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Клименò Кунев: Оáщинñкияò 
ñъвеò рàáоòи ефекòивно и в 
уñловияòà нà пàндемия 

ПеПа Сомлева, общинСки 
Съветник от "будно Габрово"

Благодаря на вестник „100 вести” за 
обективното представяне на материала в 
бр. 241 и желанието да се даде видимост 
за работата на Общински съвет – Габро-
во. Защото в повечето случаи защитата 
на общностните интереси, по време на 
сесиите, остава в рамките на залата, а 
е безспорен факт, че много често там 
се водят битки. Наистина са битки - не е 
пресилено! И е важно габровци да знаят 
кой от какво се интересува, кой какво 
отговаря, кой как гласува и чии интереси 
защитава.

Единствената ми забележка по пуб-
ликувания материал е по отношение на 
заглавието - „Развива ли се туризмът 
на Узана“, защото то измества ракурса 
по отношение на поставените питания и 
проблеми в случая. Не е въпрос има ли 
туризъм на Узана и дали се развива – 
ситуацията там е ясна за всички. В кон-
кретния случай обаче питанията ми бяха 
фокусирани върху ползата за габровци 
от разходването на средства от бюджета 
и стопанисването на инфраструктурни 
съоръжения и сгради, финансирани по 
донорски програми. И защо след толкова 
вложени пари имаме излъгани надежди 
за напредък и купчина неизползваеми 
съоръжения. Няма да повтарям въпроси-
те и няма да коментирам многословието, 
с което на практика НЕ беше отговорено 
по същество. 

Ще посоча само още, че тази сло-
весна еквилибристика, без съдържание, 

която трябва да играе ролята на отговор, 
беше предоставена 2 месеца след по-
ставянето на питанията! 2 месеца цяла 
администрация успява да излъчи няколко 
общи и не съдържащи отговор изрече-
ния! Не съм се уморила да изваждам на 
показ истинските резултати от това уп-
равление, само ще допълня, че ако това 
е резултатът от редица проекти с чужди 
пари, то няма никакъв смисъл същите 
хора отново да правят проекти. 

Габровци заслужават много повече!
Светли празници на всички, с поже-

лание за здраве и справяне в извънред-
но трудните 
времена!

 

За свършеното и 
несвършеното в 
дейността на Общински 
съвет - Габрово за една 
година от учредяването 
му, за акцентите в 
работата му,
за взаимоотношенията 
между общинските 
съветници, 
за инициативите 
за подпомагане на 
нуждаещите се, 
пострадали от 
пандемията, разказва 
председателят на 
ОбС - Габрово
Климент Кунев.    стр. 3

Кàкво оñòàвà ñлед проекòиòе?!

Най-новото издание на 
Ideal Standard – „Together“, 
вече е факт, съобщиха за 
вестника от пресцентъра 
на севлиевската компания. 
В него са показани дизай-
нерските идеи и виждания, 
свързани с развитието на 
днешния живот. Всъщност 
идеята за „Ideal Standard – 

Together“ е възникнала във 
времето от първия етап 
на епидемията COVID-19 
в Европа – през пролетта. 
А неговото съдържание 
изразява разбирането, че 
дизайнът трябва да се от-
нася до ежедневието ни 
и да се слива с културата 
около нас. 

А неговата цел, според 
неговите създатели е, „да 
вдъхновява чрез споделя-
не на истории от значими 
международни фигури в 
света на дизайна, архи-
тектурата, устойчивостта 
на градското развитие и 
начина на живот“. 

По думите на Торстен 

Тюрлинг, главен изпълни-
телен директор на „Ideal 
Standard International“, 
„има моменти в живота, 
които просто се чувстват 
различни. Моментите, в 
които се чувстваме най-
щастливи, са, когато спо-
деляме радост и постиже-
ния заедно.        стр. 3

„Идеàл Сòàндàрò" ñ ново издàние - "Together"

Зà òри дни - 
119 ñлучàя нà 
коронàвируñ 2
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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 

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

(МЗ ОХ-904/03.11.2020 г.)
 
 30 бр. вакантни длъжности за МАТРОСИ за 
военни формирования във Военноморските сили: 
Варна и с. Приселци. 
 Длъжностите, за които може да се кандидат-
ства, са: „Младши разузнавач в морска специална 
разузнавателна група”, „Шофьор-агрегатчик в транс-
портно-домакинско отделение”, „Младши-механик на 
АТТ”, „Палубен моряк”, „Младши водолаз”, „Помощ-
ник- готвач”, „Младши моторист на моторен катер” и 
др. 
 ДОКУМЕНТИ СЕ ПРИЕМАТ до 08.01.2021 г. ВЪВ 
ВОЕННО ОКРЪЖИЕ – ГАБРОВО, ул. „Софроний 
Врачански” 1А.
 Изисквания: образование – средно или по-висо-
ко;
 - да не са по-възрастни от 40 години;
 - да не са осъждани;
  - за отделни длъжности да притежават свидетел-
ство за управление на МПС категория „С”;
 - за отделни длъжности да покриват медицински 
стандарти за годност за плавателна служба за над-
водни кораби.
 Размерът на месечното възнаграждение е не по-
малък от 924 лева.

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

 Телефони за информация в Командването на 
ВМС: 052/552 104, 052/552 109 и 052/552095. 

Справка: www.comd.bg.

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

ЗАВЪРШИЛИ ГРАЖДАНСКИ СРЕДНИ ИЛИ ВИСШИ УЧИЛИЩА
(МЗ ОХ-949/19.11.2020 г.)

 
 16 бр. вакантни длъжности за ВОЙНИЦИ в Съв-
местно командване на специални операции:
 за в.ф. 56100 – Пловдив – 2 бр.
 за в.ф. 56110 – Пловдив – 2 бр.
 за в.ф. 56120 – Пловдив – 3 бр.
 за в.ф. 54120 – Пловдив - 2 бр.
 за в.ф. 48650 – Пловдив - 7 бр.
 ДОКУМЕНТИ СЕ ПРИЕМАТ до 20.01.2021 г. ВЪВ 
ВОЕННО ОКРЪЖИЕ – ГАБРОВО, ул. „Софроний 
Врачански” 1А.

 Изисквания: за някои от длъжностите се из-
исква притежание за авиомедицинска годност за 
изпълнение на парашутни скокове, за други – сви-
детелство за управление на МПС категории „С” или 
„С+Е”
 - да не са по-възрастни от 40 години, лицата, от-
говарящи на условията на чл. 141, ал. 6 от ЗОВСРБ, 
да не са по-възрастни от 44 години към датата на 
подписване на договора за военна служба;
 - да не са осъждани за умишлено престъпление 
от общ характер;
 - да няма образувано наказателно производ-
ство;
 - да нямат друго гражданство.

Телефони за контакт и информация относно кон-
курса – 032/607010, 032/607011, 032/607012.

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

	

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.

 
 Във времена на пандемия и тежка криза искам чрез ре-
дакцията на вестник „100 вести” да изкажа своята безкрайна 
благодарност към един млад и перспективен габровски спе-
циалист, към д-р Ивайло Дончев – уролог в Многопрофилна 
болница за активно лечение „Лозенец” ЕАД – София. Думите са 
недостатъчни, за да изразя възхищението си от професиона-
лизма, човешката загриженост и вниманието, които ми оказаха 
както д-р Дончев, така и целият екип на клиниката по урология 
в университетската болница, след като се наложи спешно да 
ми се направи интервенция (разбиване на камъни). Клиниката 
е много посещавана. Условията и медицинската техника там 
са на световно ниво. Д-р Дончев - потомствен лекар, специа-
лизирал в чужбина, ще запомня с доброто му отношение и с 
грижите към пациентите, внимателен, дружелюбен, отзивчив. 
Висок професионализъм и лекарска отговорност са качествата, 
които той демонстрира ежедневно в своята високоблагородна 
дейност. Благодаря от сърце на него и на останалите лекари и 
сестри от отделението за положените грижи и топло отноше-
ние. Пожелавам здраве и много професионални успехи в тази 
хуманна професия на целия екип на болница „Лозенец”.

Величко Лазаров
Габрово, бул. „Могильов” 87

Виñок профеñионàлизъм, лекàрñкà оòãоворноñò и внимàние 
демонñòрирà ежедневно д-р Дончев, áлàãодàря му оò ñърце

Светозар Гатев

 Отборът на „Бъки“ от-
страни състава на „Спар-
так“ (Плевен) и се класира 
за полуфиналите в турни-
ра Купа България. Двубо-
ят между двата тима от 
четвъртфиналната фаза на 
турнира се игра в зала 
„Орловец“ и завърши при 
резултат 36:30. 
 Преди началото на 
срещата с едноминутно 
мълчание беше отдадена 
почит към Веселка Калаку-
нова. Едно от момичетата, 
донесли първата шампион-
ска титла на ниво „А“ група 

за габровския колективен 
спорт под ръководството 
на Росица Бакърджиева 
и Христо Коев през 2006 
година, загуби битката с 
рака и си отиде само на 
30 години. 
 Заради въведените 
ограничения във връзка 
с епидемиологичната об-
становка и забраната на 
състезатели под 18 годи-
ни да участват в спортни 
мероприятия домакините 
излязоха за мача само с 9 
състезателки. 
 През първата част ак-
туалният носител на Ку-
пата взе аванс от 3 гола 

– 19:16. 
 Разлика от три гола 
беше фиксирана и през 
вторите 30 минути за фи-
налното 36:30.
 Мари Томова наниза 15 
гола за успеха на „Бъки“, 7 
попадения добави Карина 
Съменова. За „Спартак“ 11 
пъти се разписа Йорданка 
Стефанова.
 На полуфиналите в 
турнира „Бъки“ ще срещне 
състава на „Свиленград“, 
който елиминира в дру-
га четвъртфинална среща 
втородивизионния „Топли-
ка“ (Минерални бани) с 
36:26 (21:12).     

Светозар Гатев

 Арбитърът Красен Ге-
оргиев направи коледен 
подарък на „Литекс“. Пред 
погледа на изпълнителния 
директор на ловешкия тим 
Величко Дихонов и глав-
ния мениджър на ЦСКА 
Стойчо Стоилов реферът 
от Варна реши да уда-
ри рамо на домакините 
и отсъди несъществуваща 
дузпа в 66-та минута на 
срещата от 17 кръг във 
Втора лига. Наказателни-
ят удар беше за игра с 
ръка в наказателното поле 
на Християн Кожухаров, 
която само Георгиев видя. 
Топката се удари в рамо-
то на габровската седми-
ца, а ръката беше плътно 

прибрана до тялото. Иван 
Митрев превърна 11-ме-
тровия наказателен удар 
в гол и това беше попаде-
нието, донесло трите точки 
на тима от Ловеч. 
 Костадин Ангелов беше 
построил отбора си от-
ново във вариант 3-5-2. 
Габровските футболисти се 
опитаха да пресират свои-
те съперници още в тяхна-
та половина и да ограни-
чат комбинативността на 
домакините. Това донякъде 
се получи. Все пак съста-
вът на Живко Желев беше 
активният и на няколко 
пъти стигна до опасни си-
туации пред Иван Гошев, 
но стражът на „Янтра“ на-
прави няколко страхотни 
спасявания. 

