17 декември в 
РЗИ - Габрово са съобще-
ни 42 потвърдени случая 
на COVID-19. 
 Разпределението на 
случаите по общини е 
следното: Габрово - 19 слу-
чая, Севлиево - 19 случая, 
Дряново - 3 случая, Трявна 
- 1 случай.
 От потвърдените 42 
случая в областта: 37 па-
циенти са с леки симпто-
ми или без симптоми на 
домашно лечение, 5 паци-
ента са хоспитализирани в 
лечебни заведения. 
 На 17 декември има 
един починал - мъж на 80 
години от община Трявна.
 От началото на епи-
демията от коронавирус 
до 18 декември на терито-
рията на Габровска област 
диагностицираните случаи 
на COVID-19 са 3961.             
 Към момента 1012 лица 
са на домашно лечение, в 
това число 527 от Габрово, 
281 от Севлиево, 48 от 
Дряново и 156 от Трявна. 
 Настанените в болница 
са общо 120, от които 81 
от Габрово, 25 от Севли-
ево, 11 от Трявна и 3 от 
Дряново.
 Излекуваните са 2693.
 Починалите са 136.    

СТЕФКА БУРМОВА

 Христо Пенчев Христов и 
Станчо Денчев Проданов от с. 
Спанците са хората, осигурили 
вода за селото, като направили 
каптаж на един извор в мест-
ността Геренчето, който никога 
не е пресъхвал, и изградили 
200-метров водопровод до село-
то.
 Неговата вода изтичала не-
прекъснато и се връщала отно-
во някъде в земята. Но никой 
до момента не се бил захванал 
да осигури възможност на хора-

та от селото да се възползват 
редовно от изворната вода. За 
тази благородна постъпка раз-
каза пред вестника кметът на 
Козирог Христо Койчев. А Радка 
Пашова от Спанците обясни, 
че двамата – Христо и Станчо, 
са купили маркучи и всички 
необходими материали, за да 
направят каптаж на мястото, 
където извира водата. „Изгради-
ха и утайник – на 200 метра от 
каптажа – каза още тя. - И сега 
в селото имаме непрекъснато 
вода. Двамата направиха така, 
че дори и през лятото, по суша-

вото време да не спира водният 
приток към Спанците.“ 
 Началото било поставено 
преди 2 или 3 години, когато 
хората от селото се организи-
рали за подобряването на ста-
рите водопроводи в селото. „И 
сега там, където беше старият 
каптаж, Христо и Станчо под-
мениха всичко, свършено пре-
ди, със съвременни средства и 
направиха подобрение на во-
доподаването – бяха думите на 
Радка Пашова. - От наша страна 
мъжете от селото помогнаха кой 
с каквото може.          стр. 2

За изграждането туне-
ла под връх Шипка Аген-
ция „Пътна инфраструкту-
ра“ ще кандидатства за 
финансиране по програма 
„Транспортна свързаност“ 
2021-2027 г., съобщава в 
писмен отговор на депу-
татски въпрос министърът 
на регионалното развитие 
и благоустройството Петя 
Аврамова

 Съоръжението е част 
от проект „Път ІІІ-5004 Об-
ход на гр. Габрово от км 
20+124,50 до км 30+673,48, 
включително тунел под 
връх Шипка, с обща дъл-
жина 10,549 км“. През ок-
томври 2019 г. агенцията 
обяви открита процедура 
за проектиране и стро-

ителство с индикативна-
та стойност 267 225 010 
лв. без ДДС. В срока за 
получаване на оферти са 
постъпили 7 предложения. 

Към момента работата на 
комисията продължава, 
посочва министърът.

Обществената по -
ръчка за проектиране и 

строителство предвижда 
изграждането на учас-
тък с дължина 10,553 км, 
от които 7,6 км са ново 
строителство, а 2,9 км са 
реконструкция на същест-
вуващия първокласен път 
Габрово – Казанлък, както 
и 5 тунела с обща дължина 
4,011 км. 

Тунелът под Шипка ще 
е 3,22 км и ще бъде с две 
ленти за движение, две 
водещи ивици и два трото-
ара. Останалите 4 тунела 
ще са дълги съответно 171 
м, 240 м, 90 м и 290 м. 

Ще бъдат построени 
още 6 моста и 1 подлез, 
12 армирани насипи, една 
стоманобетонова подпор-
на стена,           стр. 4

Зà òунелà под Шипкà АПИ ще кàндидàòñòвà по 
проãрàмà "Трàнñпорòнà ñвързàноñò" 2021-2027 ã.

Õриñòо и Сòàнчо оñиãурихà водà зà Спàнциòе

Зàрàзениòе ñ 
коронàвируñ леко 
нàмàлявàò

"Чàрдàфон Б" зàãуáи оò шàмпионà 
"Õеáър" зà Купàòà нà ББЛ        2

Следвàщиòе 
áроеве нà веñòник 
"100 веñòи" ñà нà 
22, 23, 24, 29 и 30 
декември 2020 ã.
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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 

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

РИСКЪТ, 
ЗАСТРАХОВАН 
С ЛЮБОВ!

Габрово 
ул. „опълченска“ 44
тел. 066 806 060 
GSM: 0885310583

	

ДкЦ сиас - гр. габрово, 
кв. Младост, ул. „Чумерна” 
№ 15а, тел. 066/866 000

  Д-р красиМира сТойноВа
  Д-р ЦВЕТоМира илиЕВа 

ВАШЕТО ЗДРАВЕ Е НАША ГРИЖА!

изБор на ноВ лиЧЕн лЕкар
записване на регистратура до 31.12.2020 г.

.Може да се каже, че в организацията членуват 
хора със сляпо-глухота от цялата Габровска област. 
Като числен състав наброява 28 членуващи с различ-
на степен на сляпо-глухота.

Хората със сляпо-глухота не са една група хора, 
които споделят един и същи вид увреждане. Някой 
има частично зрение, друг не вижда абсолютно нищо, 
но чува добре, друг не чува, но вижда добре. Всеки 
човек, който има сляпо-глухота, се нуждае от специ-
фична помощ и подкрепа, които неговата степен на 
сляпо-глухота изисква. Ако човек със сляпо-глухота не 
ги получи, той рискува да остане в изолация.

Всеки един член на тази хетерогенна група от 
хора със сляпо-глухота има нужда от някакъв род 
помощ, която трябва да бъде персонализирана. Ние 
трябва да се борим за правото на осигуряване на 
помощни средства, като се вземат предвид нуждите 
на всяка една комбинация и разнообразие от сляпо-
глухота. Сляпо-глухите не могат да се впишат в общ 
шаблон, те не се побират в него. 

Организациите за глухи или слепи хора не раз-
полагат с необходимите знания и жив опит за това, 
как да се справят с проблемите, свързани със сляпо-
глухотата. Много различно е да си глух или сляп, от 
това да си човек със сляпо-глухота. За да можем да 
определим точно потребностите, трябва да се абстра-
хираме от тези две увреждания. Законът за хората с 
увреждания признава сляпо-глухотата като уникално 
увреждане.

Сдружение „Национална асоциация на сляпо-глу-
хите в България“ (НАСГБ) е организация в обществена 

полза, с традиции по отношение на грижата, застъп-
ничеството, обучението и рехабилитацията на лицата 
с двойна сензорна загуба.

За съжаление, в страната не съществуват институ-
ции, които да оказват специфичната помощ и подкре-
па, от която се нуждаят тези хора. 

Ето защо приоритет на НАСГБ е изграждането на 
дневни центрове към общините в страната, предоста-
вящи рехабилитационни и социални услуги на хората 
с двойно сензорно увреждане. 

За дневен център помещенията е необходимо да 
бъдат специално пригодени и оборудвани, така че да 
се гарантира безопасното и ефективно протичане на 
цялостния социално-рехабилитационен процес със 
сляпо-глухите потребители. За целта помолихме Об-
щина Габрово за съдействие, за което трябва само да 
се благодари. Наистина характеристиката на сляпо-
глухотата обуславя спецификата при осъществяване 
на рехабилитационната, социалната и обучителна дей-
ности, което от друга страна изисква автономност при 
организация на работен процес.

Ще завърша с няколко изречения в знак на бла-
годарност към всички, които проявяват разбиране и 
съпричастност към проблемите на хората със сляпо-
глухота:

Когато имаш приятели безброй, 
На мига забравяш недъга свой,
Подайте ръка, приятели мои 
И ние ще докажем способностите свои.

Маринка Илиева, председател на ТО - Габрово

СВЕТОзАР ГАТЕВ

 „Б“ отборът на „Чарда-
фон“ отпадна от турнира 
за Купата на ББЛ след 
загуба на осминафинали-
те от шампиона на лига-
та „Хебър“ (Пазарджик). 
Двубоят се игра в „Арена 
Ботевград“ и завърши при 
резултат 74:100 точки. 
 Съставът от Пазар-
джик очаквано домини-
раше в мача. Актуални-
ят носител на трофея за 
2020-та спечели и четири-
те части, съответно със 
17:23, 26:28, 18:25, 13:24. 
 Играещият треньор Ан-
тонио Станков беше най-
резултатен за „Чардафон 
Б“ с 24 точки, 5 борби 
и една асистенция. „Бих 
казал, че това беше един 
добър мач за нас спрямо 
възможностите ни. Ние 
сме отбор от „Б“ група 

все пак, а те - от „А“ гру-
па. Момчетата от „Хебър“ 
имат доста опит заедно 
като отбор и здрави ма-
чове в региона си. Наши-
те мачове в региона са и 
по-малко, и не са равно-
стойни. 
 Затова смятаме, че се 
справихме добре днес. 
Просто лош късмет в 
жребия бе за трета годи-
на поред да се паднем с 
шампиона. Поздравяваме 
отбора на „Хебър“ за за-
служената победа и им 
желаем успех напред в 
турнира“, коментира мла-
дият специалист.
 Димитър Тодоров реа-
лизира 14 точки (5 борби, 
3 асистенции), а с 11 бор-
би се отличи Петър Мит-
ков. Георги Бързаков бе 
топреализатор за „Хебър“ 
с 26 точки, 8 асистенции и 
7 борби.  

Индустрия 4.0 тран-
сформира изцяло произ-
водствения сектор в ЕС, 
налагайки принципa на ци-
фровизация на индустри-
алните процеси. 

В резултат на това но-
вите кибер-физични систе-
ми в производството оказ-
ват силно влияние върху 
работната сила, особено 
върху инженерно-техни-
ческия персонал. Тези 
системи изискват нови 
хибридни екипи от „хо-
ра-машини“, в които техни-
ци и инженери трябва да 
анализират големи обеми 
от данни, да симулират 
производствени линии, да 
координират действията 
на роботи, да извършват 
техническа диагностика и 
ремонт на сложни автома-
тизирани системи. 

Данните обаче показ-
ват, че работниците в ин-
дустрията не са готови 
да се изправят пред но-
вите реалности, тъй като 

им липсват „правилните“ 
знания и умения, които 
се изискват от четвъртата 
индустриална революция. 
Те се оказват недостатъч-
но квалифицирани, вслед-
ствие на което перспек-
тивите им за заетост и 
достъп до качествени ра-
ботни места значително 
намаляват. 

Проучването на ев-
ропейските умения и за-
етостта (Skills and Jobs 
Survey) подчертава, че в 
последно време 43% от 
възрастните работници 
се сблъскват с промени 
в технологиите, които из-
ползват по време на рабо-
та, а 47% виждат промени 
в методите си на работа.

Около един от петима 
смята за много вероят-
но някои от уменията му 
да се окажат остарели 
през следващите години. 
За да отговори на горепо-
сочените предизвикател-
ства, като отчита тяхната 
значимост на европейско 
ниво и извънредната ситу-
ация на регионално ниво, 
както и голямото търсене 
на гъвкаво непрекъснато 
ТПОО (техническо и про-
фесионално образование 
и обучение) беше сфор-
миран консорциум от 4 
университета, 4 търгов-
ско-промишлени палати и 
един доставчик на ПОО от 
България, Гърция, Полша и 
Сърбия, чиято цел е да се 

създаде Общност за пови-
шаване на квалификация-
та на техници и инженери 
чрез активно учене в сек-
тора на машиностроенето 
и мехатрониката.

За да отговори на пре-
дизвикателствата, Техни-
чески университет - Габро-
во стартира проект по 
програма „Еразъм+“:

Общност за повиша-
ване на квалификацията 
на инженерно-техническия 
персонал чрез активно 
учене (allCUTE).

В проекта са включени 
4 университета, 4 търгов-
ско-промишлени палати и 
по един доставчик на про-
фесионално образование 
и обучение от България, 

Гърция, Полша и Сърбия. 
Освен Технически универ-
ситет - Габрово, от Бълга-
рия участват още Габров-
ската търговско-промиш-
лена палата и Асоциация 
„Клъстер Тракия Икономи-
ческа Зона“ от Пловдив. 

В процеса на работа 
по проекта се предвиж-
да провеждане на онлайн 
проучване на дефицита в 
уменията на инженерно-
техническия персонал в 
сектора на машиностро-
енето и мехатрониката и 
изготвяне на доклад, об-
общаващ резултатите от 
проучването. 

Проучването, което 
е задача на Габровска-
та търговско-промишлена 

палата за България, тече 
в момента. Поради това 
насърчаваме всички фир-
ми, които имат инженерни 
и технически кадри, да 
се включат в него, за да 
определим по-правилно 
нуждите им.

В процеса на рабо-
та ще бъдат разработени 
методология и техники за 
активно учене и ще се 
проведе уебинар, чиято 
цел е повишаване педа-
гогическата компетентност 
на обучителите по профе-
сионално образование и 
обучение. 

