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Д-р Малинова: Три бебета
се родиха на 2 януари
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ЖЕНИНА ДЕНЧЕВА
Три бебета се родиха в първите дни на 2021 година. Първите две от тях са момичета. Двете са се родили през нощта на
1 срещу 2 януари, а третото - в
ранния следобед на 2 януари.
Става дума за нормални
раждания, без усложнения, бебетата са здрави, съобщи д-р
Светлана Малинова, началник
на отделението по неонатоло-

гия.
    271 са родените деца през
2020 година, по-малко от предходната година.
Намаляват ражданията,
градът остарява. Очакваният
бейби бум заради пандемията
важи само за големите градове. В болницата в Шейново в
София, например, са се родили 2400 бебета през миналата
година, коментира д-р Малинова.

Таня Христова: Благодаря на всички, които
изпълниха със смисъл и значение 2020 година

Предстои много работа, отговорност и ангажираност, каза в първите дни на новата година кметът на Габрово

полезна в борбата с коронавируса, както и за оборудване
- Г-жо Христова, най-акту- на PCR лаборатория. За децата
алният въпрос продължава да на работещите на първа лие свързан с COVID-19. Какви ния осигурихме дежурна детска
са мерките, предприети от Об- градина, а медицинските спещината за справяне с панде- циалисти от детските градини
мията и облекчаване положе- и училищата, които работят в
помощ на колегите си в болнинието на нуждаещите се?
- Габрово беше сред пър- ците, получават допълнително
вите градове в страната, за- възнаграждение.
Освободихме от заплащане
сегнати от COVID-19. Без да
имаме модел, трябваше бързо на такси и наеми онези наши
да реагираме в извънредната съграждани, които по обясними
ситуация с пакет от мерки сре- причини не можеха да упражщу пандемията. Извършвахме няват дейността си в общински
повсеместната дезинфекция обекти или пък да ползват услуна публични сгради и площи, ги в периода на извънредното
реорганизирахме работата в положение.
- Въпреки кризата животът
различни звена и отдели, стартирахме нови социални услуги. продължава, кои според Вас
Изключително полезни се са запомнящите се събития
оказаха Кризисната социална през 2020 година?
- Безспорно най-голямото
кухня и Доставката на храни
и лекарства по домовете със събитие за 2020 г. за Габрово,
средства на заявителите, които за България и за целия свят ще
и сега продължават да пома- остане Ковид-19 и трансформагат на самотни и възрастни цията, която последва в живота
хора, на лица с увреждания и на всеки един от нас.
Този невидим враг ни накапоставени под карантина габровци. Създадохме „Общински ра да преосмислим и пренаресоциален фонд „COVID-19“ за дим приоритетите си, отключи
нуждаещи се лица и семейства. противоречиви настроения, геОбщинският съвет в Габрово, с нерира вълна на солидарност
дарения от възнагражденията и подкрепа за най-нуждаещите
си, също създаде фонд за под- се и ни накара да оценим по
помагане на семейства с деца.   достойнство нашите лекари. И
Предоставени бяха целеви въпреки че мнозина определят
средства на областната бол- тази година като криза в много
ница за закупуване на меди- направления, ми се иска да я
цинска техника и апаратура, приемем и като изпит и възЖенина Денчева

можност, от които бихме могли
да излезем по-мъдри, по-силни,
по-сплотени, обединени около

вечните ценности като любов,
вяра, състрадание, надежда.
Въпреки Ковид кризата, в

Габрово 2020 година ще запомним и с немалко хубави моменти и достижения.
Ще припомня, че през 2020
г. Габрово навърши 160 години
от провъзгласяването му за
град и въпреки че не успяхме
да реализираме в пълнота планираните чествания, през цялата година се проведоха разнообразни инициативи, които ни
заредиха с доза безценна гордост, вдъхновена от минали и
настоящи постижения на хора,
посветили таланта и живота си
на развитието на Габрово.
Точно тази година, след повече от сто години, в Габрово
отвори врати нов християнски
храм - „Св. Онуфрий, Дамаскин
и всех мучеников Габровских“,
изграден в квартал Младост.
Вълнуващ е фактът, че градежът
на новата църква започва през
2017 г. и завършва за по-малко
от три години, благодарение
на спомоществователството на
благодетели и подкрепата на
държавата.
През 2020 г. започнахме да
се движим по обходния път на
Габрово с дължина 23 км, който
доближава сбъдването на многогодишната мечта на габровци
за тунел под връх Шипка.
През 2020 г. в рамките на
ТУ – Габрово беше открит първият извънстоличен Технопарк.
Той включва в себе си общо
18 лаборатории от Център за
компетентност „Интелигентни,

мехатронни, еко- и енергоспестяващи системи и технологии“, Център за върхови постижения „Национален център по
мехатроника и чисти технологии“, Център за компетентност
„Квантова комуникация, интелигентни системи за сигурност и
управление на риска“ (QUASAR)
и Център за компетентност
„Дигитализация на икономиката в среда на Големи данни“,
финансирани от Оперативна
програма „Наука и образование за интелигентен растеж“,
съфинансирана от Европейския
фонд за регионално развитие.
С наличната съвременна технологична инфраструктура и
експертиза възможностите за
правене на наука и иновации с
приложен елемент вече са реална възможност и дават сериозно конкурентно предимство
на Габрово в това ключово
направление.
Иска ми се да отдадем специално внимание и признание
на тези, които с традиционна
предприемчивост, находчивост
и упоритост успяха в тази трудна 2020 година да запазят своя
бизнес и да го адаптират към
новите предизвикателства.
Немалко бяха тези, които
за кратко време успяха да развият нови продукти, да въведат
нови технологии и така да запазят и дори увеличат работната ръка.
продължава на стр. 3