 „Ясно е, че често 
дават дузпи срещу нас. 
Неприятно е, но ако сме 
по-нагоре в класирането, 
вероятно няма да ги дават 
тези дузпи. На мен ми е 
ясно, че повечето съдии 
го правят и подсъзнател-
но. Според мен съдията 
свири добре и не мисля, 
че сгреши умишлено, за-
щото той наистина допус-
на грешка. Не бива да 
се нахвърляме върху него 
обаче. За да загубим този 
мач, явно сме го заслу-
жавали по някакъв начин 
– коментира Коце Ангелов 
след срещата. - Като цяло 
игрово стояхме добре. За 
нас беше важно да дадем 
отпор на „Литекс“ и ние 
наистина се представихме 

добре - бяхме агресивни и 
пресирахме добре съпер-
ника. Особено в защита 
се представиха достойно 
момчетата и аз ги поздра-
вих за това. Не дадохме 
много на домакините да 
дишат, защото „Литекс“ е 
отбор, който обича да иг-
рае с топката, а ние не им 
дадохме това и ги карахме 
да играят с дълги топки. 
Основният проблем е, че 
не доразвихме атаките 
си. Къса се всичко в по-
следната третина. Но ще 
работим върху това и ще 
се подобряваме. Аз съм 
убеден в това“ – допълни 
наставникът на „Янтра“. 
 От понеделник футбо-
листите са в почивка, а 
стартът на подготовката за 
втория полусезон е плани-
ран за 11 януари.
 „Литекс“ – „Янтра“ 1:0
	 Голмайстор:	 Иван	 Митрев	
66`	-	дузпа.
	 „Литекс“:	 Станислав	 Нис-
торов,	Галин	Минков,	Християн	
Петров,	 Пламен	 Николов,	 Иван	
Иванов,	Олег	Димитров	(82	Пе-
тър	 Петров),	 Йоан	 Бауренски,	
Добромир	 Бонев,	 Мартин	 Сан-
дов,	Радослав	Живков	(93	Петър	
Христов),	Иван	Митрев	(92	Бо-
рис	Тютюков).
	 „Янтра“: Иван	 Гошев,	
Ивайло	 Григоров,	 Костадин	 Га-
джалов,	 Христо	 Митев,	 Тони	
Иванов,	Георги	Върбанов,	Петър	
Казаков,	Ивайло	Иванов	 (72	Ис-
крен	Писаров),	Владислав	Мисяк	
(53	 Стоян	 Иванов),	 Християн	
Кожухаров,	Пламен	Кожухаров.
	 Жълти картони: Олег	
Димитров,	 Иван	 Иванов	 („Ли-
текс“),	 Ивайло	 Иванов,	 Христо	
Митев	(„Янтра“).

 На 11 декември общи-
ят брой регистрирани с 
коронавирус в Габровска 
област е 60. На 12 декем-
ври са били 45, а на 13 
декември - 14, според На-
ционалната информацион-
на система.
 1287 са новодиагности-
цираните с COVID-19 лица 
у нас през изминалото 
денонощие. Направените 
PCR тестове за последни-
те 24 часа са 4407. 
 Към момента у нас са 
доказани общо 17 8952 
случая на новия коронави-
рус. 
 91569 от тях са актив-
ни. Излекуваните лица са 
81757. От тях 2235 са реги-
стрирани през последното 
денонощие.
 В лечебни заведения 

за болнична помощ се на-
мират 7224 пациенти. 595 
от тях са настанени в ин-
тензивни структури.
 COVID-19 е доказан 
при 7815 лица-медицински 
служители. 
 5626 са починалите 
лица, при които е бил кон-
статиран новият коронави-
рус. 

Първите ваксини
срещу Ковид-19 се очаква 
да бъдат одобрени в Евро-
пейския съюз "в близките 
седмици, може би дори 
преди края на годината“, 
обяви председателят на 
Европейския съвет Шарл 
Мишел в интервю обяви 
той в интервю за радио 
France Inter, дадено вчера 
и цитирано от Bloomberg. 

 Мишел обясни, че Ве-
ликобритания е използва-
ла вратичка, за да про-
прави път на ваксината 
на Pfizer и BioNTech срещу 
новия коронавирус преди 
Европейската агенция по 
лекарствата. 
 Британският регулатор 
на лекарствата одобри 
ваксината за спешно полз-
ване още на 2 декември 
след ускорена процедура 
по разглеждане.
 "Не губим време“, ко-
ментира Мишел. "Здрав-
ните агенции анализират 
десетки хиляди страници 
научни данни, за да сме 
сигурни, че на база на 
проведените проучвания, 
уверено можем да напра-
вим ваксините достъпни 
за гражданите“.

Зà òри дни - 119 ñлучàя нà коронàвируñ 

С ãол оò неñъщеñòвувàщà дузпà "Лиòекñ" 
поáеди "Янòрà" ñ 1:0 в поñледния еñенен кръã

"Бъки" ñе клàñирà зà финàлнàòà 
чеòворкà в òурнирà Купà Бълãàрия
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Женина денЧева

- Стана година, откак-
то действа този Общин-
ски съвет. Като предсе-
дател как оценявате дей-
ността му?

- Наистина измина го-
дина от конституирането 
на габровския Общински 
съвет в сегашния му със-
тав. Сигурен съм, че една 
външна оценка би била по-
обективна, но все пак има 
неща, които са безспорни 
и видими, и ще си позволя 
да ги споделя. На първо 
място, за този период не 
е имало случай, в който 
да не успеем да свършим 
работата си поради от-
съствие на членове на съ-
вета или както се казва, 
поради липса на кворум. 
Това не се случи и в ус-
ловията на извънредното 
положение от пролетта, не 
се случи и в последните 
месеци, когато въздейст-
вието на новия коронави-
рус е най-осезаемо. Нещо 
повече, колегите намериха 
гъвкави начини на работа 
и дори онези, които бяха 
поставени под карантина, 
успяха да участват в под-
готовката на заседанията 
и постоянните комисии. 
Това показва сериозното 
отношение на всички об-
щински съветници към ра-
ботата в Съвета и тяхното 
желание да бъдат активни 
и полезни при вземането 
на решения в полза на 
местната общност.  
 Проектите за решения 
се изготвят по всяко вре-
ме от календарния месец 
и поради това някои от тях 
постъпват в Общински съ-
вет в последните дни или 
понякога часове преди за-
седанията и в тази връзка 
няма как да не отбележа, 
че всички те са приети 
за разглеждане, включени 
в дневните редове и раз-
гледани. Това не би било 
възможно без отговорното 
отношение на общинските 
съветници и тяхното раз-

биране, че всички реше-
ния за Габрово и габровци 
са важни и трябва да бъ-
дат взети своевременно.

- Имате ли статисти-
ка за броя взети решения 
през този период?

- От конституирането 
си през месец ноември 
миналата година до на-
стоящия момент Общински 
съвет - Габрово е приел 
316 решения, които са пуб-
ликувани на електронната 
страница на Съвета и са 
достъпни за всички, които 
желаят да се запознаят с 
тях. Там те биха могли да 
намерят и подробен отчет 
за свършеното.

- Могат ли да се оп-
ределят акцентите в ра-
ботата на Общинския съ-
вет, макар да разглеждате 
предложения на общин-
ската администрация, а те 
са твърде разнообразни?

- Така е, решенията, 
които вземаме, са разно-
образни и все пак като 
основни в нашата работа 
бих посочил тези, свър-
зани с целесъобразното 
разходване на бюджетните 
средства, ефективното уп-
равление на общинската 
собственост, реализацията 
на различните инвести-
ционни намерения на Об-
щина Габрово и частния 
сектор, навременните ре-
шения, свързани със со-
циалната сфера, касаещи 
услуги, които осигуряват 
грижи за нуждаещи се 
наши съграждани. Важно 
е да спомена, че няма 
маловажни решения, не-
зависимо дали се отнасят 
до всички представители 
на местната общност или 
само до един-единствен 
човек.

- Като всички и мест-
ният парламент постра-
да от пандемията. Но той 
не спря, както се случи 
на други места. Въпре-
ки епидемията той про-
дължава заседанията си, 
няма пропуснато. Как се 
справяте?

- Тази година е по-раз-
лична за всички заради 
ограниченията, свързани с 
COVID-19. Имаше периоди, 
през които някои от об-
щинските съвети в страна-
та спряха своята работа. 
Общински съвет - Габро-
во продължи да провеж-
да заседанията си. Нещо 
повече - избра по-голя-
мата зала „Възраждане“, 
за да спази предписани-
те здравни мерки, като 
се лиши от удобствата на 
електронната система за 
провеждане на заседания, 
която поради технически 
причини не може да се 
използва ефективно там. 

Голяма част от заседа-
нията на Съвета се про-
ведоха като закрити за 
граждани, за да не излага-
ме на риск и тяхното здра-
ве, но пък се излъчваха 
онлайн. Считам, че габров-
ският Общински съвет ра-

боти напълно ефективно и 
в условията на пандемия. 
Приехме промени в Пра-
вилника, който регламен-
тира нашата работа, които 
ще позволят в още по-теж-
ки ситуации да продължим 
да работим онлайн, без 
това да налага събиране 
на всички в общо физиче-
ско пространство. Стреме-
жът ни е да не допускаме 
случаи на невъзможност 
за вземане на решения, 
защото те са важни за 
местната общност и за ра-
ботата на Общината.

- Рядко се случва, но 
в габровския Общински 
съвет няма скандали, гру-
бо противопоставяне на 
политически възгледи. 
С уважение се подхож-
да към предложенията на 
опозицията и винаги се 
разглеждат, макар неви-
наги да се приемат. Как 
постигате тази ползот-

ворна атмосфера?
- Действително, съ-

ществува взаимно уваже-
ние между колегите, неза-
висимо от техните поли-
тически възгледи, и така 
трябва да бъде. Общин-
ските съветници са доста-
тъчно опитни и възпитани, 
за да знаят, че с повишен 
тон и скандали, както Вие 
се изразихте, не можем да 
бъдем особено полезни на 
габровци.

Тъкмо обратното, всич-
ки се стараем да чуем 
различните мнения и след 
цивилизовани дискусии да 
вземаме най-добрите ре-
шения, без значение от 
представителите на коя 
политическа сила са пред-
ложени. И тук различни-
те възгледи са особено 
полезни и е добре, че ги 
има, защото както казват, 
в спора се ражда исти-
ната.

- Какво прави Общин-
ският съвет за подпома-
гане на най-уязвимите га-
бровци, деца, семейства, 
възрастни хора?