Започна разработката 
на платформа за актив-
но учене на общността и 
мобилно приложение под 
формата на база данни 
с отворени образовател-
ни ресурси (ООР), която 
включва:

Учебен план за пови-
шаване на квалификация-
та на техници и инженери 
в сектора на машиностро-

енето и мехатрониката; 
Учебни материали за 

14 курса (PPT презента-
ции, проблеми, свързани с 
индустрията, допълнителни 
интернет ресурси), бази-
рани на методите на сме-
сеното обучение (blended 
learning) и активно учене;

Платформа с пробле-
ми за решаване, обвър-
зани с индустрията, които 
ще се използват от обучи-
телите по ПОО и обучае-
мите като практически за-
дания в учебната фабрика;

Дискусионен форум за 
получаване на помощ от 
обучителите и за взаимо-
помощ между обучаемите; 

Документи за просле-
дяване и оценяване на 
придобитите знания.

Във всяка страна ще 
се проведат по две пилот-
ни обучения. 

Анкетата е достъпна 
на следния линк: https://
a l l c u t e . e u / b g / o n l a i n -
prouchvane/gabrovo.  

ГТПП учàñòвà в проекò зà повишàвàне квàлификàцияòà нà òехници 
и инженери в ñекòорà нà мàшиноñòроенеòо и мехàòроникàòà

Териòориàлнà орãàнизàция - Гàáрово е чàñò оò ñòрукòурàòà нà ñдружение 
„Нàционàлнà àñоциàция нà ñляпо-ãлухиòе в Бълãàрия" и е учреденà през 2003 ã.

Õриñòо и Сòàнчо оñиãурихà 
водà зà Спàнциòе

продължава от стр. 1
Но основната работа свър-
шиха Христо и Станчо, 
които осигуриха машините 
за изкопните работи, ку-
пиха утайниците и ги за-
караха на мястото, където 
изградиха каптажа. И, ако 
трябва накратко да опре-
деля какво представлява 
Стефан, мога да кажа, че 
този човек е предприем-
чива и благородна лич-
ност, която мисли за село-
то. А двамата – Станчо и 
Христо, са тандем. Станчо 
подкрепя непрекъснато 
Христо, който има малка 
фирма в Севлиево и ни 
помага непрекъснато. Не 
само да има вода в Спан-

ците, но и по много други 
поводи. Но специално, за 
да осигури вода за селото, 
той, заедно със Станчо, 
вложи своя труд, за да 
направи това добро за хо-
рата от селото. 
 Станчо работи в Габро-
во, но също е родом от 
нашето село. Двамата с 
Христо правят немалко 
за Спанците и няма как 
да изразим своята благо-
дарност към тяхното бла-
городство, освен да раз-
кажем пред по-широката 
общественост за тяхната 
подкрепа при решаване 
проблемите на селото“ – 
заключи накрая Радка Па-
шова.

"Чàрдàфон Б" зàãуáи оò шàмпионà "Õеáър" 
зà Купàòà нà ББЛ
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ДАНИЕлА ЦОНЕВА

 Началото на театрал-
ната дейност в български-
те земи е поставено през 
1856 година с представле-
нието „Многострадална 
Геновева“ в Ломското чи-
талище. Повече от десе-
тилетие е необходимо на 
габровци, за да си извою-
ват възможността в наси-
теното с политически дви-
жения и ограничения за 
духовни изяви предосво-
божденско време да про-
явят своите инициативи и 
в театралното дело. На-
ченки на театрални прояви 
в Габрово има още през 
1858 година и те са свър-
зани с първите публични 
изпити в Габровското учи-
лище. Но организираните 
сценки нямат характера 
на пълноценни театрални 
представления. Решение 
на Училищното настоятел-
ство от 25 ноември 1870 
г. да се направят няколко 
театрални изяви, понеже 
от тях има „материална и 
умствена полза“, е първата 
крачка към поява на теа-
трална дейност във въз-
рожденско Габрово.
 Първото представле-
ние е „Многострадална Ге-
новева“, която „навред в 
цяла България беше пред-
ставлявана, от която се 
възхищаваше тогавашното 
поколение“ - пише в спо-
мените си Райчо Каролев. 
То е поставено по колед-
ните празници на 1870 
година от учителя Илия 
Христович и впечатлява не 
само габровци, които през 
зимата на 1870-1871 година 
гледат още няколко нейни 
представления. По молба 
от шипченското читалище 
„Многострадална Генове-
ва“ е представена в село 
Шипка, за което предста-
вление са използвани под 
наем реквизити, костюми, 
музика, както и Васил Гру-
дов в главната роля от 
габровското театро. Сан-
тименталната драма е съз-
дадена по новелата „Ге-
новева“ (1810 г.), която е 
авторство на Кристоф фон 
Шмид. Тя възхвалява фе-
одалното рицарство и се 
възприема като асоциация 
за потисната и страдаща 
България. Павел Тодоров 
от Лясковец прави пре-
вод от сръбски на българ-
ски вариант, издаден през 
1856 година в Белград. 

 Втората пиеса, която 
се играе на габровска сце-
на, е комедията „Михал 
мишкоед“ на Сава Доброп-
лодни, последвана от Вой-
никовата историческа дра-
ма „Райна Княгиня“, която 
е поставена по инициа-
тива на учителите руски 
възпитаници - Райчо Каро-
лев, Иван Гюзелев и Петър 
Генчев. Според Каролев, 
който изпълнява ролите на 
цар Петър и Боян, пие-
сата „произвежда потрес-
но въздействие“, тъй като 
чрез нея се „възкресява и 
оживява славното минало 
на българския народ“. 
 За да се поучат от те-
атралната дейност на тър-
новското читалище (ней-
ното начало се поставя 
няколко месеца по-рано от 
Габрово – на 14 март 1870 
г. също с пиесата „Мно-
гострадална Геновева“), 
Райчо Каролев и Станчо 
п. Цонев присъстват че-
тири дни на репетициите 
в Търново, където се осъ-
ществяват „големи приго-
товления за по-бляскавото 
сцениране“. Двамата си 
вземат „нужните бележки 
за всичко, което заслужа-
ваше да бъде отбелязано“, 
споделя в спомените си 
младият Каролев.   
 Представено от тру-
па актьори из средите на 
интелигентната габров-
ска младеж, членове на 
читалището и ученици в 
Главното училище, пред-
ставлението „Райна Княги-
ня“ въздейства върху пуб-
ликата в Габрово не само 
със своето съдържание и 
играта на артистите, но и 
с богатството на декори-
те и костюмите. Облекло-
то, приготвено „само от 
кадифе и сукно“, струва 
повече от 3 000 гроша. За 
осигуряване накитите на 
Райна Княгиня се заемат 
жените от първите фами-
лии, които по време на 
представлението я накич-
ват със своите елмази и 
други скъпоценности. Де-
корацията е под влияние 
на търновския театър, но 
заемки има и от Влаш-
ко и Цариград. Със свои-
те дълбоко емоционални 
сценични преживявания и 
превъплъщения актьорите 
„заставят“ зрителите „да 
плачат от тъга и жалост за 
славното българско мина-
ло“, предизвикват техни-
те „силни ръкопляскания“. 

След януари 1872 година, 
когато е първото докосва-
не на габровската театрал-
на публика до Войникова-
та драма „Райна Княгиня“, 
поради желанието и инте-
реса на габровци да видят 

отново пиесата, тя е пред-
ставена още седем пъти. 
Нейният успех надхвърля 
границите на Габрово и 
за него идват от околните 
селища Трявна, Дряново, 
Севлиево, Шипка, Ловеч. 
„От Шипка бяха дошли на 
представлението 4-5 фами-
лии“ - пише Райчо Каро-
лев, които са особено впе-
чатлени от представление-
то. От Ловешката община 
специално се обръщат към 
габровци с писмо от 13 
февруари 1872 г., чрез кое-
то се търси съдействие за 
използване под наем на 
реквизити и костюми на 
драмата „Райна Княгиня“.
 Илия Христович, който 
режисира първите пиеси, 
отбелязва в своя статия 
„Нещо за Габрово“, отпеча-
тана в списание „Читали-
ще“ от 1871 г., че в резул-
тат на театралните пред-
ставления, които „сполуч-

ливо ся извършиха, и като 
за пръв път, сравнително 
много добре“, се съставя 
Театрално дружество. Той 
сочи, че към май 1871 г. то 
реализира около 6 000 гро-
ша чист капитал, след като 

от общо събраната сума 
са извадени 5 000 гроша, 
сума, използвана за раз-
носки за 5-те представле-
ния, които са предложени 
на габровската публика. 
Според Христович „надеж-
дата е сигурна, че това 
Дружество ще напредне“. 
Историографът д-р Петър 
Цончев потвърждава, че 
големият успех на пър-
вите представления води 
до идеята за основаване 
на театрално дружество. 
Липсват данни какво се 
случва около неговото 
учредяване и дейност. Си-
гурно е, че неговите цели 
и задачи се реализират 
от създаденото през 1869 
година читалище в Габро-
во, което през 1871 година 
възобновява деятелността 
си след известно прекъс-
ване. 
 Въпреки че турските 
офицери и чиновници в 

Габрово са сред посто-
янните посетители, и от 
местният гарнизон са 
осигурени сабите за ак-
тьорите, по-нататъшно-
то представяне на „Рай-
на Княгиня“ е забранено. 
Официалната турска власт 
преследва всяко култур-
но предприятие и счита 
театралното изкуство за 
„карагьозчилък“ (палячов-
щина, от карагьоз – паля-
чо), „комедиантство“, „мас-
карлък“. По този повод 
вестник „Независимост“ 
от 1872 година отбелязва 
върху страниците си, че 
габровският каймакамин 
(околийски управител) не 
разрешава по политически 
съображения театралните 
представления. Райчо Ка-
ролев обобщава: „ние се 
отзехме и се простихме 
с театралните представле-
ния чак до Освобождение-
то“. Но театралното дело в 
Габрово не секва, то про-
дължава и през следващи-
те няколко години чрез ак-
тивността на читалищните 
дейци.
 Част от доосвобожден-
ския репертоар са още 
пиесите „Криворазбраната 
цивилизация“, „Възцарява-
нето на Крум Страшний“ и 
„Велислава, княгиня бъл-
тарска“ на Добри Войни-
ков, „Меропа“ и „Келия“ на 
Волтер, „Скъперникът“ на 
Молиер, „Зла жена“ на Йо-
ван Попович, „Велизарий“ 
на Тодор Шишков и др. 
Първите театрални сцени 
са лишени от всичко, кое-
то днес е неразделна част 
от театралното изкуство 
и неговото пространство 
– липсват специално по-
строени сгради, нямат сце-
на със завеси, зрителски 
салон. А драматургичните 
текстове и тяхното рази-
граване успяват да дейст-
ват върху масовото съз-
нание чрез злободневните 
въпроси, които трябва да 
разреши тогавашното въз-
рожденско общество. Ис-
торическите драми, макар 
техният сюжет да се отна-
ся за далечни и отминали 
епохи, мобилизират духа 
на българското общество 
и неговия стремеж към 
освобождение. Комедиите 
разкриват недъзите, про-
явите на национално от-
ричане и увлечение към 
чуждите култури. В раз-
говорите си габровските 
чорбаджии тълкуват сми-

съла от въздействието на 
„Многострадална Генове-
ва“ като свързват съдбата 
на младата графиня с тази 
на България, наместника 
на графа – Голос, опри-
личават на завоевателя 
турчин, а самия граф – на 
свободата. 
 В Габрово за театра-
лен салон са използвани 
една от училищните стаи в 
Даскал-Цвятковото учили-
ще, ученическият пансион 
(първият, открит през де-
кември 1871 г. в къщата на 
Васил Станчев) и Дюста-
бановата къща (родната 
къща на войводата Цанко 
Дюстабанов, разположена 
на днешната ул. „Радец-
ка“), чийто втори етаж е 
предоставен през 1871 го-
дина за нуждите на чита-
лищната дейност. За сцена 
служат още дворовете на 
къщите, в които предста-
вят т. нар. махленски учи-
лищни театри. За такава 
цел е използвано малкото 
дворче на къщата на братя 
Христо и Петър Гъбенски.
 Като актьори участват 
активно учители, младежи 
и сред тях, освен Рай-
чо Каролев, Васил Грудов 
(в ролята на Геновева), 
са още Станчо п. Цонев, 
Йосиф Стомоняков, Пенчо 
Хр. Селвелиев (графа), Ге-
орги Тотев (Райна), Христо 
Конкилев (баба Тула), а от 
учениците – Петър Цончев, 
Христо П. Андрейчев, Пе-
тър Хаирлов, всички от из-
вестни габровски фамилии 
и израснали впоследствие 
като значими личности в 
обществения и стопански 
живот на Габрово. Според 
представите за театъра, 
изразени с неприязън от 
тогавашната власт, изяви-
те на артистите самодейци 
са съпроводени от осо-
бено голяма смелост да 
излязат на сцената. Жени-
артистки се появяват още 
през Възраждането, но в 
Габрово това се случва 
едва след Освобождение-
то. 
 Първата габровка, 
взела участие в театрал-
но представление, е Гана 
Хр. Дюстабанова - сестра 
на войводата, в ролята 
на Невянка от драмата 
на Константин Величков 
„Невянка и Светослав“. В 
представената през 1882 
година пиеса „Иванко“ на 
Васил Друмев женските 
персонажи се изпълняват 

от габровските учителки 
Елена Фингова, в ролята 
на Мария – дъщеря на 
цар Иван Асен, а Радка 
Ст. Проданова – на То-
дорка, дъщеря на гърка 
Исак, който е пленен от 
българите. Интересът на 
габровци към театралните 
изяви се засилва отново. 
След 1892 година за сцена 
се използва новопостро-
еното Умниково училище. 
В репертоара на габров-
ското театрално дело се 
появяват произведения на 
световната драматична 
класика - „Хамлет“, „Крал 
Лир“ и „Отело“ на Уйлям 
Шекспир, „Емилия Галоти“ 
на Готхолд Лесинг, „Дон 
Карлос“ и „Коварство и 
любов“ на Фридрих Ши-
лер, „Сид“ на Пиер Корней 
и др.
 Постепенно профе-
сионалното равнище на 
актьорите се повишава и 
през 1891 година се съз-
дава театрална трупа, чий-
то ръководител до 1905 
година е учителят Заха-
ри Иванов. Повишават се 
изискванията и на публи-
ката, заради която се под-
бират „зрели и значителни 
произведения на сценич-
ното изкуство“. Въпреки 
недостатъчните средства, 
с които продължава да 
разполага тогавашният те-
атър за драматизиране, 
веществената уредба на 
представленията – декори, 
костюми, завеси, кулиси 
(странични декори от че-
рен плат), се постига „със 
завидна вещина“. Декори 
рисува художникът Георги 
Митов - учител в Апри-
ловска гимназия и брат 
на Антон Митов, опреде-
лян като „вещ майстор на 
портрета“. Той рисува една 
забележителна по своя за-
мисъл завеса за салона 
на Умниковото училище – 
на първи план е образът 
на габровския благоде-
тел Васил Априлов, а зад 
него е Габрово с първата 
светска гимназия в бъл-
гарските земи. Костюмите 
се изработват от шивачи-
те братя Ямантиеви, които 
подхождат професионално 
при тяхното изработване с 
убедително съответствие с 
характерите на действащи-
те герои. Театралното из-
куство, според учителя Ро-
ман Пухлев, започва все 
повече да се утвърждава 
„с нужната сериозност“.