- През тази година Об-
щински съвет - Габрово 
прие много решения, на-
сочени към подпомагане и 
облекчаване ежедневието 
на нуждаещи се наши съ-
граждани, но ако позволи-
те, ще спомена само оне-
зи от тях, които са пряко 
или косвено свързани с 
последствията от коронак-
ризата. Обстоятелството, 
че ние не спряхме да ра-
ботим, както това се случи 
на други места в страна-
та, позволи навременно 
да бъдат взети важни за 
местната общност реше-
ния.

Още през месец март 
взехме решение за раз-
криване на „Кризисна со-
циална кухня“ с капацитет 
400 места.

Създаден беше „Об-
щински социален фонд 
COVID-19“ за подпомагане 
на нуждаещи се лица и 
семейства, изпитващи за-

труднения в резултат на 
икономическите послед-
ствия от въздействието на 
пандемията от COVID-19. 
Тук е мястото да кажа, че 
той продължава да функ-
ционира и да информи-
рам заинтересованите, че 
на електронната страница 
на Община Габрово, как-
то и на място в Центъра 
за информация и услуги 
на граждани биха могли 
да намерят подробна ин-
формация за условията за 
това подпомагане. 

Предоставени бяха це-
леви средства от бюдже-
та на Община Габрово на 
МБАЛ „Д-р Тота Венкова“ 
за закупуване на медицин-
ска техника и апаратура, 
полезна в борбата с коро-
навирус COVID-19, както и 
такива за оборудване на 
PCR лаборатория.

С нарочни решения  
освободихме от заплаща-
не на такси и наеми онези 
наши съграждани, които 
по обясними причини не 
можеха да упражняват 
дейността си в общински 
обекти или пък да ползват 
някои услуги.

По волята на всички 
общински съветници без 
изключения Общински 
съвет - Габрово създаде 
фонд за подпомагане на 
семейства с деца, които 
поради принудителни не-
платени отпуски или съ-
кращения на работни мес-
та на родителите изпитват 
временни остри финансо-
ви затруднения. 

С дарения от възна-
гражденията си съветници-
те осигурихме средства за 
реализацията на две ини-
циативи. През пролетта 
-  предоставяне на вауче-
ри за храна на габровски 
семейства с непълнолетни 
деца, както и за учебни 
пособия и материали в на-
чалото на учебната година, 
отново в помощ на семей-
ства с деца. 

- Общинският съвет 
прие наредбата за пла-

теното паркиране, има 
ли ефект от него, хората 
спазват ли правилата. Ра-
боти ли паякът, аз поне не 
съм го виждала в дейст-
вие?

- Действително през 
настоящата година, след 
съответните решения на 
Съвета, стартира работата 
на терен на т. нар. плате-
ни зони, включително и 
дейността по репатриране 
на неправилно паркирани 
автомобили. Подготовка-
та отне повече време от 
първоначално предвиде-
ното, но пък в резултат 
на дейността се изпълнява 
по най-съвременен начин, 
което позволява използ-
ване на минимален брой 
ангажирани служители и 
същевременно, посред-
ством електронна система, 
гражданите разполагат с 
различни удобни начини 
за заявяване и заплащане 
на услуги. 

Много други общини, 
включително големи, като 
Бургас и Пловдив, в мо-
мента реорганизират дей-
ността си в съответствие 
с разработения при нас 
модел. А той постоянно се 
подобрява.

Моите наблюдения по-
казват, че хората по-скоро 
спазват правилата, което 
може би е причината да 
не сте виждала „паяка“ в 
действие. Нарушенията на 
обозначените забрани са 
все по-малко, което всъщ-
ност е и един от търсените 
резултати. 

Съвсем очаквано, има 
и недоволни както сред 
ползвателите на платени 
паркоместа, така и сред 
живущите в близките, сво-
бодни от заплащане зони. 
Компетентните експерти 
анализират резултатите и 
възможностите и в тази 
връзка очаквам в идните 
месеци в Общинския съвет 
да разгледаме условията 
за предоставяне на нови 
услуги по отношение на 
паркирането.

Клименò Кунев: "Оáщинñкияò ñъвеò в Гàáрово 
рàáоòи ефекòивно и в уñловияòà нà пàндемия"
През тази година ОбС - Габрово прие много решения, насочени към подпомагане и облекчаване ежедневието на нуждаещи се габровци

продължава от стр. 1
В моментите, които 

най-много ни плашат, на-
мираме защита и увере-
ност в това да сме заедно. 
Точно в този момент беше 
създадено първото изда-
ние на новото ни списание 
„Заедно“. Дизайнът трябва 
да е свързан с ежедневи-
ето – счита той. - Дизай-
нът се слива с културата 
навсякъде около нас. Ди-
зайнът повдига духа ни. 
Най-добрият дизайн идва 
естествено и се чувства. 
Разликата е в детайлите“.

И вероятно точно по 
тази причина световноиз-
вестният дизайнер и ар-
хитект Роберто Паломба  
говори в този брой за ко-
рените на своето вдъхно-
вение, а градският дизай-
нер Андреа Бошети пред-
лага нов баланс между 
изискванията на градския 
живот и природата, пока-
зана в неговата „Зелена 
утопия“. Защото, по думи-
те на г-н Торстен Тюрлинг, 
„в един нестабилен свят 
стабилните референтни 
точки са ценни и осигу-
ряват ясна ориентация. 
Турбулентните времена от-
делят шума от същината. 

Британската марка икони 
Armitage Shanks пише та-
кава история“. 

А светът знае, че те са 
„водеща светлина в турбу-
ленциите на ежедневието 
за  повече от 200 годи-
ни“. Както и че цветовете 
въздействат емоционално 
върху човешките възпри-
ятия, поради което в „Le 
Grand Bleu“ се изследва 
цвят, който отговаря на 
желанието за стабилност, 
релакс и елегантност.

„Времето е ценно – 
казва още Торстен Тюр-
линг в „Ideal Standard – 
Together“. - Ето защо изби-
раме да прекарваме вре-
ме, фокусирайки се върху 
това, което наистина има 
значение. Нашата цел е да 
опростим процеса на съз-
даване.“ Именно поради 
това компанията предлага 
своето най-ново издание, 
което обединява хората и 
най-доброто, свързано с 
днешния начин на живот.

„Ideal Standard – 
Together“ дава възможност 
за среща с главния ди-
зайнер на „Ideal Standard“ 
Роберто Паломба, както и 
с Андреа Бошети, Стефано 
Боери и Петра Блайс.

„Идеàл Сòàндàрò" ñ ново 
издàние - "Together"

Дядо Коледà ще 
поñеòи Дряново, 
ñиãурни ñà оò 
чиòàлище "Рàзвиòие"
 Скъпи родители, мили деца от 
Дряново,
 Вие сте притеснени? Опася-
вате се, че епидемията ще осуети 
Коледата? 
 Не се безпокойте! Читалище 
„Развитие” има решение и в тази 
сложна обстановка. 
 И тази година Дядо Коледа ще 
посети Дряново. За послушните 
малчугани, след предварителна за-
явка, той ще слезе близо до дома 
им, ще ги поздрави от разстояние 
и ще остави подаръците пред тех-
ния праг. Няма да ви лишим  и от 
участие в ежегодния конкурс за 
външна коледна украса, като на-
градата за победителя е 100 лв. 
 Заявки за Дядо Коледа и за 
конкурса се приемат от 14 до 21 
декември включително в Интернет 
центъра на читалището и на теле-
фон 0878974838. Очакваме ви! 
 Надяваме се, че по този начин 
ще Ви зарадваме и ще доставим 
удоволствие на децата!

 Един от основните приоритети 
в работата на ОДМВР - Габрово 
е превенцията на пътнотранспорт-
ните произшествия. В тази връзка 
на територията на областта слу-
жители от сектор „Пътна полиция“ 
извършват засилени проверки на 
водачите на МПС, велосипедисти и 
пешеходци. През месец ноември е 
извършена проверка на 3966 МПС, 
констатирани са общо 2682 наруше-
ния.
 В хода на извършените провер-
ки са установени 15 неправоспо-
собни водачи; водачи, управляващи 
МПС под въздействие на алкохол и 
наркотици - 9; неправилно изпре-
варване - 18; водачи, управляващи 
с превишена скорост - 761; наруше-
ния, извършени от пешеходци - 73; 
нарушения, извършени от велоси-
педисти - 2.
 За месец септември на тери-
торията на област Габрово са на-
стъпили 53 пътнотранспортни про-
изшествия. 16 от тях са тежки, с 3 
загинали и 17 ранени.
 За месец октомври на тери-
торията на област Габрово са на-
стъпили 59 пътнотранспортни про-
изшествия. 14 от тях са тежки, с 1 
загинал и 15 ранени.
 За месец ноември на терито-
рията на област Габрово са настъ-
пили общо 34 пътнотранспортни 
произшествия. 3 от тях са тежки, с 
3 ранени.

Нàмàлявàò ПТП-
òà, оòчиòàò оò 
полицияòà

"Звездни мечти с крал Питър"
(спомени на Евелина Пенкова и Деворина Гамалова)

 Петър Кралчевски бе роден и израстна на улица „Добру-
джа” в Габрово. Той и съседката в отсрещната къща - Албена 
Бонева, бяха лидерите на нашата „тайфа”. Всички деца на 
нашата улица бяха много будни, любознателни и състрадател-
ни, с богато въображение и находчивост. Бяхме си направили 
някакво кралство. Петьо беше „крал Питър”, а Албена беше 
кралицата. Ние имахме титли. Тази игра ни доставяше огромно 
удоволствие. Под тяхно ръководство ние не само мечтаехме 
за благоденствието на „поданиците”, но и си направихме 
организация за помагане на възрастните и нуждаещите се и 
за просвета. Всеки беше с определена позиция и задачи, та 
дори улична библиотека и библиотекар си имахме. Ние бяхме 
по-малки и затова се влияехме и вдъхновявахме от идеите 
и авторитета на бате Петьо и кака Албенка. Още като деца 
те бяха изключително начетени, многознаещи и интересни. 
Играеха често на федербал и ние, мъниците, все се въртяхме 
около тях, защото те, по време на играта, водеха интересни 
разговори, а ние, зажаднели, се домогвахме да откраднем по 
някоя тайна и мъдрост от техния вълшебен свят. Бате Петьо 
беше много добродушен, с фино чувство за хумор и много 
мил с нас, както и Албена. Незабравими останаха вечерите на 
таванската тераса на неговата къща - бяха му купили телескоп 
и той ни показваше звездите и ни разказваше за различните 
съзвездия, обясняваше ни коя звезда как се казва и особено 
интересно беше да се види в по-близък план Луната. Така той 
ни посвещаваше в постиженията на науката и космонавтите. 
И ние се превръщахме в едни „малки” мечтатели, надникнали 
в „големия” Космос. 
 Чудесни спомени за един прекрасен човек, небесен талант 
и  ярък ум, отлетял още приживе при звездите и слял се наве-
ки с тяхната загадъчност и сияние. 
 Почивай в мир и светлина, скъпи бате Петьо!
_________________

Видният физикохимик акад. проф. дфзн Петър Кралчевски, дългогоди-
шен преподавател във Факултета по химия и фармация на Софий-
ския университет „Св. Климент Охридски“, почина на 6 декември. 
Мемориално събитие за почитане паметта на акад. Кралчевски се 
състоя вчера във Факултета по химия и фармация на СУ.

In memorIam
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доц. д.ф.н. Гено 
матеев

 В съзнанието ни биту-
ва убеждението, че няма 
незаменими личности. 
Това не се отнася за Асен 
Златаров. Това заключе-
ние е не само на изуча-
ващи неговото творчество 
и живот, но и на негови-
те възпитаници, стигнали 
равнището на забележи-
телни учени, преподавате-
ли и общественици. Никой 
от тях не достигна негова-
та многостранна дейност, 
влияние и обич на наро-
да, с радост посрещан и 
изпращан като оратор и 
трибун в цялата страна.

носи името 
на владетеля, 
Превърнал България 
в могъща държава

 Асен Златаров е роден 
на 4 (16) февруари 1885 г. в 
Хасково. Слагат му името 
Иван-Асен, в памет на цар 
Иван-Асен II, извоювал 
през 1230 г. голямата бит-
ка при село Клокотница 
и утвърдил могъществото 
на България. Бащата на 
Асен Златаров - Христо 
Златаров, е роден в Чир-
пан и се развива като 
търговец и участвал в на-
ционалноосвободителните 
борби. Майката - Теофана 
х. Иванчо Минчева (1847-
1927), е родена във видна 
възрожденска фамилия в 
Хасково. Тя е образована, 
изучава руски и полски 
език, проявява интерес 
към художествената лите-
ратура.
 Отначало Асен Злата-
ров учи в реална гимна-
зия в град Пловдив, но се 
премества в София с ця-
лото семейство, завършва 
средното си образование 
през 1903 година. Желаел 
е да следва медицина, но 
по здравословни причи-
ни записва химия в Со-
фийския университет през 
учебната 1903-1904 година. 

следване и 
реализация в 
женева, Франция, 
германия

От 1904 г. Златаров следва 
химия в гр. Женева, Швей-
цария, където завършва 
през 1907 г. През това 
време посещава лекции 
по физика, философия и 
литература. Защитава ди-
сертация и става доктор 
по химия и физика в уни-
верситета в гр. Гренобъл 
във Франция през 1908 г. 
През 1909-1910 г. специали-
зира химия на храненето 

и хранителните продукти 
в град Мюнхен, Герма-
ния.  
 След тази съдържател-
на подготовка в образо-
ванието си по химия и 
физика, овладяване добре 
на немски и френски език, 
богата култура по филосо-
фия, литература Асен Зла-
таров се отдава на научна 
и преподавателска работа. 
През учебната 1909-1910 
година е учител в мъжката 
гимназия в Пловдив.
 През 1910 г. Асен Зла-
таров става асистент в 
катедрата по органична 
химия в Софийски универ-
ситет. От 1920 г. е доцент 
по физиологична химия в 
Медицинския факултет на 
СУ и частен доцент по 
биохимия (1920), през 1922 
г. е избран за редовен 
доцент по химия на хране-
нето, а извънреден профе-
сор през 1924 г. От 1935 г. 
Асен Златаров е редовен 
професор и ръководител 
на катедрата по органична 
химия във физикоматема-
тическия факултет на СУ. 
 През 1910 г., вече като 
асистент, Асен Златаров 
създава семейство с кра-
сивата, с небесносини 
очи, свенлива и нежна 
Евдокия Николова Атана-
сова - дъщеря на офи-
цера от Бесарабия Нико-
ла Атанасов, участвал в 
Освободителната руско-
турска война 1877-1878 г. 
като войник от армията на 
Руската империя. Отглеж-
дат двама синове - Асен и 
Светозар. Имах възмож-
ност да разговарям с д-р 
Светозар Златаров през 
1986 г. около 30 минути. 
Запомних неговата добро-
та и обществен интерес.

Писател Под 
Псевдоним аУра

 Асен Златаров става 
известен като писател, 
поет и майстор на разка-
зи, драми и т. н. Атанас 
Гълъбов е отбелязал в спо-
мените си, по вечеринки и 
утра са рецитирали негови 
творби, които са били не-
отменни книги от библио-
теките на всеки гимназист. 
Сред тях са „Под сенките 
на облаците“, „Безсъници“, 
„Песен за нея“, „Цветя за 
него“, „Трагедията на Яво-
ров“, „Градът на любовта“ 
и др. с псевдоним Аура.

изнася лекции 
в цялата страна, 
салоните се 
Пълнят час Преди 
Пристигането мУ

 С голямо себеразда-

ване, неимоверно нато-
варване се посвещава на 
популяризиране знанията 
сред населението в цяла-
та страна. За своя кра-
тък живот е изнесъл над 
1000 сказки. Става извес-
тен като много приятен и 
излъчващ с умен поглед 
и изражение на почтен 
и достъпен лектор. Един 
час преди пристигането 
му са запълнени читалищ-
ните салони, посрещан е 
от права и ръкопляскаща 
публика и още по-сърдеч-
но изпращане.

 в сПомените 
на ПроФ. чолаков и 
атанас далчев

 Известният проф. хи-
мик Йордан Чолаков си 
спомня, че като гимна-
зист за първи път вижда 
и слуша Асен Златаров: 
„Когато влиза, в салона 
настъпва тишина. Погле-
дът обхваща едно голямо 
чело и под него, окъпани 
в мека усмивка очи, от 
които струи и ум, и сър-
дечност, и галеща мекота. 
В залата, в залата се раз-
нася тих, напевен барито-
нов глас. Среден на ръст, 
слабо приведен, с нежно 
движение на ръцете, чуд-
ният майстор на словото 
превръща в миг всички в 
остър слух“.
 Атанас Далчев обръща 
внимание на универсал-
ността в творчеството на 
проф. Асен Златаров, като 
заключава: „Сред всички-
те ни съвременни хора на 
културата Асен Златаров 
се отличава с широтата на 
своите духовни интереси и 
разнообразието на своето 
творчество. Той притежава 
познания из всички об-
ласти на... той пише на-
учни книги, твори романи 
и поеми, държи сказки и 
произнася речи; най-сетне 
той е човек на теорията и 
общественик“.

 ПроФ. 
асен златаров е 

основоПоложник 
на Биохимията в 
България.

Председател е на Съюза 
на химиците в България от 
1929 г. до кончината си на 
22 декември 1936 г. Редак-
тор е на списание „Химия 
и индустрия“. Изследвал е 
хранителната и калорий-
на стойност на хранител-
ните продукти. Ценни са 
изследванията му за хра-
ненето у нас и за глада. 
Изучил е обстойно начина 
на приготвяне и използ-
ване на храната в българ-
ската национална кухня. 
Работил е по изучаване на 
ензимохимията на тежките 
метали, стимулацията на 

поникването и растежа на 
растенията.
 Проф. Асен Златаров 
открил чувствителна и спе-
циална реакция на нитрат-
ните йони и определяне 
качеството на питейната 
вода. Това откритие е на-
речено в специалната ли-
тература на негово име. 
Изяснил е много проблеми 
по използване на розата, 
соята и японската гъба. 
Научните му трудове „Фи-
тобиохимични студии“ - 
I и II част (1914-1916), и 
„Фосфатидите в сланутъка“ 
(1921) са издадени на нем-
ски език; „Принос към въ-
проса за количественото 
отделяне на фосфорната 
киселина в растителните 
вещества“ (1915), „Изхран-
ването на България“ (1922), 
„Принос към ензимохими-
ята на тежките метали“ 
(1931-1936).
 В тази връзка акад. 
Михаил Арнаудов е напи-
сал: „Асен Златаров беше 
не само истински учен, 
но и истински човек. Като 
учен той проявяваше най-
ценни качества на един 
изследовател и мислител; 
жажда за сродяване с 
истината. Велико сърце, 
велика доброта, велико 
нравствено безкористие, 
той раздаваше навред не-
изчерпаеми съкровища на 
мисълта и любовта си“.
 Един от тези, на които 
е запалил пламъка и жаж-
дата да станат химици, е 
проф. инженер-химик Йор-
дан Чолаков. Той емоцио-
нално е изразил спомени 
за срещи с Асен Злата-
ров и при следването му 
в Мюнхен, и след това 
грижовната помощ при 
първите публикации и в 
редколегията на списание 
„Химия и индустрия“ и т. н.

в Париж 
актУализира 
инФормацията 
си за световните 
Постижения

 През 1926 г. Асен Зла-
таров посещава Париж 
и неуморно изучава по-
стиженията в интересу-
ващите го сфери. Той се 
утвърждава като учен от 
международно значение. 
Завръщайки се в София, 
той бележи нови успехи. 
Издава 14 разработки, от 
които 5 от научнопопуля-
рен характер, а 9 са по хи-
мическа тематика. От тях 
3 са издадени на френски 
език и 2 на немски език. 

завеждащ катедра 
“химия” в сУ

 През 1935 г. Асен Зла-
таров чества своята 50-го-
дишнина, става редовен 
професор и завеждащ ка-
тедра по химия в Софий-

ския университет. Същата 
година взема участие в XV 
–я международен конгрес 
по физиология в Ленин-
град и Москва, който се 
открива на 9 август 1935 г. 
от проф. Иван П. Павлов 
- патриарх на физиоло-
гията. Докладът на проф.
Асен Златаров е „Кадмият 
и окислителните ензими“. 
Получава висока оценка 
и е отпечатан в научното 

списание „Успехи биоло-
гической химии“. Златаров 
се запознава с руската 
култура, с учени, стават 
близки с акад. Н. Держа-
вин. У нас написва книгата 
„В страната на съветите“, 
в която отразява новия 
социалистически живот.
 Тогава към нея се про-
явява голям интерес.
 През 1935 г. проф. Асен 
Златаров е поканен в Бел-
град за участие в конгреса 

на лекарите. Докладът му 
е на тема „Нови опити за 
лекуване на рака“. Пред 
делегати от всички сла-
вянски страни той говори 
блестящо за сразяване 
на един от най-упоритите 
врагове на човечеството 
- коварната болест. Ауди-
торията се превръща цяла-
та в слух. Докладчикът не 
чете, а говори. След това 
е поканен да говори в 
университета „Коларчеви“ 
на тема „Борбата със ста-
ростта“. Говорил интерес-
но, убедително и накрая 
един от Белград казал: 
„Защо хубавите неща са 
толкова кратки?“, а проф. 
Златаров е говорил цели 
два часа...

 В този контекст попу-
лярният акад. Ташо Ташев 
е написал: „Асен Златаров 
беше богато надарен, все-
странно образован и с ин-
терес към всички клонове 
на науката, литературата, 
изкуството и историята на 
човечеството. Той се проя-
ви като енциклопедист на 
XX век и като късен пред-
ставител на нашите възро-
жденци...“. Асен Златаров 

чрез цялата своя дейност 
и многобройните социални 
и научни прозрения е ис-
тински гений.
 През 1930 г. проф. Зла-
таров отпечатва статия, 
озаглавена „Биохимията 
на цинка и проблемата за 
злокачествените наръсти“. 
С нея Златаров се проявя-
ва в световната литерату-
ра като истински визионер 
на бъдещето.
 Това е разработка, 
колкото интересна, толко-
ва и резултатна, значима.