Първоòо òеàòрàлно предñòàвление в Гàáрово - "Мноãоñòрàдàлнà 
Геновевà", e поñòàвено по коледниòе прàзници нà 1870 ãодинà

АНГЕл АНГЕлОВ

 На 1 май 1879 г. руските окупа-
ционни власти предали управлението 
на Княжество България на новосфор-
мирана българска администрация. 
Към това време местната власт в 
Габрово вече е учредена. Избрани 
били членовете на Градския управи-
телен съвет с председател Сава Или-
ев Сирманов, възрожденски учител 
дотогава в Габрово. Калчо Симеонов 
Дренков е назначен още през 1878 
г. от върховния имперски комисар в 
България Александър Мих. Дондуков 
за председател на Окръжния съвет в 
Габрово.
 Калчо Симеонов Дренков е ро-
ден 1840 г. в с. Боженци, Габровско. 
Син е на търговеца Симеон Дренков, 
роден 1820 г. в с. Боженци. Още пре-
ди Освобождението Калчо Симеонов 
Дренков се преселва в Габрово. Бил 
заможен търговец. Имал търговски 
дюкяни в Болград и Измаил, Русия, в 
които се продавали стоки, произведе-
ни в Габрово: ножове, сатъри, брадви, 
букаи, тъкани тревненски колани, ба-
кърени съдове, свещи, тютюн, ориз, 
сол и др. Търговското му дружество в 
Габрово имало през 1874 г. оборот от 

140 000 гроша, а през 1880 г. – 400 000 
гроша. В търговското дружество също 
били баща му Симеон Дренков и брат 
му Тодор Симеонов. 
 Подпомага материалната подго-
товка на въстанието в Габрово през 
1876 г., а след това и създаването на 

Българското опълчение.
 Калчо Симеонов Дренков работи 
като председател на Окръжния съвет 
в Габрово до 1880 г. Като председател 
полага много грижи за бежанците от 
Южна България в Габрово. Инициатор 
и организатор е на откриване на бол-
ница в Габрово и на телеграфна стан-
ция. На 28 септември 1878 г. е избран 
за член на училищното настоятелство 
в Габрово. На 19 февруари 1878 г. 
участва в учредяване на читалище 
„Наука“ в родното му село Боженци.
 Като председател на Окръжния 
съвет в Габрово Калчо Симеонов 
Дренков взема „по право“ участие в 
учредителното събрание, което на 16 
април 1879 г. приема Търновската кон-
ституция на България. 
 Участва също в Първото велико 
народно събрание на България, което 
на 17 април 1879 г. избира немския 
принц Александър Батенберг за първи 
княз на България след Освобождение-
то с името Александър Първи.
 На проведените избори на 21 ок-
томври 1879 г. (стар стил) Калчо Си-
меонов Дренков е избран за депутат 
от либералите в Габрово в Първото 
обикновено събрание на Княжество 
България. Той е също депутат и във 

Второто велико народно събрание, 
избран от либералите. Второто велико 
народно събрание заседава на 1 юли 
1881 г. в Свищов. То отменя Търнов-

ската конституция и упълномощава 
княз Александър Първи да управлява 
Княжество България като абсолютен 
монарх.                            стр. 4

180 ãодини оò рождениеòо нà Кàлчо Симеонов Дренков – първияò 
предñедàòел нà Окръжния ñъвеò в Гàáрово ñлед Оñвоáождениеòо

Откриване заседанието на Учредителното събрание в Търново, 1879 г. рисунка и гравю-
ра: Оскар Май. габровските депутати са на възраст 30-42 г.: райчо Каролев, Иван гюзе-
лев, андрей Манолов, д-р алекси Христов, Иван Златин, Сава Сирманов и Калчо Дренков 
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Формирането в Княжество България 
на политическите партии на консерва-
торите и либералите довело до създа-
ване на групи от техни привърженици 
в Габрово. Групата на либералите се 
ръководела от Иван Златин. В нея 
влизали търговците и фабриканти-
те Калчо Симеонов Дренков, Христо 
Колчев Конкилев, адвокатът Христо 
Топузанов и др. Либералите в Габрово 
водели борба против консервативното 
българско правителство с министър-
председател Тодор Стоянов Бурмов, 
който е габровец. В тази борба в 
Габрово избухнала битка между кон-
серватори и либерали, в която актив-
но участва и Калчо Симонов Дренков. 
Били се с камъни. Подпалвали дюкя-
ни. Водил след това шумен съдебен 
процес.
 Калчо Симеонов Дренков имал 
девет деца - пет сина и четири дъще-
ри, родени в с. Боженци и Габрово в 
периода 1869 – 1885 г. 
 Синът му Тодор Калчев Дренков 
завършва класическа гимназия в Со-
фия, а след това естествени науки 

и медицина в Одеса, Русия. Взема 
участие в Междусъюзническата война 

през 1913 година.
 Другият му син - Иван Калчев 
Дренков, е роден на 14 април 1878 г. 
в село Боженци, Габровско. Завърш-
ва право и финанси във Франция. 
Защитава дисертация и става доктор 

на юридическите науки. На 29 април 
1907 г. д-р Иван Калчев Дренков се 
венчава със софийската красавица 
Лора Петкова Каравелова. Младото 
семейство се установява да живее в 
Русе, родния град на майката на Лора 

Екатерина Каравелова, в собствена 
къща на улица „Госпитална“.
 Бракът на д-р Иван Калчев Дрен-
ков с Лора Каравелова (снимката 
вляво) не е щастлив. Тя изпада в апа-
тия. Малко внимание обръщала на не-
връстното си дете Петко. Близки ней-
ни приятелки от София, в това число 
и Свобода, дъщеря на габровеца Про-
дан Тишков – Чардафон, я посещавали 
в Русе да я развличат. На 5 август 
1911 г. Лора Каравелова подава молба 
до Софийския духовен съд за развод 
с д-р Иван Дренков и съдът й дава 
развод, след което тя се омъжва за 
поета Пейо Яворов. Д-р Иван Дренков 
имал и втори брак с Фани Тодорова, 
с която също имал син, чието име не 
успях да установя. Д-р Иван Дренков 
умира на 24 март 1933 г. в Сливен.
 Третият син на Калчо Симеонов 
Дренков е Симеон Калчев Дренков. 
Той е роден на 27 август 1877 г. в село 
Боженци. Бил е офицер с чин капитан. 
Една от дъщерите на Калчо Симеонов 
Дренков се е казвала Райна. 
 Калчо Симеонов Дренков умира 
на 25 октомври 1924 г. в Габрово. За-
вещава на село Боженци 10 000 лева.

180 ãодини оò рождениеòо нà Кàлчо Симеонов Дренков  първияò 
предñедàòел нà Окръжния ñъвеò в Гàáрово ñлед Оñвоáождениеòо

Дренковата къща в Боженци

продължава от стр. 1
По ПМС 429 работодателите, 
които са се възползвали от 
дадената мярка, са в сферата 
на транспорта, хотелиерство, 
ресторантьорство, питейни за-
ведения и в сферата на тури-
зма, подадени са заявления от 
работодател - 48, за 380 заети 
лица. 
 ПМС 55 - 60:40 - изпла-
щане на компенсации на ра-
ботодатели с цел запазване 
на заетостта на работниците и 
служителите при извънредното 
положение, 217 работодатели 
са кандидатствали по мярката 
за запазване на заетите от тях 
7096 лица.
 По ПМС 151 - изплащане на 
средства за запазване на зае-
тостта на работници и служите-
ли след периода на извънред-
ното положение и обявената от 
Министерския съвет извънред-

на епидемична обстановка  са 
подадени заявления от 129 ра-
ботодатели за 7018 заети лица.
  ПМС 151 - за изплащане на 
средства за запазване на зае-
тостта на работници и служите-
ли след периода на извънред-
ното положение и извънредна 
епидемична обстановка са кан-
дидатствали 147 работодатели 
за 3368 заети лица.
 По  схема „Заетост за теб”, 
разкрита в подкрепа за реин-
теграция в заетост на безработ-
ните лица, останали без работа 
вследствие от възникналата 
пандемия и разпространение-
то на коронавируса COVID-19, 
към 18 декември са постъпили 
180 заявления от работодатели.  
По тази програма процедурата 
е отворена и работодателите 
продължават кандидатстването 
си, а по подадените 180 заяв-
ления са сключени 59 рамкови 

договора, по които са наети 
173 безработни лица. По ос-
таналите текат процедури по 
одобрение и сключване на рам-
кови договори.
 По мярка „Родители в зае-
тост“ от 13 март до този момент 
са се възползвали 41 родители 
за наемане на детегледач на 
дете от 0 до 5 години за деца, 
които не са записани в детски 
заведения, а родителите трябва 
да работят.
 * * *
 Министерството на иконо-
миката и Министерството на 
труда и социалната политика 
към момента са инвестирали 
над 1,1 млрд. лв. в мерки за 
подкрепа на засегнатите бизне-
си, посочи  икономическият ми-
нистър Лъчезар Борисов. Над 
250 хил. са подкрепените ра-
ботни места по схемите „60/40“ 
и „80/20“.

217 рàáоòодàòели зàпàзихà 7096 меñòà

директор на Генерална дирек-
ция „Регионална и селищна 
политика“ към Европейската 
комисия, в което е отчетено, 
че проектът е завършен и е в 
експлоатация.

Това съобщава в писмен 
отговор на депутатски въпрос 
министърът на регионалното 
развитие и благоустройството 
Петя Аврамова.

1 730 208 лв. са инвести-
рани в укрепване на откоси в 
участък по трасето на обходния 
път, проявили се вследствие 
на проливни дъждове и пре-
овлажняване на терена през 

юни 2020 г., информира още 
министърът.

Мерките на Агенция „Пътна 
инфраструктура“ по укрепване 
на участъци от пътя с цел дъл-
готрайна устойчивост и безо-
пасност на трасето с дължина 
малко над 20 км продължават. 
През юни 2020 г. АПИ възло-
жи изготвяне на технологичен 
проект за ремонтни дейнос-
ти. Към момента в изготвена-
та документация се предвижда 
укрепване на 10 участъка по 
директното трасе. Предстои 
окончателното изработване на 
технологичния проект.

Обходният път на град 
Габрово, както и проходът Шип-
ка на територията на Областно 
пътно управление - Габрово, 
се обслужват от опорен пункт 
„Етъра“. 

През целия зимен сезон 
пътноподдържащата фирма 
има ангажимент по договор 
за обезпечаване със специа-
лизирана техника и доставки 
на необходимото количество 
материали за обработка на на-
стилката и осигуряване на пъту-
ването на шофьорите при зим-
ни условия, информира също 
министърът.

Бълãàрия нямà дà връщà 11 
млн. лв. зà оáходà нà Гàáрово

Процедурата по отношение 
искането на Европейската ко-
мисия за възстановяване на 11 

млн. лв. за забавянето на из-
пълнението на проекта „Обход 
на гр. Габрово“ се закрива.

 Българските органи са ин-
формирани за това с писмо 
№(2020)4183741 от генералния 

продължава от стр. 1
една стоманобетонова укрепи-
телна стена и т. н.

Срокът за изпълнение на 
строително-монтажните работи 
е 1280 календарни дни или бли-
зо 3 години и половина.

През февруари 2020 година 
е обявена и открита процедура 
за избор на изпълнител на кон-
султантска услуга с индикатив-
ната стойност 6 243 600 лв. В 
срока за получаване на оферти 
са постъпили 6 оферти и към 
момента се извършва оценката 
им, информира още Аврамова.

Министърът съобщава 
също, че Агенция „Пътна ин-
фраструктура“ е възложила из-
работването на технологичен 
проект за превантивен ремонт 
на над 18 км от третокласния 
път Габрово – Рязковци – Вет-

рово – Шипчените – Кози рог – 
(Севлиево – Янтра) и близо 16 
км от третокласния път Габрово 
– Стоманеците – Зелено дър-
во – Узана. След изготвяне и 
съгласуване на проектите от 
Областно пътно управление - 
Габрово и Института по пътища 
и мостове и при осигуряване 
на финансов ресурс изпълне-
нието им ще бъде възложено.

През месец ноември 2020 
г. е завършен превантивният 
ремонт на други близо 1.4 км 
от пътя Габрово – Стомане-
ците – Зелено дърво – Узана. 
При подходящи метеорологични 
условия ще бъде положена хо-
ризонтална маркировка.

По договор от 2019 г. за 
инженеринг с „Автомагистрали“ 
ЕАД се изготвят технически 
проекти за укрепване на де-

вет обекта от републиканската 
пътна мрежа, засегнати от ге-
одинамични процеси и явле-
ния на територията на община 
Габрово. Те са по участъци от 
пътищата Габрово – Шипка – 
Казанлък, Габрово – Трънито 
– Дебел дял – Музга – Гъбене и 
Габрово – Стоманеците – Зеле-
но дърво – Узана. 