доБива 
инсУлиноПодоБно 
вещество от сПанак

 Проф. Вера Павлова и 
акад. Ас. Хаджиолов убе-
дително доказват, че през 
1920 г., т. е. още преди ка-
надците Брантинг и Бести, 
Златаров е добил инсули-
ноподобно вещество, из-
влечено от екстрактите на 
спанака, което всъщност е 
като съвременния инсулин.
Проф. Вера Павлова изна-
ся в доклад и други пости-
жения на Златаров и за-
ключава: „...имаме работа 
с един учен със световно 
име и историческа роля и 
значение за развитието на 
нашата наука и култура“.
 Проф. Асен Златаров е 
прекрасен лектор, любим 
преподавател на студенти-
те. Акад. Кирил Братанов, 
негов студент, си спомня: 
„Той беше за мен най-скъ-
пият, най-любимият профе-
сор. Проф. Асен Златаров 
не четеше своите лекции, 
а говореше. Едната кате-
дра му беше олтарът. В 
неговите лекции имаше на-
ука, това беше основното, 
но имаше и философия, 
имаше и поезия, много 
умело намираше място за 
лек хумор“.
 Проф. Асен Златаров 
по природа, убеждение и 
дейност е демократ, хума-
нист и борец за свобода 
и истина. Изнася лекции, 
сказки по тези проблеми и 
нравствени ценности. Из-
дава брошура за „Демо-
крация“, за „Изкуството да 
се живее“ и др.
 Проявява се като смел 
борец за мир, но когато 
през 1912 г. започва ос-

вободителната война за 
Одринска Тракия, той е 
доброволец. С появата на 
хитлеризма издига глас за 
опасността от война, от 
фашизма. Той пише мате-
риали и говори за раси-
зма, за неговата ненауч-
ност и реакционност.
 В тази връзка акад. 
Димитър Ц. Братанов от-
белязва: „Златаров със 
своя огнен темперамент 
и изключително богатство 
на идеи стана фокус на 
нашите идеи и борби.
 Проф. Асен Злата-
ров пише за срещата си 
с Жан Жорес и следва 
заветите му. По убежде-
ние е социалист, участва 
в борбите на работниче-
ската класа. Уважават го и 
комунистите. По време на 
антифашистката съпроти-
ва 1941-1944 г. хасковският 
партизански отряд е наре-
чен „Асен Златаров“. Той 
се бори против алчността, 
завистта, користта, висо-
комерието и политическия 
разврат. Като морално из-
висена личност Златаров 
формира стремеж към ис-
тината, свободата, любо-
вта, демокрацията и сия-
нието на хуманизма.
 Проф. Златаров говори 
за Ботев и Левски, изнася 
сказки за Ботевите идеи, 
води студентите на лоб-
ното му място. Пламенно 
говори за Яворов - негов 
приятел, за Вазов, Стра-
шимиров, Влайков, Пенчо 
Славейков, Мара Белчева. 
Със Сирак Скитник рабо-
тят за откриване на радио 
в София през 1935 г. и 
т. н. В тази връзка още 
през 1932 г. акад. Людмил 
Стоянов заявява: „Няма 
друг тъй типичен случай на 
безкористна обществена 
служба у нас, както тая с 
д-р Асен Златаров“.

оставя завет към 
съПрУгата си и 
младите хора

 През 1936 г. проф. Зла-
таров заболява тежко и в 
началото на декември оти-
ва във Виена на лечение. 
Написал е завещание до 
жена си, в което накрая я 
съветва да бъде внимател-
на с децата и да влиза с 
усмивка, защото „смехът е 
озонът на живота“. 
 Вторият завет е до 
младежта: да обичат Бъл-
гария и ако искат да върви 
напред, да отгледат три 
добродетеля - любов към 
труда, любов към истината 
и любов към народа.
 След операция от рак 
на стомаха проф. Асен 
Златаров в 8 часа на 22 
декември 1936 г. почива 
във Виена. Внезапната 
скръбна вест се разнася в 
София и в страната. Фор-
мира се обществен коми-
тет за погребението. 

в тежките зимни 
Условия двама 
шоФьори  докарват 
тялото на ПроФесора 
от виена. соФия е 
Покрита с некролози. 

 Първият траурен ми-
тинг е в кв. Коньовица  
пред читалище „Аура“ - 
псевдоним на Златаров. 
След това, носейки ковче-
га от младежи, премина-
ват през София. Образува 
се над 50-хилядна проце-
сия. Студенти носят факли, 
на гроба се произнасят 
речи от Кирил Драмалиев, 
Йордан Милев, студентка-
та Недялка Караилиева. 
Опелото е отслужено от 
свещеници начело с мит-
рополит Стефан. София е 
покрита с некролози, в 
цялата страна са спусна-
ти черни знамена. Свирят 
сирени, хората отдават по-
следна почит на големия 
българин. Това са отбеля-
зали и европейски вест-
ници, както и френският 
„Юманите“.

В лекцииòе нà проф. д-р Аñен Злàòàров, коиòо не чеòеше, 
имàше нàукà, филоñофия, поезия, умел и лек хумор

Проф. Асен Златаров позира на парижки скулптор, юни, 1926 г.  Държавна агенция „Архиви“

Асен Златаров с майка си Теофана Златарова, 1906 г. Женева
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НАШИ КЛИЕНТИ ТЪРСЯТ: ПАРЦЕЛИ В ГАБРОВО И СЕЛАТА - ГРАДСКИ ВОДОПРОВОД, АСФАЛТ, ОТ 
1000 ДО 2500 м2 НА РАЗУМНА ЦЕНА; КЪЩИ В ДОБРО СЪСТОЯНИЕ В ПЛАНИНАТА асф. път, ток и вода до 
15000 лв; КЪЩИ в града до 30000 лв; ЦЕНТЪР: 3-ст. -до 50000 лв; 2-ст.- до 40000 лв; 1-ст. - до 30000 лв
ЗА КЪЩИ НА WWW.GABROVO.HOUSE

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

тел.: 066/80 85 74,  0885 118 119

иМоТи проДаВа
апарТаМЕнТи и гаражи	-	
ново	строителство,	в	цен-
търа	 се	 продават	 на	 тел.	
0897/87-18-22.	[20,	18]
заВЕДЕниЕ В Севли-
ево,	 РЗП	250	 кв.	м,	 цена	
по	 договаряне,	 продава	
или	 дава	 под	 наем	 тел.	
0888/37-40-96.	[16,	14]
МясТо, 632 кв.	 м,	 кв.	
Йонково,	 до	 Габрово	
хилс,	 се	 продава	 на	 тел.	
0897/047-452.	[16,	13]
къща В Чехлевци,	 до	
обхода,	 продава	 тел.	
0897/047-452.	[16,	13]
ТухлЕн апарТаМЕнТ на	
ул.	 „Градище“	 -	 96	 кв.	
м,	 се	 продава	 на	 тел.	
0889/23-24-40.	[22,	19]
спЕшно! ДВусТаЕн 
апартамент	 на	 ул.	 „Сви-
щовска“	 продава	 тел.	

0896/858-958.	[4,	3]
ДВусТаЕн апарТаМЕнТ, 
монолитен,	 цялостен	 ре-
монт,	частично	обзаведен,	
срещу	Гарата	продава	тел.	
0988/853-923.	[3,	2]

иМоТи купуВа
ЕВТина къща, може	 и	
полусъборена,	 се	 купува	
на	тел.	0895/752-838.
купуВаМ апарТаМЕнТ -	
справки	на	тел.	0876/750-
396.	[6,	3]
сТари къщи с	 двор	
над	 500	 кв.	 м	 в	 област	
Габрово	 до	 5000	 лв.	 ку-
пува	тел.	0887/255-633	и	
0888/488-468.	[4,	1]

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,	24]
рЕноВирани и обзаве-
дени	офиси	в	сградата	на	
ОББ	 се	 отдават	 под	 наем	
на	 тел.	 0888/907-666.	
[22,	20]

ноВ ДВусТаЕн обзаведен	
апартамент	в	центъра	дава	
под	 наем	 тел.	 0898/480-
821.	[15,	15]
офис В центъра	 се	
дава	 под	 наем	 на	 тел.	
0898/679-010.	[15,	15]
апарТаМЕнТ В центъра	 -	
полуобзаведен,	 дава	 под	
наем	 тел.	 0897/80-40-81.	
[11,	8]
поМЕщЕниЕ В блок	
„Дунав-2“,	 подходящо	 за	
офис	 или	 	 магазин,	 дава	
под	наем	тел.	0897/80-40-
81.	[11,	8]
гараж В района	 на	 ул.	
„Градище“	 дава	 под	 наем	
тел.	 0895/48-73-98.	 [11,	
6]
кВарТира ДаВа под	наем	
тел.	0988/350-241.	[4,	3]

зЕМи
зЕМЕДЕлски зЕМи и	
гори	купува	тел.	0894/23-
24-25.	[8,	3]

нощуВки
къща за гости	 -	 Габро-
во,	 тел.	 0878/532-714,	

0888/532-714.
нощуВки -  т ел .	
0888/254-625,	 0879/272-
528.
Топ ЦЕнТър нощувки	 -	
кабелна,	 климатик,	 интер-
нет,	 се	 предлагат	 на	 тел.	
0879/669-596.	[25,	14]
нощуВки В топ	 цен-
тър	 се	 предлагат	 на	 тел.	
0878/46-99-11.	[22,	16]
нощуВки В идеален	цен-
тър	-	0878/8469-911.	[22,	
16]

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“		-	счетоводни	
услуги,	 годишно	 приключване,	 данъчни	 декларации	 -	
справки	на	тел.	066/804-066
сЧЕТоВоДно оБслужВанЕ -	 тел.	0896/858-955.	 [11,	
10]

сЧЕТоВоДна  къща: счетоводно	обслужване,	го-
дишни	данъчни	декларации,	годишно	приключване,	
регистрация	на	фирми	-	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	 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.	

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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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	 -	 справ-
ки	 на	 тел.	 0887/547-499,	
0878/513-655.
„пЕхлиВаноВ“ - преся-
ти	 въглища	 донбас,	 дър-
ва.	Ниски	цени,	безплатен	
транспорт	 -	 066/805-642,	
0897/892-903.
нарязани и нацепени	
букови	 и	 дъбови	 дърва.	
РАЗПАЛКИ	 -	 0876/839-
779.