Скатове при подходите и 
порталите на тунела при км 
150+870 на пътя Габрово – 
Шипка също ще бъдат укрепени 
и обезопасени. Инвестицията 
в тези дейности се предвижда 
да бъде в размер на малко над 
51 млн. лв. За изпълнението им 
се провеждат и процедури за 
избор на изпълнител на строи-
телен надзор за обектите.

Укрепване на свлачище и в 
участък от пътя (о.п. Севлиево 

– Велико Търново) – Кормянско 
– Малки Вършец – Крамолин 
– Сухиндол – Павликени на 
стойност 7 709 400 лв., също по 
договора с „Автомагистрали“ 
ЕАД, ще бъде направено и в 
община Севлиево. На нейна те-
ритория ще се инвестират още 
10 991 068,98 лв. за укрепване 
на деформации в района на с. 
Селище на път Градница - Ло-
веч – Кръвеник – Стоките – Ба-
тошево – (Горна Росица – Гъбе-
не), се посочва в друг отговор 
на министър Аврамова.

Строително-монтажни рабо-
ти по компрометираните учас-
тъци ще започнат след одобре-
ние на техническите проекти, 
издаване на предварително съ-
гласие за строителство съглас-
но Закона за устройство на 
територията за изпълнение на 

геозащитни мерки и дейности 
за обектите, изготвяне на ком-
плексни доклади за оценка на 
съответствието и издаване на 
разрешения за строеж.

С финансиране по Опера-
тивна програма „Околна среда 
2014-2020“ ще бъде укрепено 
свлачище на пътя Коритна – 
Български извор – Микре – о.п. 
Севлиево – Велико Търново – 
о.п. Омуртаг – о.п. Търговище 
– (о.п. Разград – о.п. Шумен) 
и откоса от южната му страна. 
Предстои сключване на дого-
вор на стойност 2 302 248,75 лв. 
с класирания на първо място 
кандидат в обществената по-
ръчка за избор на изпълнител 
на строителството.

Агенция „Пътна инфраструк-
тура“ е възложила изготвянето 
на технологични проекти за 

превантивен ремонт на близо 
26,7 км от пътя Кормянско – 
Малки Вършец – Крамолин на 
стойност 156 420 лв. и близо 22 
км от пътя (О.п. Калофер – Ап-
рилци) кв. Острец – Кръвеник 
– Стоките – Батошево – (Горна 
Росица – Гъбене) на стойност 
177 738 лв. След съгласуване на 
проектите от Областно пътно 
управление - Габрово и Инсти-
тута по пътища и мостове и при 
осигуряване на финансов ре-
сурс изпълнението им ще бъде 
възложено през 2021 година. 
През следващия строителен се-
зон се предвижда да започне 
превантивен ремонт на почти 
4,8 км от пътя (о.п. Севлиево 
– Велико Търново) – Богатово 
– Севлиево на стойност 3 222 
498,36 лв., посочва министър 
Аврамова.

Зà òунелà под Шипкà АПИ ще кàндидàòñòвà по "Трàнñпорòнà ñвързàноñò" 2021-2027 ã.

 Традиция в Професионална гим-
назия по туризъм „Пенчо Семов” 
– Габрово е организирането на бла-
готворителна кампания от ученици 
по случай най-светлия християнски 
празник Рождество Христово. 
 Тази година, поради усложнената 
епидемична обстановка, инициати-
вата на учениците не може да бъде 
осъществена. Учителите се обедини-
ха, за да продължат каузата за до-
бри дела под надслов „Тази Коледа 
чудесата правим ние”! Последваха 
няколко дни на приготовления от 
работливите джуджета в гимназията 
за създаване на коледната магия. 
Дни преди Рождество Дядо Коледа 
с шейна зарадва няколко деца с 
големи сърца. Посети домовете им 
и дари частица надежда и вяра в 
доброто. Напълни чувала си с детски 
усмивки  и коледен дух!
 С този жест, направен от сър-
це, учителите превърнаха Коледа не 
просто в ден от календара!

Тàзи Коледà чудеñàòà прàвим ние



521 декември 2020 г. недвижими имоти - продава, купува, под наем, гори; земи; счетоводство

НАШИ КЛИЕНТИ ТЪРСЯТ: ПАРЦЕЛИ В ГАБРОВО И СЕЛАТА - ГРАДСКИ ВОДОПРОВОД, АСФАЛТ, ОТ 
1000 ДО 2500 м2 НА РАЗУМНА ЦЕНА; КЪЩИ В ДОБРО СЪСТОЯНИЕ В ПЛАНИНАТА асф. път, ток и вода до 
15000 лв; КЪЩИ в града до 30000 лв; ЦЕНТЪР: 3-ст. -до 50000 лв; 2-ст.- до 40000 лв; 1-ст. - до 30000 лв
ЗА КЪЩИ НА WWW.GABROVO.HOUSE

ПРОДАВА АПАРТАМЕНТИ 
2-ст., Голо бърдо, 69 м2, ет. 4/5, 2 южни стаи, 
трапезария, кухненски бокс 52 000 лв
2-ст., център, 61 м2, ет. 6/6, за ремонт 39 500 лв
2-ст., център, 61 м2, ет. 5/5, за ремонт 39 800 лв
2-ст., Бичкиня, 65 м2, етаж 3/8, ЕПК 40 000 лв
2-ст., Колелото, 61 м2, 5/6, тухла, ТЕЦ 44 200 лв
2-ст., Градище, 66 м2, ет. 3/5, ново строителство, 
обзаведен 71 500 лв
2-ст., Колелото, 64 м2, етаж 3/5, ремонтиран, 
PVC, ТЕЦ 69 800 лв
2-ст., Шиваров мост, 88 м2, 1/3, южен 73 000 лв
2-ст., Център, ет. 5/11, ч. ремонт, PVC 65 000 лв
2-ст., Дядо Дянко, 60 м2, ет. 5/5, за частичен 
ремонт 30 000 лв
3-ст., Ш. мост, 86 м2, ет. 1/4, обз. 55 000 лв
3-ст., Градище, 95 м2, ет. 4/4, обз. 100 000 лв

3-ст., център, ново строителство, 111 м2, ет. 5, 
ТЕЦ, гараж за 2 коли 120 000 eu
3 ст., Тлъчници, НС, 98 м2, ет. 5/5 60 000 eu
3 ст., Тлъчници, 89 м2, етаж 3/5, обзаведен, 
газово отопление 75 000 eu
3 ст., Шести участък, 2/4 ет., 100 м2, за основен 
ремонт, гараж 99 000 лв
3-ст., Ш. мост, 105 м2, етаж от къща, след ре-
монт, газ + гараж + 1-стаен 39 м2 157 000 лв
3-ст., Център, 83 м2, възможност за газ 61 900 лв
ПРОДАВА КЪЩИ 

Врабците, 2-етажна, 53 м2 ЗП, обзаведена, двор 
850 м2  изключителни права 43 300 лв
Камъка, 40 м2 ЗП, двор 266 м2 33 900 лв
Борики, груб строеж, 352 м2, РЗП, два гаража, 4 
спални, 3 бани, двор 1010 м2 218 000 лв
Шарани, 2 къщи - стара за реставрация и нова, 
211 м2 РЗП, плевня, двор 1918 м2 56 000 лв

Чавеи, 286 м2 РЗП, обзаведена, бивша къща за 
гости, 6 спални, 6 бани, двор 1230 м2 150 500 лв
Драгомани, 87м2 ЗП,стара,двор 1329м2 36 500 лв
Беленци, 270 м2 РЗП, механа, лятна кухня, два 
гаража, двор 787 м2 102 995 eu
Шиваров мост,118 м2 РЗП, гараж, двор 556 м2  

 31 900 лв
Местност Качорите, 144м2 РЗП, двор 2934м2, 
автентична                              17 101 еu 
Баевци, 70 м2 ЗП, двор 883 м2 27 900 лв.
Велковци, 140 м2 РЗП, гараж, два навеса, плевня, 
4 спални, двор 1400 м2 43 500 eu
Лесичарка, 182 м2 РЗП, реновирана, 1393 м2 двор 
 62 995 eu
Иванковци, 132 м2 РЗП, двор 4540 м2 44 900 лв
Яворец, 176 м2 РЗП, двор 760 м2 20 000 лв
Иглика, 68 м2 ЗП, двор 691 м2 13 600 eu
Жълтеш, 60 м2 ЗП, гараж, двор 850 м2 59 900 лв
Нова махала, 136 м2 РЗП, двор1499 м2 42 500 лв
Драгановци, 157 м2 РЗП, гр. строеж, гараж, двор 
1040 м2 31 500 eu
Кметовци, 74 м2  ЗП,  двор 1112 м2 39 500 лв
Лоза, 30 м2  ЗП,  двор 500 м2 16 000 лв
Читаковци, 176 м2 РЗП, за довършителен ремонт, 
двор 2200 м2 39 800 лв
Малини, 2-ет., за ремонт, двор 1140 м2 8 000 лв
Гледаци, 1/2 част от къща, двор 907м2 20 000 лв
Беломъжи, 51 м2, ремонтирана, плочи, двор 3771 
м2 31 500 eu
Ид. център,137 м2 ЗП, отст. пр. строеж, за осно-
вен ремонт и реконструкция 51 800 eu
Етъра, 73 м2 ЗП, двор 286 м2 11 800 eu

Колелото, 2-ет., 306 м2 РЗП, 413 м2 двор, гараж, 
стопанска постройка 156 600 лв
Иванили, с плочи, стоп. постр., 956 м2 5 600 eu
Шенини, груб строеж, 229 м2 РЗП, два гаража 
570 м2   69 950 лв
Борово, 3-ет., РЗП 180 м2, с дюкян, лятна кухня, 
на 2 улици, двор 309 м2 40 000 лв
Борово, 2-ет., РЗП 166 м2, лятна кухня, двор 339 
м2     договаряне
Орловци, 120-годишна къща,отлична реставрация, 
необзаведена,лок. парно двор 1599 м2  55 900 eu
Къща на 3 км от Центъра, 240 м2 РЗП, 3 спални, 
НС 2011, 2 гаража, двор 1788 м2 280 000 лв
Къща на 12 км от Габрово, 226 м2 РЗП, 3 спални, 
НС 2009, двор 1854 м2 91 500 eu
ПРОДАВА ЕТАЖИ

Плачковци, 88 м2, 1/2 етаж + гараж 45 600 лв
Велчевци, 80 м2, 2/2 етаж 30 900 лв
Баждар, 97 м2, 1-ви/3 етаж, PVC 64 000 лв
КЪЩА ЗА ГОСТИ

Сейковци, 372 м2 РЗП, 2 къщи, стопански по-
стройки, двор 9180 м2 147 000 лв
ПРОДАВА ПАРЦЕЛИ

Поповци, 507 м2 5 600 лв
Велчевци, 298 м2 8 900 лв
Сирмани, 488 м2, за общ. обслужване 14 400 лв
Мичковци, 800 м2 16 000 лв
Чавеи, 540 м2, с бунгало 7 600 лв
Бойката, 1188 м2, с проект 15 900 лв
УПИ до НТС, 293 м2 69 000 лв
Сирмани, три УПИ общо 1777 м2 62 200 лв
Шенини, УПИ, 2200 м2, бунгало, гараж 25 200 лв

Войново, УПИ, 949 м2, изглед -язовира 16 900 лв
Борово, УПИ, 503 м2 16 900 лв
Русевци, 1829 м2, на 2 улици, юг 55 500 лв
Борики, 5580 м2 34 340 eu
Войново, до язовира, 4 УПИ, 4886 м2  56 000 лв
Русевци, 853 м2, на 2 улици, юг 17 600 eu
Индустриална зона, УПИ, производствена и скла-
дова дейност - 5923 м2 150 000 лв
Велчевци, 2504 м2  18 800 eu 
Младежки дом, 828 м2, до 10 м 9  900 eu
Русевци - 1118 м2, до 10 м, Кинт 1.2 22 600 eu
Стефановци, 1554 м2, склад и произв. 16 eu/м2

Сирмани - 925 м2 до 15 м, Кинт 2.0, плътност 
70% за общежитие или блок обезщетение
Генчевци, 2771 м2, юг 7 000 eu
Велковци, 1653 м2, до асфалтов път 6 000 eu
БИЗНЕС ИМОТИ

Обходен път за Шипка, 20 дка, 106 м лице, до 
пътен възел Поповци, променено предназначение 
с изтекъл срок, за подновяване       240 000 лв
Производствена сграда, 457 м2 РЗП, собствен 
трафопост, асфалтов път, рампа 274 000 лв
Производствена сграда, 105 м2, отстъпено право 
на строеж, в центъра 51 800 лв
Дърводелска фабрика, Млечево 119 000 лв
Производствена база сгради 4229 м2, 18725 
терен, до гара Пордим 345 000 eu
Сграда в груб строеж - 1056 м2 РЗП, УПИ 4455 
м2, за хотел и басейн 399 000 лв
СИЗ, фабрика за кожи РЗП 800 м2, 2880 терен, 
канал, до трафопост 215 000 eu
Бивше общежитие, Колелото, 4 ет. + магазин, 

1500 м2 РЗП 193 800 eu
ГАБРОВО, СГРАДА С МАГАЗИН, КАФЕ И ОФИСИ В 
ГРУБ СТРОЕЖ 100 000 eu
Офис, 164 м2, ет. 4/4 52 600 eu
ДАВА ПОД НАЕМ

ИЦ, двустаен, обзаведен, след ремонт 600 лв
Халета от 250 до 480 м2 5 лв/м2

Мол Габрово, тристаен, обзаведен 588 лв
ИЦ, тристаен, обзаведен, след ремонт 1200 лв
Административен център, офис - 106 м2 600 лв
Митница, офис - 160 м2 550 лв
ТЪРСИ ПОД НАЕМ

Център, 1-стаен, лукс. обзаведен до 250 лв
Център, 2-стаен, обзаведен до 350 лв
Център, 3-стаен, лукс. обзаведен до 450 лв
Къща, с лукс. обзавеждане и двор до 800 лв
�АГЕНЦИЯТА СЕ ПРИДЪРЖА КЪМ ЕВ-
РОПЕЙСКИ СТАНДАРТ БДС EN 15733 
�СЕРТИФИЦИРАН ОЦЕНИТЕЛ НА НЕ-
ДВИЖИМИ ИМОТИ 
�ПАКЕТ УСЛУГИ УПРАВЛЕНИЕ НА 
НЕДВИЖИМИ ИМОТИ 
�ПАКЕТ УСЛУГИ КАДАСТРАЛНО ЗАС-
НЕМАНЕ НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ
� ОЦЕНКИ ЗА БАНКОВИ КРЕДИТИ 
�АГЕНЦИЯТА РАБОТИ САМО С ДОГО-
ВОР В ПИСМЕНА ФОРМА
�ПАКЕТ УСЛУГИ БЕЗПЛАТНА ОЦЕНКА 
ПРИ ВЪЗЛАГАНЕ ПРОДАЖБА ИЛИ ОТ-
ДАВАНЕ НА ИМОТ 

https://paragon-bg.com • https://gabrovo.house

ПЛ. ВЪЗРАЖДАНЕ 5 � 066 860 007 

 0889 507112, 0885 812240
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СПЕШНО КУПУВА - ПЛАЩА ВЕДНАГА:
Панелен апартамент - двустаен, тристаен
Гарсониера - Младост, център
Двустаен, тристаен в идеален център 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ОЩЕ АКТУАЛНИ ОФЕРТИ - В ОФИСА
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МОНОЛИТ25
години

www.monolit-bg.com

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

тел.: 066/80 85 74,  0885 118 119

зЕМи

КупуВА 
НИВИ 

0879/888-388, 
bgzemi.com

зЕМЕДЕлски зЕМи и	
гори	 се	 купуват	 на	 тел.	
0894/23-24-25.	[8,	6]

иМоТи проДаВа
апарТаМЕнТи и гара-
жи	 -	 ново	 строителство,	
в	 центъра	 се	 продават	
на	 тел.	 0897/87-18-22.	
[20,	20]
МясТо, 632 квадратни	
метра,	 кв.	 Йонково,	 до	
габрово	хилс,	се	продава	
на	 тел.	 0897/047-452.	
[16,	16]

къща В Чехлевци,	 до	
обхода,	 се	 продава	 на	
тел.	 0897/047-452.	 [16,	
16]
апарТаМЕнТ - 100	 кв.	
м	чиста	площ,	тец,	„Сте-
фан	 Караджа“	 21,	 про-
дава	 тел.	 0882/008-217.	
[3,	3]

иМоТи купуВа
ЕВТина къща, може	 и	
полусъборена,	 се	 купува	
на	тел.	0895/752-838.
купуВаМ апарТа-
МЕнТ -	 справки	 на	 тел.	
0876/750-396.	[6,	6]
сТари къщи с	 двор	
над	 500	 кв.	 м	 в	 област	
габрово	 до	 5000	 лв.	 се	
купува	на	тел.	0887/255-
633	и	0888/488-468.	[4,	
4]

иМоТи ДаВа 
поД наЕМ
поМЕщЕниЕ - 100	 кв.	
м,	 с	 300	 кв.	 м	 ппС,	

трифазен	ток,	вода,	дава	
под	 наем	 или	 продава	
тел.	0887/31-61-84.	 [28,	
27]
гараж В района	 на	 ул.	
„градище“	дава	под	наем	
тел.	0895/48-73-98.	 [11,	
9]
кВарТира ДаВа под	
наем	тел.	0988/350-241.	
[8,	3]

иМоТи Търси
поД наЕМ
БоксониЕра В блок	
„рачо	Ковача“	търси	тел.	
0899/79-79-32.	[6,	1]

нощуВки
къща за гости	-	габро-
во,	 тел.	 0878/532-714,	
0888/532-714.
нощуВки - тел .	
0 8 8 8 / 2 5 4 - 6 2 5 ,	
0879/272-528.
Топ ЦЕнТър нощувки	 -	
кабелна,	 климатик,	 ин-
тернет,	 се	 предлагат	 на	

тел.	 0879/669-596.	 [25,	
19]
нощуВки В топ	 център	
-	 0878/46-99-11.	 [22,	
21]
нощуВки В идеален	
център	-	тел.	0878/8469-
911.	[22,	21]

Реклама в “100 вести” - 066/810-415 , 0889/227-805

НОВО СТРОИТЕЛСТВО:
Д. Дянко, апартаменти 380 €/м2

ПРО ДА ВА ТРИСТАЙНИ:
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:
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€
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

29/05

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

НОВО СТРОИТЕЛСТВО, ДЯДО ДЯНКО, 
от 70 до 150 м2 250 €/м2

ГАРАЖ, МЛАДОСТ, МАСИВЕН, 18м2  
   11 000 лв

АПАРТАМЕНТИ:
Шиваров мост, н. с., 59м2 23 300 € 
Еса, ЕПК, 64м2, след ремонт 31 200 € 
Голо бърдо, ЕПК, 60м2 51 000 лв. 
Широк център, тухла, 86м2 53 000 лв. 
Баждар, самост. етаж, 74м2 71 000 лв. 
Дядо Дянко, боксониера, 28м2 10 700 € 

КЪЩИ:
Богданчовци, 63м2, 319м2 двор, нова дог.
Драгиевци,мас.,150м2,1500м2 двор дог. 
Фърговци, мас.,42м2,500м2 двор 26 600 €
Влайчевци, масивна,153м2, 1000м2 двор  
   26 000 лв. 
Ц. ливада, 176м2, 580м2 двор 24 000 лв
Поповци, 500м2 + бунгало 7 500 €

ПАРЦЕЛИ:
Киевци, УПИ, 1126м2 20 150 €

Дядо Дянко, УПИ, 651м2 9 750 € 
Сенник, УПИ, 1095м2 5 000 € 
Яворец, ъглов, 619м2 6 000 лв 
Богданчовци, с гараж, 660м2 3 100 € 
Торбалъжи,УПИ,ъглов,650м2 20 000лв
Лоза, 640 м2 3 900 лв
Войново, 536м2 + проект 10 000 лв

ДАВА ПОД НАЕМ:
Ид. център, офис, 40м2 300 лв
Широк център, студио, напълно обза-
ведено 320 лв
Дядо Дянко, произв. пом., 600м2 дог.
Радичевец, промишлена сграда, 
668м2, парцел 1342м2 250 €
Център, 3-стаен, напълно обз. 350 лв
КУПУВА: Двустаен в кв. Младост

АГЕНЦИЯ ЗА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ

066/866 006, 0897/999 595
ГАБРОВО, „РАДЕЦКА”, НАД 

МАГАЗИН „МТЕЛ“ (КОНТОХОВ)

05/10

КУПУВА ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ И ГОРИ
ДАВА ПОД НАЕМ

АПАРТАМЕНТ - двустаен, тристаен, обзаведен, газ, 
ново строителство, гр. Севлиево
МАГАЗИН - 168м2, склад и WC, газ, гр. Севлиево
СКЛАДОВО ПОМЕЩЕНИЕ – h 4 м, 600м2,Севлиево 

СКЛАДОВО ПОМЕЩЕНИЕ с рампа - 403м2, Севлиево 
ПОМЕЩЕНИЕ - 348м2 (цех, работилница), с. Ря-
ховците  
ПРОДАВА ДВУСТАЙНИ и тристайни ЗАВЪРШЕНИ 
АПАРТАМЕНТИ в гр. Севлиево, ЖК „М. Палаузов“
ПРОДАВА АПАРТАМЕНТИ, НОВО СТРОИТЕЛСТВО, с 
акт 16, гр. Севлиево, ЖК „Митко Палаузов“

ГР. СЕВЛИЕВО
тел. 0885/666 636

АПАРТАМЕНТИ ПРОДАВА:  
Топ център, двустаен, тухла, ет. 3, добър  договаряне
Бичкиня, двустаен    15 500 eu
Голо бърдо, 90м2, тухла   договаряне

КЪЩИ ПРОДАВА:  
Баждар, 2 етажа, с 2 гаража, двор 300м2  договаряне
Гачевци, ет. от къща, отделен вход, масив, 850м2 двор дог.
Болтата, 2 етажа с механа - лукс  договаряне
Косарка, тухла, 1 дка двор   договаряне
Здравковец, 2 етажа, 2 дка двор  8 000 eu
Ловнидол, двор над 6 дка   5 000 eu 
Сейковци, 2 къщи, отлични, двор, панорама  38 000 eu
Гарата, 2 етажа с магазин, след основен ремонт договаряне

ПАРЦЕЛИ, ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ И ГОРИ: 
Кметовци, гора, 25 дка  договаряне
До Младежки дом, парцел, 3 дка  договаряне
Габрово, земеделска земя   договаряне
Русевци, парцел, път, ток, вода   договаряне

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

07/12
СМЕНЯ ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕТО НА ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ

сЧЕТоВоДсТВо
сЧЕТоВоДна канТора „конТо-ЕкспЕрТ“ 	 -	 СЧето-
водни	 уСлуги,	 годишно	 приКлюЧване,	 данъЧни	
деКларации	-	справки	на	тел.	066/804-066

сЧЕТоВоДна къща: сЧЕТоВоДно оБслужВанЕ, 
гоДишни ДанъЧни ДЕклараЦии, гоДишно 
приклюЧВанЕ, рЕгисТраЦия на фирМи	 -	
справки	на	тел.	0898/480-821

прЕВоДи
прЕВоДи и легализации	
на	 документи	 -	 справки	
на	 тел.	 0895/505-656.	
[30,	8]

БилЕТи, пъТуВания
аВТоБусни, саМолЕТ-
ни Билети	-	066/80-49-
48,	0887/83-61-73.

	 Вашата	 обява	 ще	
бъде	 отпечатана	 още	
на	 следващия	 ден,	 ако	
бъде	 подадена	 в	 редак-
цията	 на	 „100	 вести“	
до	16.30	часа.	Цените	на	
обявите	са:	15	стотин-
ки	на	дума,	без	предлози	
и	 съюзи,	 за	 едно	 от-
печатване;	 30	 ст./дума	
за	обява	в	каре;	40	ст./
дума	 в	 каре	 със	 сива	
подложка.	 При	 текущи-
те	обяви	всяка	11-та	е	
безплатна.	

оБяВиТЕ онлайн
www.100vesti.info - сайтът на вестник „100 
вести“, Ви дава възможност да подадете 
своята обява и реклама по електронен път 
като използвате опцията МагаЗИН на пър-
вия ред в онлайн платформата на вестни-
ка. От падащото меню избирате параме-
трите на своята заявка и по електронен 
път се разплащате за услугата. 
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	 Вашата	 обява	 ще	
бъде	отпечатана	още	на	
следващия	 ден,	 ако	 бъде	
подадена	 в	 редакцията	
на	„100	вести“	до	16.30	
часа.	Цените	на	обявите	
са:	15	стотинки	на	дума,	
без	предлози	и	съюзи,	за	
едно	 отпечатване;	 30	
ст./дума	за	обява	в	каре;	
40	 ст./дума	 в	 каре	 със	
сива	подложка.	При	теку-
щите	обяви	всяка	11-та	
е	безплатна.	
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Всекидневник	за	общините	Габрово,	Севлиево,	Трявна,	Дряново

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

оТоплЕниЕ
ДърВа за огрев	се	прода-
ват	 на	 тел.	 066/823-712,	
0887/620-535,	 0876/162-
172.
„Мг-лЕс“ проДаВа  
дърва	 за	 огрев	 -	 тел.	
0887/547-499,	 0878/513-
655.
„пЕхлиВаноВ“ - преся-
ти	 въглища	 донбас,	 дър-
ва.	ниски	цени,	безплатен	
транспорт	 -	 066/805-642,	
0897/892-903.
сухи ДърВа в	 чували	 и	
разпалки	-	5	лв.,	безплат-
на	 доставка,	 се	 продават	
на	тел.	0876/839-779.

разпалки и дърва	в	чу-
вали,	 с	 безплатен	 транс-
порт,	 се	продават	 на	 тел.	
0877/108-825.
ДърВа за огрев	в	чували	
и	 разпалки	 -	 5	 лв.,	 дос-
тавка	на	място,	се	прода-
ват	на	тел.	0876/437-140.
сухи ДърВа в	 чували	
и	 разпалки	 -	 5	 лв.	 не-
забавна	 доставка.	 тел.	
0877/191-102.
ДърВа за печки	и	камини	
-	 80	 лв.,	 се	 продават	 на	
тел.	0876/583-472.
ДъБоВи и букови	 дърва	
за	 огрев	 -	 нацепени,	 80	
лв.,	 с	 безплатен	 транс-
порт,	 се	продават	 на	 тел.	
0877/471-466.
ДосТаВка на пелети	 на	
място	-	0884/709-093
наЦЕпЕни ДърВа -	 80	
лв.	 Безплатен	 транспорт.	
незабавна	 доставка.	 тел.	
0895/252-686.
сухи и сурови	 нацепени	
дърва	 -	80	лв.,	се	прода-

ват	на	тел.	0895/752-838.
нарязани, наЦЕпЕни 
дърва	 -	 85	 лв.,	 метрови	
-	75	лв.		-	0893/511-154.
ДонБаски Въглища, 
екобрикети	 и	 пелети	 -	
0898/412-609,	 0884/319-
403.
сухи разпалки в	 голе-
ми	 чували	 -	 5	 лв./брой,	
дърва	 в	 чували	 се	 прода-
ват	 на	 тел.	 0876/29-43-
43.	[24,	24]
нЕзаБаВна ДосТаВка на	
дъб	 и	 бук	 -	 нацепени,	 80	
лв./куб.	 -	 0886/652-152.	
[29,	23]
ДърВа за огрев	-	метро-
ви,	 нарязани	 и	 в	 чували	
-	тел.	0877/69-04-78.	[28,	
22]
ДърВа - нацепени,	сурови	
и	сухи,	всякакъв	вид	-	80	
лв./куб.,	 се	 продават	 на	
тел.	 0896/183-637.	 [24,	
18]
разпалки - 4.50	 лв./
чувал,	 продава	 тел.	