нарязани и нацепени	
дърва	 -	 бърза	 доставка.	
Справки	на	тел.	0877/108-
825.
ДърВа и разпалки	 в	 чу-
вали	 -	 5	 лв.,	 безплатна	
доставка,	 се	 продават	 на	
тел.	0876/437-140.
БукоВи ДърВа -	наряза-
ни	 и	 нацепени.	 Безплатен	
транспорт.	Тел.	0877/191-
102.
ДърВа за печки	и	камини	
-	 80	 лв.,	 се	 продават	 на	
тел.	0876/583-472.
ДъБоВи за огрев	-	наце-
пени,	80	лв.,	 с	безплатен	
транспорт,	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.,	 се	 продават	 на	
тел.	0893/511-154.
ДонБаски Въглища, 
екобрикети	 и	 пелети	 -	
0898/412-609,	 0884/319-
403.
разпалки сЕ продават	
на	 тел.	 0899/683-897.	
[33,	32]
рЕжа МЕТроВи дърва	 -	
тел.	 0894/363-580	 -	 Ива-
нов.	[22,	20]
сухи разпалки в	 голе-
ми	 чували	 -	 5	 лв./брой,	
дърва	 в	 чували	 се	 прода-
ват	 на	 тел.	 0876/29-43-
43.	[24,	19]
нЕзаБаВна ДосТаВка на	
дъб	 и	 бук	 -	 нацепени,	 80	
лв./куб.	 -	 0886/652-152.	
[29,	18]
ДърВа за огрев	-	метро-
ви,	 нарязани	 и	 в	 чували	
-	тел.	0877/69-04-78.	[28,	
17]

ДърВа - нацепени,	сурови	
и	 сухи,	 всякакъв	 вид	 -	
80	 лв./куб.,	 продава	 тел.	
0896/183-637.	[24,	13]
ДърВа за огрев	 се	 про-
дават	на	тел.	0899/16-46-
97.	[10,	10]
разпалки - 4.50	 лв./
чувал,	 продава	 тел.	
0893/399-324.	[3,	2]
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,	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	-	тел.	0896/183-637.
кърТи, рЕжЕ, зида,	
ВиК,	 ел.,	 фаянс	 	 -	 тел.	
0878/943-895

изгражДа ТЕраси - 
0897/931-088.

фирМа с ниска	 оферта.	
Чисти	 от	 А	 до	 Я	 къщи,	
мази,	 дворове.	 Извърш-
ва	 и	 строителни	 работи.	
Почиства	 материали.	 Тел.	
0899/601-444,	 по	 всяко	
време.	[33,	30]
кърТя БЕТон, камък	 -	
справки	на	тел.	0888/544-
438.	[11,	6]
сТроиТЕлни рЕМонТи 
от	А	до	Я	-	0897/215-513.	
[19,	8]

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	-	0886/249-906.
МонТаж гипсокарТон, 
окачени	 и	 растерни	 тава-
ни,	декоративни	и	нестан-
дартни	фигури,	шпакловка	
и	 боя	 -	 тел.	 0878/822-
996.
шпаклоВки, Боя, гип-
сокартон,	 плочки,	 ма-
зилки,	 изолации	 и	 др.	 -	
0898/672-883.	[11,	7]
шпаклоВанЕ, БояДис-
ВанЕ, фаянс,	 теракота,	
изолации	 -	 тел.	 0899/97-
07-57.	[7,	6]

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

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

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

щори

eТ „касТЕло“ -	щори	
-	 външни	 и	 вътрешни,	
ВраТи	 -	 блиндирани,	
входни,	 автоматични,	
гаражни,	 ролЕТки	
-	 охранителни,	 До-
граМа	 -	 алуминиева,	
PVC, БариЕри	 -	 ав-
томатични	 -	 справки	
на	 тел.	 066/87-04-89,	
0888/255-318

Ел. инсТалаЦии,
рЕМонТи
ЕлЕкТроТЕхник  - 
0885/040-447.	[11,	6]

ДрЕБни ЕлЕкТроус-
луги по	 домовете	 -	 тел.	
0899/145-802.	[17,	6]

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.

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

оТпушВанЕ на канали	 -	
0889/177-737.	[12,	1]
Вик рЕМонТи -	0894/22-
05-09.	[27,	26]

ДограМа
ЕТ „алЕксанДър ЙОР-
ДАНОВ“	 -	 АЛУМИНИЕВА	 и	
PVC	 дограма	 -	 0896/741-
415.

н и ко консТрукЦии 
ооД произВЕжДа и 
МонТира прозорЕ-
Чни сисТЕМи reHaU	
-	 0888/001-588,	 e-
mail:	 nikopvc@abv.bg.	
[17,	15]

рЕМонТ на
ЕлЕкТроурЕДи
и ЕлЕкТроника
рЕМонТ на хладилници	
и	 фризери	 по	 домовете	 -	
тел.	 0897/425-313.	 [28,	
20]
Ел. урЕДи се	поправят	на	
тел.	 0894/22-05-09.	 [27,	
26]
рЕМонТ на телевизори	по	
домовете	-	тел.	0888/279-
846.	[22,	18]
рЕМонТ на перални,	 съ-
домиялни,	 печки,	 бойле-
ри	 се	 предлага	 на	 тел.	
0988/815-645,	 0884/155-
075.	[4,	2]
рЕМонТ на всички	 мар-
ки	 автоматични	 перал-
ни	 се	 предлага	 на	 тел.	
0888/294-214.	[16,	5]

услуги
кърТи, ЧисТи, извозва	 -	
0889/177-737.
рязанЕ, касТрЕнЕ на	
опасни	 дървета	 (АЛПИ-
НИСТ)	 -	 www.arborist-bg.
com,	тел.	0884/942-942.
заВаръЧни услу-
ги се	 предлагат	 на	 тел.	
0885/724-671.	[8,	3]

граДини, БасЕйни

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

проДаВа Машини
МонофазЕн ЕлЕкТро-
жЕн за	100	лева	се	про-
дава	 на	 тел.	 0886/744-
200.	[11,	5]
ЕлЕкТриЧЕска „щил“ -	
1800	вата,	се	продава	на	
тел.	 0896/656-221.	 [11,	
5]

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,	15]

проДаВа оБзаВЕжДанЕ
каМина-пЕЧка за 50	
лева	 се	 продава	 на	 тел.	
0884/94-82-08.	[11,	9]
поДаряВа ДЕТско легло	
-	дървено.	Справки	на	тел.	
0895/62-64-55.	[2,	2]

проДаВа разни
казани за ракия	се	про-
дават	на	тел.	0886/92-81-
01.	[19,	18]
ДоМашна грозДоВа ра-
кия	 -	 50	 градуса,	 8.00	
лв.,	 се	 продава	 на	 тел.	
0896/858-958.	[4,	3]
пЕралня - полуавтома-
тична,	 нова,	 керемиди	 -	
нови,	 греди,	 оградни	 ци-
ментови	колове,	 климатик	

„Мицубиши“	 продава	 тел.	
0898/305-248.	[4,	2]
налиВно Вино -	 1.00	
лв.,	 и	 вино	 за	 ракия	 -	
0.80	 лв./л,	 продава	 тел.	
0889/218-879.	[3,	1]
жЕлязна ВраТа -	
98/2.20	 с	 касата,	 100	
лв.,	 пералня	 „Indezit“	
-	 250	 лв.,	 продава	 тел.	
0885/235-021.	[3,	1]

проДаВа Тор
угнила гоВЕжДа тор,	
със	собствен	самосвал	(2	
тона),	 се	 продава	 на	 тел.	
0899/41-41-53.	[12,	9]

жиВоТни проДаВа
ДВЕ заплоДЕни крави,	
на	 второ	 теле,	 1300	 лв./
бр.,	 се	 продават	 на	 тел.	
0899/41-41-53.	[12,	9]
прасЕТа - 100	и	200	кг,	
продава	 тел.	 0879/377-
654.	[4,	4]
гълъБи-кЕпЕТа и пауни	
-	 5	 лв.,	 се	 продават	 на	

тел.	 0886/744-200.	 [11,	
5]

купуВа разни
сТара нафТа се	 купува	
на	тел.	0895/752-838.
Буркани БЕз винт	се	из-
купуват	на	тел.	0879/850-
554.
МЕханиЧни ЧасоВниЦи 
купува	тел.	0877/407-450.	
[6,	1]

купуВа МаТЕриали
пункТ за вторични	купу-
ва	всякакви	железа	-	тел.	
0896/183-637.
ВсякакВо жЕлязо 
от	 място	 изкупува	 тел.	
0897/82-80-88.	[12,	4]

хоТЕл за
ДоМашни лЮБиМЦи
хоТЕл за ДоМашни 
лЮБиМЦи В гаБроВо	
очаква своите посети-
тели.	 Справки	 на	 тел.	
0887/130-350.	[12,	7]

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 сЦЕник, 1.6	 Е,	
1999	 година,	 газ-бензин,	
за	 1150	 лева	 се	 продава	
на	тел.	0879/407-167.	[6,	
6]
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,	8]
форД фокус -	 комби,	
в	 отлично	 състояние,	 ре-
гистриран	 и	 обслужван,	
като	 нов,	 продава	 тел.	
0878/347-099.	[12,	6]
рЕно МЕган Сценик	 за	
1300	 лева	 се	 продава	 на	
тел.	0899/005-208.	[5,	3]
форД фиЕсТа 1.4	 TDCI	
продава	 тел.	 0885/598-
651.	[5,	2]
сЕаТ, 2003 г.,	 дизел,	
цена:	2100	лв.,	се	прода-
ва	 на	 тел.	 0893/712-546.	
[4,	2]

аВТоЧасТи/Магазини
каТализаТори изкупу-
Ва тел.	 0894/52-52-58.	
[20,	19]
акуМулаТор VarTa  64	
Ah,	 стопове	 и	 мигачи	 за	
Ауди	от	90-те	се	продават	
на	тел.	0897/287-580.	[5,	
4]
ноВи калниЦи за	 Жи-
гули	 се	 продават	 на	 тел.	
0899/005-208.	[5,	3]
разпрЕДЕлиТЕлЕн Вал, 
водна	помпа	и	др.	се	про-
дават	 на	 тел.	 0899/005-
208.	[5,	3]
пЕжо 405, 1.6	 i,	 1995	
година,	 с	 газ,	 за	 части,	
680	 лева	 продава	 тел.	
0898/760-175.	[4,	2]

аВТоМоБили
поД наЕМ
„VaIKar renTaCar“ Ав-
томобили	 под	 наем,	 ул.	
„Емануил	 Манолов“	 28	 -	
справки	на	тел.	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,	4]
коли за скрап	 се	 купу-
ват	 на	 тел.	 0897/82-80-
88.	[12,	4]

гуМи
зиМни гуМи КАМА	-	за-
пазени,	2	бр.,	185/65/14,	
продава	 тел.	 0899/39-60-
60.	[3,	3]
гуМа „МишЕлин“, 
185/60/14-82,	 нова,	 зим-
на,	 за	 20	 лв.	 се	 продава	
на	тел.	0885/235-021.	[3,	
1]

МоТори/ВЕлосипЕДи
ВЕлоБагажник за те-
глич,	 за	 три	 велосипеда,	
мигачи,	стопове,	почти	не	
ползван	 -	350	лева,	 про-
дава	 тел.	 0887/611-753	
[12,	1]

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,	24]
Бус - 0,45	 лв./км	 -	
0894/004-045.	[22,	22]
ТранспорТ с бус	до	3.5	
тона	 -	 тел.	 0882/266-
155.	[16,	5]

ЕроТика
МоМЧЕ поД наем	срещу	заплащане	-	тел.	0879/296-
508.	[16,	5]
ЕроТиЧЕн Масаж  -	тел.	0894/277-849.	[12,	1]

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 

ÌЕБЕЛИ

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



714 декември 2020 г.