0893/399-324.	[3,	3]
гоТоВи ДърВа за	 огрев,	
нарязани	и	нацепени,	дър-
ва	 в	 чували	 -	 5	 лв./бр.,	
разпалки	в	чували	-	5	лв./
бр.,	 се	 продават	 на	 тел.	
0896/80-76-88.	[14,	8]
разпалки проДаВа тел.	
0899/683-897.	[8,	3]
изрЕзки за огрев	
-	 40	 лв./куб.	 м	 -	 тел.	
0899/355-810.	[8,	3]
МЕТроВи - 75	 лв./куб.,	
нарязани	 -	 85	 лв./куб.,	
чували	 -	 5	 лв.	 -	 тел.	
0988/816-628.	[8,	3]

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

изгражДа ТЕра-
си - справки на тел. 
0897/931-088.

кърТя БЕТон, камък	 -	
справки	на	тел.	0888/544-
438.	[11,	9]
сТроиТЕлни рЕМонТи 
от	а	до	Я	-	0897/215-513.	
[19,	13]
сТроиТЕлни услуги по	
покриви,	 саниране,	 дре-
нажи,	 гипсокартон,	 хи-
дроизолации	 и	 др.	 -	 тел.		
0888/020-187.	[8,	3]

ВъТрЕшЕн рЕМонТ
паркЕТ, ДюшЕМЕ -	реде-
не,	 БезпраХово	 циклене,	
фино	шлайфане,	 лакиране	
-	 монтаж	 на	 ламиниран	
паркет	 -	 066/86-61-43,	
0889/286-025.
БЕзпрашно ЦиклЕнЕ -	
0887/040-471.
паркЕТ, ДюшЕМЕ, ла-
минат	 -	 циклене,	 монтаж,	
лакиране	-	тел.	0886/249-
906.
МонТаж гипсокарТон, 
окачени	 и	 растерни	 тава-
ни,	декоративни	и	нестан-
дартни	фигури,	шпакловка	
и	 боя	 -	 тел.	 0878/822-
996.

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

израБоТВа

ограДна МрЕжа 
произВЕжДа, гВоз-
ДЕи и ТЕлоВЕ на 
заВоДски ЦЕни	
се	 предлагат	 на	 тел.	
0886/650-175.

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

щори

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

Ел. инсТалаЦии,
рЕМонТи
ЕлЕкТроТЕхник  - 
0885/040-447.	[11,	9]
ДрЕБни ЕлЕкТроус-
луги по	 домовете	 -	 тел.	
0899/145-802.	[17,	11]

коМини
профЕсионално по-
ЧисТВанЕ на	комини	-	от-
горе	 и	 отдолу.	 по	 вСЯКо	
вреМе.	 тел.	 0897/704-
502.

коМиноЧисТаЧ  - 
0889/177-737.

коМиноЧисТаЧ с 
опиТ - 30 лВ.	 -	 тел.	
0894/525-258.

коМини ЧисТи машинно	
-	0898/538-938.

ДограМа
ЕТ „алЕксанДър Йор-
данов“	 -	 алуМиниева	 и	
PVC	 дограма	 -	 0896/741-
415.

н и ко консТрук-
Ции ооД произВЕж-
Да и МонТира про-
зорЕЧни сисТЕМи 
REHAU	 -	 справки	 на	
тел.	 0888/001-588,	 e-
mail:	 nikopvc@abv.bg.	
[17,	17]

рЕМонТ на
ЕлЕкТ роурЕДи 
и ЕлЕкТроника

рЕМонТ на хладилници	
и	 фризери	 по	 домовете	 -	
0897/425-313.	[28,	25]
рЕМонТ на всички	 мар-
ки	 автоматични	 перални	
-	 тел.	 0888/294-214.	 [16,	
10]
рЕМонТ на перални,	 съ-
домиялни,	 печки,	 бойле-
ри	 -	 тел.	 0988/815-645,	
0884/155-075.	[3,	3]

услуги
кърТи, ЧисТи, извозва	 -	
0889/177-737.
рязанЕ, касТрЕнЕ на	
опасни	 дървета	 (алпи-
ниСт)	 -	 www.arborist-bg.
com,	тел.	0884/942-942.
заВаръЧни услуги -	
тел.	0885/724-671.	[8,	6]

Вик
изТоЧВанЕ на септични	
ями	-	тел.	0889/177-737.
Машинно оТпушВанЕ, 
виК	 ремонти	 -	 0887/680-
034.
оТпушВанЕ на канали	 -	
0889/177-737.

граДини, БасЕйни

ланДшафТЕн Ди-
зайн, оформление и 
изпълнение на дворни 
места, озеленяване, 
водопадни и езерни 
форми, скални къто-
ве, барбекюта.	 тел.		
0888/942-335.

проДаВа Машини
МонофазЕн ЕлЕкТро-
жЕн за	100	лева	се	про-
дава	 на	 тел.	 0886/744-
200.	[11,	10]
ЕлЕкТриЧЕска „щил“ -	
1800	вата,	се	продава	на	
тел.	 0896/656-221.	 [11,	
10]

проДаВа МаТЕриали

каМЕнни плоЧи -	 10	
лв./кв.,	 и	 дялан	 камък	 -	
35	 лв.,	 се	 продават	 на	
тел.	0895/752-838.
ЦиМЕнТоВи коло-
ВЕ се	 продават	 на	 тел.	
0888/390-082.	[20,	18]

проДаВа разни
напълно запазЕна 
метална	 руска	 шейна	
„Чук	 и	 гек“	 продава	 тел.	
0876/74-62-59.	[3,	1]

проДаВа Тор
угнила гоВЕжДа тор,	
със	 собствен	 самосвал	
(2	 тона),	 продава	 тел.	
0899/41-41-53.	[12,	12]
оБорска Тор в	 чували	 -	
3.50	 лв./бр.,	 с	 транспорт	
-	0878/650-456.	[4,	2]

жиВоТни проДаВа
ДВЕ заплоДЕни кра-
ви,	 на	 второ	 теле,	 1300	
лв./бр.,	 продава	 тел.	
0899/41-41-53.	[12,	12]

гълъБи-кЕпЕТа и пауни	
-	 5	 лв.,	 се	 продават	 на	
тел.	 0886/744-200.	 [11,	
10]
прасЕТа на половинки,	
трупно,	без	сланина,	6.80	
лв./килограм,	се	продават	
на	тел.	0887/003-780.	[5,	
1]

купуВа разни
сТара нафТа се	 купува	
на	тел.	0895/752-838.
МЕханиЧни ЧасоВниЦи 
купува	тел.	0877/407-450.	
[6,	4]

купуВа МаТЕриали
пункТ за вторични	купу-
ва	всякакви	железа	-	тел.	
0896/183-637.
ВсякакВо жЕлязо 
от	 място	 изкупува	 тел.	
0897/82-80-88.	[12,	9]

хоТЕл за
ДоМашни люБиМЦи
хоТЕл за домашни	 лю-
бимци	 в	 габрово	 очаква	
своите	посетители.	Справ-
ки	 на	 тел.	 0887/130-350.	
[12,	12]

строителство, ремонти, услуги, косене; продава-купува; отопление; автопазар; превози

регионалният всекидневник „100 
ВеСТИ“ излиза всеки ден без събота и неделя.

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

аВТоМоБили проДаВа
рЕно МЕган Сценик	 -	
1999	г.,	1.6	куб.	см,	90	к.	
с.,	 обслужена,	 с	 бензин/
агу,	климатик,	за	2000	лв.	
продава	 тел.	 0885/530-
109.	[19,	13]
форД фокус -	 комби,	
в	 отлично	 състояние,	 ре-
гистриран	 и	 обслужван,	
като	 нов,	 продава	 тел.	
0878/347-099.	[12,	11]
форД фиЕсТа 1.4	 TDCI	
продава	 тел.	 0885/598-
651.	[5,	5]
лЕка кола модел	
„Фолксваген	 пасат“,	 цвят	
тъмнозелен	 металик	 про-
дава	 тел.	 0878/935-664.	
[3,	3]

аВТоМоБили 
поД наЕМ
„VAIKAR RENTACAR“ ав-
томобили	 под	 наем,	 ул.	
„емануил	 Манолов“	 28	 -	
0999/009-008.

скрап, сТари
аВТоМоБили
фирМа „Вайкар“ изку-
пува	 стари	 и	 нови,	 из-
лезли	 от	 употреба	 МпС.	
вземане	 от	 място	 -	
0999/009-008.
коли за скрап	 от	 мяс-
то	 се	 изкупуват	 на	 тел.	
0899/092-510.	[15,	9]
коли за скрап	 се	 купу-
ват	 на	 тел.	 0897/82-80-
88.	[12,	9]
коли за скрап	 -	 старо	
желязо,	 се	 изкупуват	 на	
тел.	 0897/06-71-46.	 [11,	
5]

коли за скрап	 се	 изку-
пуват	на	тел.	0896/03-87-
52.	[11,	5]

МоТори/ВЕлосипЕДи
ВЕлоБагажник за те-
глич,	 за	 три	 велосипеда,	
мигачи,	 стопове,	 почти	
не	 ползван	 -	 350	 лева,	
се	 продават	 на	 тел.	
0887/611-753	[12,	6]

пъТна поМощ
пъТна поМощ (лицен-
зирана		-	справки	на	тел.	
0999/009-008.

прЕВози
ТранспорТ с камион	до	
два	 тона,	 самосвал,	 до-
керски	услуги	-	изнасяне,		
пренасяне,	 изхвърляне	
на	 мебели,	 пренасяне	
на	 строителни	 и	 други	
тежки	 товари,	 извозване	
на	 ненужна	 покъщнина,	
строителни	 отпадъци	 до	
сметището	 -	 0898/780-
448
услуги със самосвал	-	
25	лв.,	и	багер	-	50	лв./
час	-	0893/511-154.
ТранспорТ с бус	-	3	т,	
фургон	 -	 18	 куб.,	 падащ	
борд,	 количка.	 Фактури	
по	 ддС.	 тел.	 0887/31-
61-84.	[28,	27]
ТранспорТ с бус	до	3.5	
тона	 -	 0882/266-155.	
[16,	10]
Бус - 0.45	 лв.	 -	 тел.	
0894/00-40-45.	[10,	4]
ТранспорТни и ха-
малски	 услуги	 -	 тел.	
0878/650-456.	[4,	2]

ЕроТика
МоМЧЕ поД наем	срещу	заплащане	-	тел.	0879/296-
508.	[16,	10]
ЕроТиЧЕн Масаж  -	тел.	0894/277-849.	[12,	6]

НОВО раБОТНО ВреМе 
от 9.30 до 16.30 ч. има 
гишето за обяви на входа 
на редакцията - габрово, 
ул. „Отец Паисий“ 2.  
След 16.30 ч. обяви се при-
емат в редакцията на 4 
етаж. 
Вашата обява ще бъде 
отпечатана още на след-
ващия ден, ако бъде пода-
дена до 16.30 ч.

ВНИМаНИе! В края на 
годината обявите, 
които излизат повече 
пъти, продължават 
и през 2021 година. 
Сигнатурите са раз-
делени до края на 
2020 г. и през 2021 г. 
Примерно, при въ-
ведена обява за 33 
пъти на 4 декември 
сигнатурата е [19-1], 
т. е. до края на де-
кември, и  [14-1] през 
януари.

КухНЕНсКИ
ШКАфОВЕ 
ОфИс 
МЕбЕлИ 

МЕБЕЛИ

0897 893 563
0897 843 667

ТИпОВИ 
И пО пРОЕКТ 
НА КлИЕНТА

ясноВиДсТВо
изЧисТВанЕ на всич-
ко	 негативно	 -	 тел.	
0895/221-868.

ВеСТНИК 

„100 ВеСТИ“ 
излиза 

всеки ден 
без събота и неделя

Цените на обявите 
са на дума за едно 
отпечатване, без да 
се броят предлози и 
съюзи, телефонът се 
чете за дума. В зави-
симост от оформле-
нието цените са: 
15 ст./дума; 
30 ст./дума в каре; 
40 ст./дума в каре 
със сива подложка. 
 При текущите 
обяви всяка 11-та е 
безплатна. 
 Можете да използ-
вате специалните от-
стъпки за годишни обя-
ви. 
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регионалният всекидневник 
„100 ВеСТИ“ 

излиза всеки ден без събота и неделя.

оБяВиТЕ онлайн
www.100vesti.info - сайтът на вестник „100 
вести“, Ви дава възможност да подадете своя-
та обява и реклама по електронен път като 
използвате опцията МагаЗИН на първия ред 
в онлайн платформата на вестника. От пада-
щото меню избирате параметрите на своята 
заявка и по електронен път се разплащате за 
услугата. 