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
ТаксиМЕТроВи шофьори се	
търсят	 на	 тел.	 0887/587-354.	
[24,	24]
фирМа Търси работник	 за	
автомивка	 и	 монтьор	 гуми.	
Справки	на	тел.	0894/677-099.	
[22,	22]

ТранспорТна фир-
Ма наБира шофьори 
на гонДоли с каТЕго-
рия „с+Е“.	 За	 контакти:	
0887/818-462.	[18,	7]

раБоТник за мелница	 за	
пластмаси	търси	тел.	0887/39-
63-71.	[11,	11]
аВТоМиВка До „Кауфланд“	
търси	да	назначи	работник.	За	
справки:	0899/58-46-46.	[4,	3]
„ТЕспоМ“ аД търси	да	назна-
чи	 фрезист	 на	 универсална	
фреза.	 Справки	 на	 0879/123-
678	или	на	място.	[11,	4]

МЕБЕлна фирМа „Фореста	
Мебел“	 -	 Габрово	 търси	 да	
назначи	 мебелисти	 и	 шпри-
цьор	 с	 опит.	 Справки	 на	 тел.	
0886/332-968.	[19,	8]
МЦ „хипокрЕна“ търси	 бол-
ногледач	за	мъж	на	75	години	
в	град	Севлиево.	С	възможност	
за	пребиваване	в	дома	на	бо-
лния.	 Осигурено	 възнагражде-
ние	 и	 храна.	 Справки	 на	 тел.	
0878/979-019.	[8,	3]
„ТЕспоМ“ аД търси	да	назна-
чи	шлайфист	центрови	шлайф.	
Справки	на	тел.	0879/123-678	
или	на	място.	[11,	3]

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“	 (бивша	 Прави-
телствена	 болница)	 -	 гр.	
София.	 аМБулаТорни 
прЕглЕДи Всяка съБо-
Та и нЕДЕля В каБинЕТ 
В гр. гаБроВо,	ул.	„Нико-
лаевска“	195	след	уговор-
ка	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	

18	 декември	 2020	 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.	
[3,	3]

ОТГОВОРИ на кРъсТОслОВИцаТа ОТ пеТък
ВоДораВно:	Бисквити.	Картина.	„Този	див,	див	запад“.	Буре-
ни.	Анта.	Пара.	Рема.	Жнин.	Кило.	Игла.	Шии.	Идо.	Ове.	Луг.	
Скити.	Ек.	Уязвимост.	Клан.	Натал.	Риторика.	Анани.	„Оберон“.	
Хан.	Имейл.	Омир.	Аин.	Змей.	Аврен.	Сглоб.	Капри.	Апенини.	
Миг.	Класа.	Онес	(Хейке	Камерлинг).	Варак.	Папа.	Туч.	Ананас.	
Соната.	Один.	Декар.	Стил.	Ивет.	Чаир.	Адорно	(Теодор).	„Ил“.	
Кардиф.	„УАЗ“.	Гнусота.	Финал.	Та.	Апела.	„Пирамидон“.	Хра-
нилка.	Ниагара. 
оТВЕсно:	 Литургия.	 Нимфи.	 Новинар.	 Сорел.	 Знаме.	 Гва-
делупа.	 Екзема.	 Ван	 Ейк	 (Хуберт).	 Анит.	 Сен.	 Вина.	 Литий.	
Акран.	„Коли“.	Миди.	Шума.	Лаплас	(Пиер-Симон).	Чатал.	„Ти“.	
Жиголо.	 Врак.	 Дара.	 Дивани.	 Борис.	 Сеид.	 Па.	 Дни.	 Стреме.	
Апокрифи.	 Скитник.	 Ирина.	 Ана.	 Фирн.	 Ава.	 Диктор.	 Попара.	
Наи.	Орз.	Котлон.	Сенат.	Драма.	Тапи.	„ИАР“.	Агне.	Асо.	Лиг.	
Пипало.	 Нихилист.	 Тру.	 Да.	 Нарове.	 Канон.	 Уринатор.	 Вада.	
Екран.	Бияч.	Лозана.

МЕДиЦински МаТЕриали
ноВа сгъВаЕМа инВалиДна колиЧка	за	220	лева	
се	продава	на	тел.	0899/005-208.	[5,	3]

До веñòник  „100 веñòи”
Здравейте г-н Господинов,

 Искам да Ви поздравя за публикуваната серия от „Избра-
ните съчинения“ на Васил Априлов. Според мен, това беше 
много удачна инициатива на Вашата редакция. Това събитие 
имаше голям положителен отзвук не само сред съгражданите 
на Васил Априлов. Значението на неговото дело го нарежда 
до най-достойните българи, отдали живота си за българската 
кауза. Затова всички имаме основание да се гордеем с тази 
най-светла личност на Българското възраждане, на която 
само след две години ще отбележим 175 години от неговата 
кончина.
 Използвам случая да споделя с Вас следната идея:
 Мисля, че Вашата редакция (ако прецените за целесъо-
бразно) може да поеме инициативата за създаването на

Документален филм за живота и дейността на Васил Априлов

 Първите стъпки в това направление би трябвало да се 
съгласуват с административното ръководство на Общината и 
при положителен отзвук да се даде необходимата гласност 
на тази инициатива, която напълно закономерно трябва да 
излезе от Вашия вестник. След това следва да бъде обявен 
конкурс за написване на сценарий за този филм. Оставям 
финансовата страна на въпроса на заден план, защото необ-
ходимите за целта средства винаги могат да бъдат осигурени, 
ако на тази идея се погледне сериозно от страна на тези, 
които ще имат необходимите пълномощия да решат този про-
блем.
 Дерзайте, г-н Господинов!
 Ще се радвам много, ако прегърнете тази идея и напра-
вите всичко, което е по възможностите на Вашата редакция, 
за нейното осъществяване.

С  уважение: Димитър Гиргинов, 12.12.2020

Пиñмо нà Н. Пàлàузов и В. 
Априлов до Гàáровñкàòà 
оáщинà 16 àвãуñò 1833
Документът се печата по П. Р. 
Славейков, Габровското училище 
и неговите първи попечители, 
Цариград, 1866, стр. 8-11; вж. 
също В. Априлов, Събрани съчи-
нения под редакцията на проф. 
М. Арнаудов, София, 1940, стр. 
361 - 363.

Източник: istorianasveta.eu
 Публикува се по: Текстове и 
документи по история на Бълга-
рия, съставители: Хр. Матанов, 
Т. Даков, Б. Бобев

 Прежде време бяхме пи-
сали в Букурещ на съоте-
чествениците наши господа 
братия Мустакови и хаджи 
Бакалоглу и Ниделкович за-
ради намерението си, що 
имахме тука, за да составим 
в отечеството се училище или 
школио, и им преставихме 
нашето мнение тако и сте-
чение, тоест помощта, що ся 
обещаваме на школиото. И 
като получихме отговорат им, 
научихме с голяма радост, 
какво и те имали това наме-
рение, тая грижа и тая мисъл 
за тая работа. И така са 
познахме между си с писма 
заради това богоугодно дело, 
за което и с последню тя-
хно писмо научихме с голямо 
благодарение, какво и вий 
сте показали голяма ревност 
и прилежание за това общо 
школио на отечеството ни и 
какво сти свършили зданието, 
япинта на школиото. Co веем 
това ревнително начало, то 
казва какво щете и занапред 
да имате истата ревност и 
прилежание за школиото и 
учението, че като мине мало 
время и земат малко просвя-
щение дечата на отечеството 
от науката, тогава щат да 
разумеят какво само учение-
то ест, що може да стори 
человека добронравен, добър 
гражданин и домакин добър, 
и тогава непрестанно щат да 

молят бога за вашето бла-
женство. Но за да са не 
бави работата на школиото, 
потребно ест най-напред да 
призовете жителите общо и 
единомислено, да избирете 
трима епитропи на школата, 
които да поемат управление-
то, тоест разходът, собиране-
то на парите и плащането и 
ощи щото е нужно, да даржат 
добр счет за колкото земат. 
Сас такъв начин, като отсяка 
година в едно време да при-
дават счетат на отчетниците 
и на онези, що са спомоще-
ствователи, за да видят колко 
пари са влезли и колко са 
похарчили, и ощи ако го раз-
судите за добро, можете и на 
черкувите да определите по 
един дискос за школиото и 
каквото йощи друго полезно 
можете да сторите. Прихо-
дите, тоест гелият от водени-
ците на покойния Теодосия 
Йофчев надеем са да сте 
наредили да са сабират за 
сколиото, тако и от лавки му 
букурещки, що са епитропи 
братята господин Мустакови-
те и събират доходът, требова 
епитропите да имат грижата 
да са прибират; каквото и 
онзи, що е дал за в Габро-
во свети митрополит един 
запис да плаща селото дохо-
дат сяка година на сколиото, 
надеем са и те да са здрави 
и да са плащат без прекос-
ловение. А които от нас пос-
вещени секи по две хилиади 
гроша цариградски на годи-
ната и тях непременно имаме 
да изпратим, дето е нужно, 
кога прикажат епитропите 
школски согласно с братя 
Мустакови и хаджи Бакалови 
и Ниделкович от Букурещ и 
щем да ги платим. Това наши 
принесение, секи по две хи-
лиади гроша на годината, ест 
завсегда доде сме живи и 
ако ще Бог, по марта можем 
да ги умножим; или може 
още по-скоро, кога би да 
видим, какво сколиото са ут-
върждава, учението почнава 
да цафти, уениците прокопсу-
ват и родителите прилежават 

и показват ревност за уче-
нието на чедата си. Понеже 
сколиото требова да има кон-
дика за разни помощи, за-
това направихме една книга, 
запечатана с нашите печати 
и в нея записахме своеручно 
секи по двете хиляди гроша, 
що обещаваме сяка година, 
и днес я провеждаме в Бу-
курещ на г. братя Мустакови 
да прикарат и господство им 
като епитропи на покойния 
Теодосия Йофчев посвеще-
ните му за школиото други 
спомощества и после да го 
пратят в Тарново на свети 
митрополита да запише десе-
тах хиляди гроша, що има в 
селото заим за полза на шко-
лиото, и тогава да го прати в 
Габрово на сколските питро-
пи да преминат и габровските 
спомоществования, та и да го 
имат там да записват всегда 
годишните доходи, колкото са 
случат. Молим общо братята 
ни да изберат за епитропи 
частни хора, колкото возмож-
но прокопсани; най-паче чу-
ваме да се намерва там един 
йеромонах нашенец прокоп-
сан, който ест нужен да се 
намеря миждо епитропите, за 
да ги ползува със советат си 
и да ги наставя, когото молим 
да би изволил да поеме тая 
служба. А за учението ние 
мислим да почне школиото 
славянски, болгарски язик по 
начинат на Ланкастер, което 
е нов лесен начин на нача-
лото на учението, алилоди-
дактики незиваемий, по него 
яко скоро учат дечата: и на 
тоя език да учат граматика, 
священ, история, аритметика 
и писмо: и като видим какво 
отива и доходат на сколиото 
че артисва, тогази прибавя-
ме и по-високо учение. Но 
за даскал, дето да почене 
новия начин на учението Лан-
кастерово, сега не щем да 
намерим готов, ами мислим 
от онези даскали, що са на-
мерят сега там или около 
там, да призоват епитропите 
едного, който е ближен и 
прокопсан, и да го погодят да 

иди в Букурещ да научи там 
в школието влашко редат на 
алилодидактики, който може 
да се научи в един или два 
месеца, и после да ся варни 
да уреди сколиото на българ-
ският език: и ако би да няма 
состояние даскалът, може да 
му са дадат част пари напред 
за разходите му, за харчат 
му. Днес пращаме у Букурещ 
на господина Мустаков ог-
лавление или пример от тоя 
нов начин на учението да го 
преведат на българския, доде 
да са намери даскал: пращам 
им ощи и други нужни книги, 
за да са преведат малко по 
малко, каквото ви ги бележим 
долу. Свети владика поне-
же има голяма ревност кам 
сколиото, требова епитропите 
школски да не липсуват сяко-
га да му искат советат на ра-
ботите си и тогава несумне-
но, като согласно синца има-
ме прилежание и грижите на 
тая работа, ще да са умножи 
богоугодното дело, каквото 
сме цяло известни и желаеме 
да би дало добар плод, тако 
и ни щеме да бадем всегда 
доброжелатели на школиото. 
В толицех же и остаем вашея 
честности завсегда готови и 
яко братя.
Покорни слуги
Николай Палаузов
Василий Априлов
Одеса, 16-го августа 1833

под редакцията на проф. Михаил Арнаудов с очерк за живота и дейността на Априлов
Вàñил Априлов - ñъáрàни ñъчинения

В. Априлов, Събрани съчинения 
под редакцията на проф. М. 
Арнаудов, София,1940, 
стр. 361.
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Рио де 
Жàнейро
 Навлизам в квартал 
Лапа и веднага в очите 
ми се набива акведуктът 
Carioca, който жителите на 
града често наричат Arcos 
da Lapa (Арките Лапа). Ак-
ведуктът, който виждам, е 
наследил по-стар. Този е 
завършен през 1750 г., а 
негов архитект е бил пор-
тугалски военен инженер, 
вдъхновен от акведукта 
Агуас Ливрес в Лисабон. 
Предназначен е да осигу-
ри прясна вода от изво-
рите на река Кариока на 
хълма Санта Тереза до ня-
колко чешми в центъра на 
града, между които и чеш-
мата на Местре Валентим 
на Praca XV. Най-впечат-
ляващата част на акведук-
та е тази, която свързва 
днешните квартали Санта 
Тереза и Лапа (това, което 
виждате на снимките). Тя 
е дълга 270 m и се състои 
от 42 арки на два етажа, 
високи почти 18 m. Ак-
ведуктът е функционирал 
до края на XIX век, след 
което е преустроен в тра-
се на трамвайна линия, 
свързваща споменатите 
два квартала. Тази е един-
ствената стара трамвайна 
линия, която и сега е в 
действие и се радва на 
интереса на местните жи-
тели и туристите. Около 
акведукта се мотаят мно-
го бездомници, поне 20-30 
души. Повече не видях ни-
къде другаде в Рио. Дока-
то разглеждах красивите 
двуетажни арки, настъпи 
някакъв спор сред тях, 
двама се сбиха, други ги 
наобиколиха. Образува се 
голяма група от кряскащи 
и блъскащи се хора, чиито 
действия трудно можеха 
да се определят – дали 
се опитваха да разтърват 
биещите се или сами се 
включиха в боя. Аз преми-
нах от другата страна на 
акведукта, но там не видях 
нищо, което да привле-
че вниманието ми, и ско-
ро се върнах. До арките 
на акведукта вече имаше 
двама конни полицаи, а 
стълкновението беше за-
тихнало. 

 

Срещу акведукта, от дру-
гата страна на площада e 
Igreja de Nossa Senhora do 
da Lapa do Desterro, стара 
католическа църква, в коя-
то влизам за кратко и про-
дължавам към Escadaria 
Selaron.

 Стълбите Селарон 
(Escadaria Selaron) e една 
нова, но вече изключи-
телно популярна забеле-
жителност, чието начало е 
поставено през 1990 г. от 
чилийския художник Хорхе 
Селарон. До смъртта си 
през 2013 г. той покрива 
стълбите пред къщата си с 
чудни многоцветни мозай-
ки, сътворени от фаянсо-
ви, теракотени, стъклени и 
всякакви други отпадъчни 
плочки, които художникът 
събирал от строителни 
обекти и разрушени стари 
сгради. Запленени от сът-
ворената от него красота, 
много хора започват да 
носят и изпращат плочки 
от най-различни кътчета 
на планетата. Сега плочки 
от над 60 страни в света 
покриват 250 стъпала, во-
дещи към емблематичния 

за Рио квартал Санта Те-
реза. Някъде прочетох, че 
стълбите са включени в 
списъка от атракции, при-
ложени в заявката, която 
градът прави за домакин-
ството на Олимпийските 
игри през 2016 г. Но ули-

цата, която води до тези 
стълби, също е „заразена“ 
от това хрумване. От ля-
вата й страна има високи 
стени, на които по подо-
бен начин са изрисувани 
географски карти на Афри-
ка и Земята, а върху тях 
са изписани хиляди имена 
на мъже, жени и влюбени 
двойки. Когато застанах в 
подножието на стълбите, 
беше вече вечер. По тях 
се движеха или по-скоро 
позираха хора, но наисти-
на имаше защо. Това, кое-
то бе сътворил Хорхе Се-
ларон, е нещо оригинално, 
нещо очарователно. Там 
завърши моята обиколка 
през този първи ден от 
престоя ми в Рио. Когато 
се връщах към хотела и 
бях в края на площада до 
акведукта, някакъв бродя-
га ми извика и продължа-

вайки да крещи нещо, вър-
вя известно време след 
мен, но по едно време се 
отказа, и това беше един-
ственият случай, в който 
лично усетих някаква, ма-
кар и словесна, агресия в 
Рио.
 За първи път се съ-
буждам в Рио. Слизам на 
закуска и се убеждавам, 
че хотелът, който съм из-
брал, макар и малко напо-
соки, е наистина от много 
висока класа. Ресторантът 
е прекрасен, а това, кое-
то се предлага, не подле-
жи на описание. Може би 
броят на студените и топ-
лите ястия и напитки, на 
плодовете, зеленчуците и 
сладкишите надхвърля сто. 
След обилна закуска из-
лизам и се отправям към 

една от основните ми цели 
тук – огромната статуя на 
Христос Спасител (Cristo 
Redentor). Отивам на пло-
щад Cinelandia и хлътвам 
в близката метростанция, 
която носи същото име. 
На касите няма служите-
ли, естествено няма и би-
лети. Единственият начин 
да се пътува законно е 
да се купи карта, която 
се получава от автомат, в 
който вкарваш кредитна-
та си карта. Помолих за 
помощ младо семейство, 
което извършваше съща-
та операция. Трябваше да 
уточним за колко пътува-
ния да бъде моята карта 
(броят им е по избор) и аз 
казах „около десет“. Полу-
чих картата си, благода-
рих на семейството, което 
беше много любезно, и 
взех първия метровлак, 
който ме откара до стан-
ция Largo do Machado. Там 
намирам градския автобус, 
който може да ме закара 
до Cosme Velho, квартал 
в Рио. Влиза се само от 
предната врата и плащам 
кеш на шофьора, след кое-
то преминавам през въртя-
ща се врата зад него, коя-
то отделя платилите пътни-
ци (повечето са с карти) 
от тези, които току-що са 
се качили. Трябва да сляза 
на определена спирка сре-
щу църква на Ордена на 
йезуитите. Любезна дама 
в автобуса, която говори 
много добър английски, ми 
посочи спирката, а когато 
слязох, специално проме-
ни мястото, на което беше 
досега, за да се появи на 
прозореца и да ми покаже 
с ръка накъде да тръгна. 
Бях ѝ казал къде искам да 
отида, но и да не бях го 
направил, тя знаеше каква 

е целта на всички туристи, 
попаднали тук – Trem do 
Corcovado, атрактивният 
влак, който изкачва непре-
къснатия поток от хора, 
желаещи да видят статуя-
та, до подножието ѝ.
 Купувам си билет, кой-
то включва вход към стату-
ята и двупосочно пътуване 
с трена. Той се движи на 
интервал от 30 минути, но 
това време е предоста-
тъчно, за да се събере 
огромна тълпа от чакащи 
го хора. Побира 345 паса-
жери, а разстоянието до 
върха взема за двадесе-
тина минути при скорост 
12 – 15 km в час. Електри-
ческият Trem do Corcovado 
e най-приятният и предпо-
читан начин да се отиде 
до статуята. Той изминава 
около 4 km, провирайки 
се между гъстите тропиче-
ски гори на Националния 
парк Тижука (Tijuca), друга 
забележителност на този 
омайващ с природата си 
град. Железопътната ли-
ния е била прокарана още 
през 1884 г. и за времето 
си е била изключително 
техническо постижение. 
До статуята може да се 
стигне и пеша през парка, 
но за това са необходими 
2-3 часа, а и опасността от 
нападения и грабежи не 
бива да се пренебрегва.
 От последната спирка 
на влакчето до основата 
на статуята, където е па-
норамната площадка за 
наблюдение, водят 220 стъ-
пала, които всеки, желаещ 
да погледне отгоре, е тряб-
вало да изкачи. Но вече е 
изграден панорамен асан-
сьор, който позволява и 
на трудноподвижни хора 
да споделят това неповто-
римо преживяване.

 Вече съм на площад-
ката, върху която е пие-
десталът на статуята, и 
бързам да направя първи-
те снимки, сякаш статуята 
може да избяга. Да избяга 
- не, но да се скрие - да, 

защото мъгли и облаци 
непрекъснато я вкарват в 
някаква игра на криеница 
с тези, които са отправили 
погледи и обективи към 
нея.

продължава в понеделник

Пътеписите на Георги Трендафилов

Едно пъòувàне в Южнà Америкà

Акведуктът Carioca. 
Тук видях най-много 

бездомници, събрани на 
едно място

Църквата Igreja de Nossa 
Senhora do da Lapa do Desterro

Стълбите 
Selaron вечер

Trem do Corcovado на вниманието 
на очакващото го множество от хора

В Trem do Corcovado, който ни 
изкачва към връх Корковадо

Статуята на
Христос Спасител