раБоТа прЕДлага
аВТоМиВка До „Кауфланд“	
търси	 да	 назначи	 работник.	 за	
справки:	 тел.	 0899/58-46-46.	 [4,	
4]

МЕБЕлна фирМа „Фореста	Ме-
бел“	 -	 габрово	търси	да	назначи	
мебелисти	 и	 шприцьор	 с	 опит.	
Справки	 на	 тел.	 0886/332-968.	
[19,	13]

ТранспорТна фирМа на-
Бира шофьори на гон-
Доли с каТЕгория „с+Е“.	
за	 контакти:	 0887/818-462.	
[18,	12]

МЦ „хипокрЕна“ търси	 бол-
ногледач	за	мъж	на	75	 години	в	
град	 Севлиево.	 С	 възможност	 за	
пребиваване	 в	 дома	 на	 болния.	
осигурено	възнаграждение	и	хра-

на.	 Справки	 на	 тел.	 0878/979-
019.	[8,	6]
„ТЕспоМ“ аД търси	 да	 назначи	
фрезист	 на	 универсална	 фреза.	
Справки	 на	 тел.	 0879/123-678	
или	на	място.	[11,	9]
„ТЕспоМ“ аД търси	 да	 назна-
чи	 шлайфист	 центрови	 шлайф.	
Справки	 на	 тел.	 0879/123-678	
или	на	място.	[11,	8]
хигиЕнисТ поЧасоВо търси	
тел.	0898/571-080.	[4,	3]
Магазин за хранителни	 стоки	
търси	 продавачка.	 Справки	 на	
тел.	0888/355-219.	[8,	3]

Търся жЕна за	 гледане	на	въз-
растна	 жена	 почасово	 в	 района	
на	 автогара	 -	 Спортна	 зала.	 те-
лефон	 за	 връзка:	 0898/22-75-19	
-	генчо.	[3,	3]
БаниЧар - 4	 -	 6	 часа,	 с	 гъв-
каво	 работно	 време,	 търси	 тел.	
0899/987-544.	[7,	2]

работа предлага; уроци, курсове; лекари

ГАБРОВО, ул. “ЕМАНУИЛ МАНОЛОВ” 32
066/800180, 0876666693

www.spaholiday.bg

ЕКСКУРЗИИ ОТ ГАБРОВО:
ПРЕДКОЛЕДНО ПАЗАРУВАНЕ в Одрин - 45 
лв.; дати: 05.12; 12.12. и 19.12.2020
СПА УИКЕНД в Хисаря - 2/1 нощ. със зак. 
и веч. 99 лв. 31.10-01.11; 21-22.11; 12-
13.12.2020
ВРЪХ ОКОЛЧИЦА - Рогозенско съкровище и 
историята на Козлодуйския бряг - 2/1 нощ.със 
зак. 93 лв. 10 - 11.10.2020
РИЛСКИ МАНАСТИР - Банско - Рупите - Ро-
женски Манастир - Мелник - Велинград - 3/2 
нощ. със зак. и веч. 139 лв. 16 - 18.10.2020
КРЪСТОВА ГОРА - връх Снежанка - Роженска 
Обсерватория - 2/1 нощ. със зак. и веч. 89 
лв. 10 - 11.10.2020
С. ЗЛАТОЛИСТ- Храм „Преп. Стойна“- Ро-
женски манастир - Сандански - Мелник - 2/1 
нощ. със зак. и веч. 109 лв. 10-11.10.2020
БЪЛГАРСКИЯТ ХОЛИВУД и дивата природа на 

еко- селище Омая – 3/2 нощ. със зак. и веч. 
145 лв. 16-18.10.2020
КОЛЕДА И НОВА ГОДИНА ОТ ГАБРОВО:
!!!ПРОМО ЦЕНА ДО 15.10.2020!!!
КОЛЕДНА СКИ ваканция в Пампорово - 4 
нощ. със зак. обяди и веч. 269 лв. 25-
29.12.2020;
НОВА ГОДИНА в Пампорово - 3 нощ. - зак. 
и веч.; 1 празнична; 369 лв. 30.12.2020 - 
02.01.2021;
НОВА ГОДИНА В ОХРИД:
Х-Л БЕЛВЮ – 3 нощ., със зак. и веч. (две 
празнични) 475 лв. 30.12.2020 - 02.01.2021;
Х-Л МЕТРОПОЛ - 3 нощ. със зак. и веч. (две 
празнични) 485 лв. 30.12.2020-02.01.2021;
Х-Л ГРАНИТ - 3 нощ., със зак. и веч. (две 
празнични) 525 лв. 30.12.2020 - 02.01.2021;
Х-Л СИЛЕКС - 3 нощ. със зак. и веч. (две 
празнични) 529 лв. 30.12.2020 - 02.01.2021.

уроЦи, курсоВЕ
ЦЕнТър за профЕсионално оБуЧЕниЕ - гаБроВо, 
организира	 лицензирани	 курсове	 за:	 огняр,	 кранист,		
мотокарист,	 машинист	 на	 пътно-строителни	 машини,	
готвач,	 барман-сервитьор,	 козметик,	 фризьор,	 маса-
жист,	 маникюр,	 педикюр,	 ноктопластика,	 строител,	
заварчик,	 виК,	 електромонтьор.	 издава	 се	 държавен	
документ	за	правоспособност.	тел.	0889/900-000,	от	
10.00	до	14.00	часа.

лЕкари
психиаТър и невролог.	
д-р	 трифонов,	 габрово,	
ул.	 „емануил	 Манолов“	
№	 12-а,	 066/804-549,	
0885/251-655.	 издава	
пСиХиатриЧни	 удоСто-
верениЯ.
Д-р Марина Санкева,	
специалист	 кожни	 и	 ве-
нерически	 болести,	 есте-
тична	 дерматология,	 гр.	
габрово,	ул.	„Брянска“	11,	
понеделник,	вторник,	сря-

да	 и	 петък	 от	 10.00	 до	
17.00	 часа.	 записване	 на	
тел.	066/800-140
Д-р иВайло ДонЧЕВ - 
спЕЦиалисТ уролог	 в	
Клиника	 по	 урология	 към	
университетска	 болница	
„лозенец“	 (правителстве-
на	 болница)	 -	 гр.	 София.	
аМБулаТорни прЕглЕ-
Ди Всяка съБоТа и нЕ-
ДЕля В каБинЕТ В гр. 
гаБроВо,	 ул.	 „николаев-
ска“	195	след	уговорка	на	
тел.	0898/74-48-14.
Д-р пЕйо Мишев,	 сър-
дечна	 хирургия,	 съдова	
хирургия,	 доплерова	 со-
нография,	 Клиника	 по	
сърдечно-съдова	 хирургия	
към	уБ	„лозенец”	-	София	
(бивша	 правителствена	
болница)	 ще	 преглежда	

на	 22	 януари	 2021	 г.	 от	
12.00	 ч.	 в	 „МедицинСКи	
център-1-Севлиево”.	
прегледите	 се	 извършват	
задължително	 след	 пред-
варително	 записване	 -	 с	
направление	от	 личен	ле-
кар	 или	 срещу	 заплаща-
не!	 Съвременно	 лечение	
на	 венозни,	 артериални	и	
лимфни	 заболявания	 на	
крайниците,ултразвуково	
доплерово	 изследване.	
Минимални	 инванзивни,	
ендоваскуларни	и	хибрид-
ни	 методи	 за	 лечение	 на	
съдовите	 заболявания.	
всички	 пациенти	 посеща-
ват	 кабинет	 с	 предпазни	
средства!	 допълнителна	
информация	 и	 записване	
-	 на	 тел.	 0675/3-42-15.	
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ОТГОВОРИ на кРъсТОслОВИцаТа ОТ пеТък
ВоДораВно:	 известие.	 Скиорка.	 дървесно	 кенгуру.	шушляк.	
око.	гадо.	тлен.	имане.	Мост.	диан.	две.	алт.	лиани.	Хъшове.	
Бастиан	 (адолф).	 Хлапе.	 „ан“.	 оран.	 Бта.	 алас	 (леополдо).	
пори.	 акрилон.	 тис.	 Беля.	 аемон.	 желе.	 залъгалка.	 иберия.	
рупкина	 (Янка).	 о‘нийл	 (юджийн).	 Сак.	 аран.	 екран.	 „умри“.	
аарау.	 аша.	 облекло.	Фоайе.	 етра.	 Бронз.	 наем.	 Скул.	 азер.	
аварка.	ер.	адонис.	Чер.	принтер.	загар.	ри.	есаул.	тъжителка.	
ултиматум.	павиан. 
оТВЕсно:	 издутина.	 обама	 (Барак).	 Бекерел	 (анри).	 въшла.	
Сорел.	 Културист.	 верлен	 (пол).	 трилър.	 Мерл	 (робер).	 наи.	
Свян.	лиа.	Ягуарка.	атум.	отек.	диана.	април.	адела.	ис.	иван.	
Калка.	 обзор.	 Феномен.	 Брекина.	 рен.	 „ту“.	 ока.	 ихтиман.	
афоризъм.	„аскона“.	лало	(едуар).	аерон.	Саж	(Балтазар).	Ке.	
елха.	они.	Кааза.	 гип	 (Чък).	ринг.	тъпан.	Боруй.	врата.	огам.	
„шел“.	жена.	ена.	рев.	грудово.	атерина.	арч.	ли.	Крос.	васи-
лий.	шмекерка.	тау.	трен.	Сеялка.	Мариан.

грижа за ДЕЦа 
поЧасоВо глЕДанЕ на ДЕЦа	 -	 тел.	0988/815-666.	
[3,	2]

съчинено от  Васил 
Априлов Одеса, 1841 г.

продължава от бр. 246
И така, кога имаме пред 
очите си неспорни дока-
зателстав, чи греците ся 
отвращат от сичките сло-
венски наречия, които им 
са толкова нуждни, сега 
бива ли да ся рече, чи в 
това време, кога още им-
перията им мерцаваше45 
с какво догоде46 сияние, 
тогавашните греци щеха 
да се учат български?
 Както горе казахме, 
изобретателите на бъл-
гарската азбука - Кирил 
и Методий, солунските 
жители, требува да са 
били същи българе и да 
са изучили грекоелински-
ят език вероятно в Цари-
град, первиат, когато бил 
соученик на Михаила, 
сина Теофилова, който 
после ся воцарил. По из-
вестните досега латинки 
и грецки легенди, никак 
не ся види да са учили 
тии, каквото говори г. Ти-
рол, в Солун сербскиат 
език, в тамошниат серб-
ски монастир, когато той 
г. Тирол предполага да е 
бил там. Ако докаже това 
исторически г. Тирол, то-
гава е друга работа; но 
до онова време остава 
неразумително47 за нас 
как можаха речените 
братя да ся учат сербски 
в такъв град, дето никак 
не имало серби, и как 
могло да има сербски 
монастир там, дето сега 
няма ни един словенски, 
и то тогава, кога серби-
те още не били покръс-
тени и не знаяли нито 
да четат, нито да пишат 

по словенски, зачтото 
азбуката още не била 
изнамерена. - „Като из-
намери азбуката“ - про-
дължава г. Тирол, - „Ки-
рил преведе Священото 
писание на тогавашното 
южнословенско наречие“. 
- На какво же наречие 
именно? - Аз се усердни-
ше48 моля на сочинителат 
да не остави49 да излее 
свет50 на това неразуми-
телно обстоятелство. - 
Сербски монастир, кога 
сербите били още язич-
ници! Това е нещо много 
странно и неразумител-
но. Чакаме обяснение. 
 Така грецкото духо-
венство, с поддаржава-
нието51 на гражданската 
власт, предвари често-
любивите намерения на 
римските архиепископи 
и в 858-862 лето по Р. 
Х. покръсти българският 
цар и народат му, който 
в истото време зел от 
своите учители Кирила 
и Методиа преводат на 
евангелието, псалтират и 
на другите книги. Една 
рукописна българнска ле-
генда нарича своите учи-
тели Кирила и Методиа 
„български книжници“ 
и приказва, какво тии, 
като изнамерили азбука-
та, отишли в Българията 
да търсят учени българе, 
за да ся трудят заедно 
с них да преведат Свя-
щеното писание. С това 
намерение тии отишли в 
град Пресна (Lustiniana 
prima), който бил тога-
ва столнина българска и 
сетне ся нарече Охрида. 
Тамо ся соединиха с них 
петина учени (на грецки-

ат език, как требува да 
ся разумее) българе по 
име. Наум, Клим, Сава, 
Ангеларий и Еразн52. С 
помощта на тия българе 
они превели Священото 
писание, по коя причина 
народат още и досега по-
чита памятта на тия мъжи 
и ги нарича „български 
книжници“. Едному от них 
- Науму, е посвящен и 
монастир, когото има и 
досега 50 версти (10 ча-
сове) от Охрида, при езе-
ро, что носи истото име 
и ся назоваваше в старо 
време Лихнидон.
 Като прияха българе-
те священото кръщение, 
Кирил и Методий отишли 
в 863 лето в Моравия и 
там проповедували сло-
во Божие; там Методий 
бе поставлен епископ, а 
Кирил отишел в Рим до 
тамошниат архиепископ 
и там ся сконча53.
 Сега требува да ся 
издире на какво соб-
ствено наречие е пре-
ведено Священото писа-

ние? - Колко мнения и 
разногласия има за това! 
Някои писатели54 са дос-
тигнали да утвърждяват, 
чи уж Кирил и Методий 
изнамерили за преводат 
на Священото писание 
особено наречие. Бива 
ли да ся допущава така-
ва мисъл? Има ли в нея 
някакво правдоподобие? 
Смешно е и да поми-
слиме за такъв превод. 
Грецкото духовенство и 
Византийскиат двор же-
лаеха да кръстят бълга-
рете и да им дадат по-
нятие за християнската 
вяра; затова требувало 
да преведат Священото 
писание на простонарод-
ното наречие; това и на-
правиха греците. Но на 
тия господари55 е чудно, 
чи сегашните българе не 
говорят совершенно по 
наречието на Свещеното 
писание, наречие, с кое-
то требувало да говорят 
преди тисящи годин; но 
зачто тии нямат такива 
сомнения за сегашниат 

грецки и италиански език 
към елинският и римски-
ят? Кога тии язици класи-
чески, обработани, дето 
имало много писатели, 
и които учените им ги 
вардили от род в род, 
ся изменили от времето, 
зачто старобългарскиат, 
необработан оставен, 
пренебрежен56 и преслед-
уван от греците, требувал 
да ся уварди неизменно? 
До това ложно57 заключе-
ние, за което говорихме 
горе, довело е руските 
учени това, чи тии никак 
не учат новиат български 
язик. Само един Юрий 
Иванович Венелин стъ-
пи на това поприще; Но 
Богу било угодно да го 
отнеме от руската ли-
тература весма рано. 
Страстите и личността на 
современниците ся мъчи-
ха да заглушат неговите 
уста, но истината ще да 
восторжествува и някои 
веке познаха достойн-
ството на изискванията 
му, други зеха да му от-
стъпват бранското58 поле; 
а когато заедно с чело-
веците угаснат и страс-
тите, които ги волноваха, 
потомството ще почете 
памятта му, като на из-
искателат, който направи 
нова епоха с трудовете 
си. - А българете что щат 
направи? Българете ще 
му воздигнат секъде па-
мятници59.
 Според общият ес-
тествени закон, и бъл-
гарскиат язик требувал 
да уплати даване на все-
сокрушающето време. Но 
българската писменост, 
ако и да била почти сов-
сем пренебрежена, после 
от как овладели турците 
Българията, и да ся е со-
хранила само в богослу-
жебните книги, старобъл-
гарскиат или церковниат 
язик, според60 греческиат 
и латинскиат, изменил ся 

е несравнено по-ма-
ло.
 Според това, не 
само не бива да ся 
допусти, какво Кирил 
и Методий направи-
ли нов язик, за да 
преведат Священото 
писание, но може и 
утвърдително да ся 
каже, чи преводат им е 
направен на най-прос-
тото наречие, което са 
употребявали българете 
тогава. Които искат да ся 
удостоверят за тази исти-
на, нека ся потрудат да 
сравнят новобългарскиат 
или, каквото го наричат 
русите, словенскиат61.
 Аз зная, чи учените, 
яко пристрастни (тере-
кии62) към своите мнения 
и които противоречат и 
Венелину за това, не ще 
бъдат доволни и с това, 
чтото аз казах. Като при-
родни63 българин, длъж-
ний повече от сичките да 
брана своята народност 
и да не оставям да ус-
воят другите, ако и да са 
еднородни племена това, 
чтото не е нихно, за да 
подкрепя моето мнение, 
аз привождам още до-
лните доказателства, 
които са неизвестни на 
ониа, чтото не знаят се-
гашниат български язик.
 1. Сегашниат бъл-
гарски язик е близо до 
Священото писание най-
много от сичките други 
словенски наречия; бъл-
гаринат по-лесно разумя-
ва церковнословенскиат 
язик, нежели рус, сер-
бин, чех и пр. Българете 
и досега са увардили та-
кива слова от той язик, 
каквито няма в другите 
словенски наречия; които 
искат да ся удостоверят 
в това, нека погледнат в 
речениат Неофитов пре-
вод на Новиат завет.

продължава 
в следващ брой

........................
44)	Стотник;	45)	войска;	46)	
висшите;	47)	Блещукаше;	48)	
С	 що	 годе;	 49)	 непонятно;	
50)	 най-усърдно;	 51)	 да	 не	
откаже;	 52)	 Светлина;	 53)	
подкрепата;	 54)	 горазд;	 55)	
почина;	 56)	 исторia	 русска-
го	 народа.	 Москва,	 1829	
год.	 том	 I-й,	 стр.	 338;	 57)	
господа;	 58)	 пренебрегнат;	
59)	 лъжливо;	 60)	 Бойното;	
61)	 Българете,	 които	 живеят	
сега	 в	одеса,	 свършват	 вече	
подписката,	 за	 да	 заръчат	 в	
италия	 надгробния	 паметник	
за	 венелин,	 та	 да	 го	 пратят	
в	 Москва.	 нека	 поне	 студен	
мармар	 да	 покаже	 нихното	
пламенно	 почтение	 към	 по-
койникат	 и	 да	 бъде	 за	 дока-
зателство,	 какво	 българете	
знаят	да	ценят	службата,	коя-
то	ся	показва	на	отечеството	
им!	 Кога	 ся	 свърши	 сичкото,	
аз	 ща	 известа	 за	 това	 при-
ятелите	 му	 чрез	 журналите	
и	 ща	 напечатам	 имената	 на	
които	 приеха	 участие	 в	 това	
пожертвование.	 Б.	 а.;	 62)	
Спроти,	спрямо;	63)	неукият;	
64)	той	превод	е	направен	от	
Йеромонаха	неофита	и	напе-
чатан	в	Смирна	в	1840	лето.	
преводителат	 е	 приел	 много	
турски	речи,	които	влезли	во	
употребление	между	 народат;	
това	 е	 направено	 с	 тая	 цел,	
за	 да	 може	 и	 безкнижниат	
българин	 да	 разумее	 новиат	
завет.	 да	 ся	 воведат	 пак	 во	
употребление	 старите	 слова,	
които	 е	 забравил	народат	 от	
неучение,	това	е	дело	на	учи-
лищата.	 тия	 училища,	 които	
сега	се	учредяват	по	Българи-
ята,	требува	да	принесат	сос	
време	плод.	Б.	а.	

под редакцията на проф. Михаил Арнаудов с очерк за живота и дейността на Априлов
Вàñил Априлов - изáрàни ñъчинения и пиñмà
Бълãàрñкиòе книжници или нà кое 
ñловенñко племе ñоáñòвено принàдлежи 
Кириловñкàòà àзáукà?

Книгата е издадена през 1938 г. (второ издание) 
 от книгоиздателство „Т. Ф. Чипев“

НОВО раБОТНО ВреМе от 9.30 до 
16.30 ч. има гишето за обяви на 
входа на редакцията - габрово, ул. 
„Отец Паисий“ 2.  
След 16.30 ч. обяви се приемат в 
редакцията на 4 етаж. 
Вашата обява ще бъде отпеча-
тана още на следващия ден, ако 
бъде подадена до 16.30 ч.



8 21 декември 2020 г.

Продължава от 242 брой
част 36

Рио де 
Жàнейро
 Едно от Новите Седем 
чудеса на света - бялата 
статуя на Христос Спа-
сител (Cristo Redentor), е 
на върха на хълма Корко-
вадо, издигащ се на 710 
метра над Рио. Висока 38 
метра, 8 от които са пие-
дисталът ѝ, тя се е превър-
нала в символ на града и 
се вижда почти от всяка 
негова точка. 

 Проектът за постро-
яване на монумента е 
много ранен. След дълги 
спорове между духовни-
те и светските власти все 
пак духовенството успя-
ва да спечели гражданите 
за идеята да се построи 
обединителен символ на 
християнската вяра. Из-
граждането на монумен-
та започва през 1922 г. и 
през 1931 г. е вече готов 
с цялата си величестве-
на красота. Разперените 
на 30 метра ръце сякаш 
прегръщат града, за да го 
пазят от бедствия и злини.
Най-после си пробивам 
път сред множеството и 
заставам на площадката 
за наблюдение под мону-
мента. Но снимането му се 
оказва не много лесно. От 
една страна облаците са 
непредвидими в своеоб-
разния вариант на играта 
„тука има, тука нема“, а от 
друга, хората са толкова 
много, че трудно можеш 
да избереш подходящия 
момент без някой да ти 
пречи.
 В основата на статуята 
има параклис. Не се опит-
вам да го видя, но затова 
пък се оказвам свидетел 
на една доста либерална 
църковна служба, точно 
под статуята, в която све-
щеникът е в абсолютно 
цивилни дрехи, а енориа-
шите са главно измежду 
редиците на туристите.
 Под първата, най-гор-
ната площадка за наблю-
дение има втора, по-ниска, 
до която се стига по ка-
менни стълби. Върху ма-
сивния парапет на тези 
стълби виждам една нео-
чаквана, но весела картин-
ка – две дребни маймунки, 
предполагам капуцини, 
общуват с туристите. Но 
пък това не е и толкова 
неочаквано, защото щом 
в гората има маймуни, те 
неминуемо се научават да 
ходят при хората с надеж-
дата да получат нещо за 
ядене.

 От време на време 
облаците и мъглите се 
отдръпват и тогава най-
добре се вижда това, кое-
то всеки знае – Рио е 
един чаровен, вълшебен, 
изключителен град, кой-
то съчетава удивителна 
природа – океан, тихи за-
ливи, зелени хълмове и 
гори, с неповторима ар-
хитектура – традиционна 
и авангардна. Но той е и 
град на големи контрасти, 
той има и друга, тайна 
страна, която обикновено 
остава незабелязана от ту-
ристите. Това е градът на 
„фавелите“ – бедняшките 
квартали, пръснати по хъл-
мовете, скрити от пищната 

зеленина, където процъф-
тяват проституцията, кон-
трабандата, търговията с 
наркотици. Оттам нощем 
изпълзяват престъпниците, 
които „работят“ за черната 
статистика на Рио като 
един от най престъпните и 
опасни градове в света.
 Жителите на Рио са 
познати в страната и в 
света с едно доста раз-
пространено име, което 
понякога се използва и 
за всички бразилци – „ка-
риока“ („carioca“). Но то, 
идвайки от времената на 
завладяване на Южна 
Америка, днес е загубило 
своя тогавашен смисъл. 
Защото на езика на гу-
арани, едни от коренни-
те индиански жители по 
тези места, „cari“ означава 
„бели хора“, а „оса“ – дом, 
така че „carioca“ може 
да се преведе като дом 
на белите хора. Но това 
в днешно време съвсем 
не е така. В градската 
агломерация на Рио де 
Жанейро, където живеят 
около 12 милиона жители, 
белите са около 55%, сме-
сените раси – около 33%, 
и чернокожите – около 
11%. Останалият процент 
са главно азиатци. В Рио 

живее втората по големи-
на общност с португалски 
произход, след тази в Ли-
сабон – потомци на сто-
тиците хиляди португалци, 
преселили се тук през XIX 
и първата половина на  XX 
век.
 Колкото и красиво да е 
тук, колкото и да не ми се 
тръгва, трябва най-сетне 
да го направя. Останах тук 
повече от два часа, а това 
не е единственото нещо, 
което искам да посетя до 
края на деня. Макар и не-
охотно, започвам бавно да 
слизам по стълбите, които 
ще ме отведат до станция-
та на влака за обратното 
ми пътуване. Стълбите се 
вият надолу, а по завоите 
им са изградени площад-
ки, от които гледките към 
града също са много кра-

сиви. Там ме спират две 
дами с молба да им на-
правя снимки. След това 
и те ми връщат жеста като 
не пропускат да отбеле-
жат, че на тениската ми е 
изписано „Machu Picchu“. 
Когато им казах, че преди 
няколко дни съм бил там, 
те радостно възкликнаха.
 Влакчето отново на-
влиза в Националния парк 
„Тижука“ (Tijuca) – тропи-
ческа гора, обхващаща те-
ритория от 3300 хектара. 
През нея минават всич-
ки възможни пътища за 
достигане на статуята на 
Христос Спасител. Повече-
то от дърветата са харак-
терни за тези географски 
ширини и създават добри 
местообитания на много 
диви животни, сред които 
маймуни капуцини, еноти, 
коати, тукани, ястреби, 
красивите сини пеперуди 
и пр.
 Отново съм долу, в 
квартала Cosme Velho. 
Църквата на йезуитите, 
на която при идването ми 
не обърнах внимание, е 
с красива модернистична 
архитектура, но не влязох 

вътре. Срещу нея е малък, 
но много пъстър пазар, 
от който не пропуснах да 
си купя няколко сувенира, 
без да се опитвам да им 
сваля цената, защото тя 
и така си беше приемли-
ва. Вземам обратния ав-
тобус, за да се върна до 
Largo do Machado, където 
цари огромно оживление. 
Много голям, много пъс-
тър, много приятен пазар 
е събрал множество от 
хора. Продава се всич-
ко, но вниманието ми е 
привлечено преди всичко 
от плодовете. Видът им е 
съблазнителен, а цените 
- съвсем умерени. Много 
харесвам вкуса на папая, 
но съзнавам, че няма как 
да я нося, плодът е дос-
та голям и тежък. Затова 
си купувам един сноп от 

десетина банана, но от 
дребните, които харесвам 
много повече. Продават се 
и различни животинчета. 
Застоях се край голяма 
метална клетка с малки 
кученца, големи сладури, 
повечето от които спяха 
безгрижно.  
 След като се разходих 
и полюбувах на пазара 
достатъчно дълго (един от 
най-приятните и чистите, 
които съм виждал), се на-
сочих към близката църква 
Nossa Senhora da Gloria. 
Строително скеле покрива 
част от нея, но не дотолко-
ва, че да скрие прекрас-
ната ѝ високо издигаща 
се фасада. Когато влизам 
вътре, виждам, че се от-
служва литургия и не мога 
много да се движа, но и 
така съм възхитен от инте-
риора ѝ в неокласически 
стил, особено от главния 
олтар, който се издига на 
няколко степени. А коло-
ните, които го заобикалят, 
са уникални – с прекрасно 
украсените си капители те 
създават над него един 
своеобразен свод. За по-

строяването на църквата 
е издаден императорски 
указ още през 1834 г., 
но крайъгълният камък, 
с който започва строи-
телството, е положен от 
император Педро II през 
1842 г. Строежът продъл-
жава точно 30 години – 
завършена е през 1872 
г. Това е времето, когато 
Бразилия изпитва много 
силно английско влияние 
и това е подчертано във 
външния вид на църквата 
– неокласически стил, по-
влиян от английски идеи.
продължава във вторник, 29 декември

Пътеписите на Георги Трендафилов

Едно пъòувàне в Южнà Америкà

Под статуята 
на Христос Спасител

Общуването между туристите 
и маймунките, за които 

предполагам, че са 
капуцини

Поглед към Рио със Захарната 
глава (високата скала в средата)

Църквата 
Nossa Senhora da Gloria

Мъглата се поразсейва и открива нещичко от Рио

Националният парк „Тижука“ – 
поглед от влака

Пазарът

Неповторимият пазар на Largo do Machado