"Нашето ПО-ГОЛЯМО Габрово" рестартира
идеята за Център на модерното изкуство
В края на миналата година
Сдружение „Нашето ПО-ГОЛЯМО Габрово“ изпрати предложение до кмета Таня Христова
за продължаване работата по  
изграждане на Център на модерното (съвременното) изкуство, носещ името на „Кристо
и Жан-Клод“, за което има съгласие на двамата творци, както и решение на местния Общински съвет. Идеята за такава
постоянна изложба е на „100
вести“ - бр. 2, 09.01.1992 г., а
техническите й измерения бяха
оформени години по-късно от
Симеон Абанос. Непосредствено преди Коледните празници
на среща между кмета Таня
Христова, председателя на

валутни
курсове

USD - 1.59386, EUR - 1.95583, CHF - 1.81062, GBP - 2.17549

прогноза
ЗА ВРЕМЕТО

сдружение „Нашето ПО-ГОЛЯМО Габрово“ Иван Господинов
и директора на Музей „Дом на
хумора и сатирата“ Маргарита
Доровска стана ясно, че възможностите за изграждане на
Център, чийто позиции ще са
адекватни на името, което ще
носи, са повече от реални, налице са конкретни идеи, финансови инструменти и срокове.
„100 вести“ стартира рубрика
„Габрово - градът на Кристо“,
чрез която ще отразява раждането, редом с Дома на хумора
и „Етър“-а, на трети наднационален културен център. Започваме с предложението на
„Нашето ПО-ГОЛЯМО Габрово“.
В един от следващите броеве -

ПОНЕДЕЛНИК 11о/6о

планът на кмета Таня Христова
за Център на съвременното
изкуство „Кристо и Жан-Клод“.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ
от Сдружение „Нашето ПО-ГОЛЯМО Габрово“
относно реализиране идеята за
център на името на Кристо и
Жан-Клод
Уважаема г-жо Христова,
На 31 май 2020 година светът се раздели с Кристо Явашев. Убедени сме, че кончината
на твореца прави още по-актуален въпроса за изграждането
на Център на модерно изкуство
на негово име. Съгласие за

ВТОРНИК 9о/00

СРЯДА 11о/00

това Сдружение „Нашето ПОГОЛЯМО Габрово”, респективно
Община Габрово, са получили
лично от Кристо Явашев още
преди десетина години.
Досега бе постигнато следното:
- Благодарение на Вашите
лични усилия и на волята на
Общинския съвет бяха прекратени изкуствено предизвиканите съдебни спорове и възстановени добрите взаимоотношения с фамилията на почетния
гражданин на Габрово Кристо
Явашев.     продължава на стр. 7
-
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КЕВР утвърди нови цени на ВиК услугите за
2021 година, в Габрово - 2.62 за кубик с ДДС

Промяна в цените на
ВиК услугите през 2021
година има в 26 области в
страната.
Изменението е прието
на закрито заседание на
Комисията за енергийно и
водно регулиране (КЕВР),
проведено на 30 декември.
Новите цени влязоха  
в сила от 1 януари.
Намаляват се цените
на услугите на 16 ВиК дружества, за 7 дружества
тарифите се повишават
(най-значително за София
и Разград - с около 6%).
За част от дружествата
няма промяна в цените.
За Габрово новата
комплексна цена на ВиК
услугите е 2,183 лева за
кубически метър (2,62 лв./
куб. м с ДДС). В сравнение с досегашната цена
(2.71) намалението е с 9
стотинки.
Цената на водата (виж
съобщението на В и К
ООД - Габрово вдясно) е
сбор от цените на услугите:
• Доставка на питейна
вода;
• Отвеждане (когато в
района има изградена канализационна мрежа);
• Пречистване (когато
отведената вода е в район, обхванат от пречиствателна станция).
В съответствие с
действащата законова и
подзаконова уредба след
третата година от приемането на бизнес плановете
на дружествата КЕВР е
нормативно задължена да
актуализира утвърдените
с 5-годишните бизнес планове на ВиК дружествата
цени на услуги за следващата година, при отчитане на допълнителни показатели за изпълнение, а
не само на инфлационния
индекс за периода от приемането на бизнес плановете.
През 2020 г. Комисията
е извършила цялостен регулаторен преглед, включващ планови проверки на
дейността на всички ВиК

Цени на водата от 1 януари 2021 г. в цялата страна
1

2

3

4

1. ВиК оператор. 2. Действаща комплексна цена на ВиК услуги до 31 12.2020 г. за ВиК
оператори с одобрен БП през 2017-2019 г. от регулбаторен период 2017-2021 г. (лв./
куб. м с ДДС). 3. Утвърдена комплексна цена на ВиК услуги до 01.01.2021 г. съгласно
решението на КЕВР от 30.12.2020 г.(лв./куб. м с ДДС). 4. Изменениепрез настоящата
2021година спрямо минаналата 2020 г
дружества за 2019 г.
За първи път в процедурата по изменение на
цените на услугите регулаторът отчита и ефекта от
изпълнението на инвестициите, заложени от дружествата в бизнес плановете, както и изпълнението
на единните показатели
за ефективност. Оценява-

нето на дейността на ВиК
операторите е извършено
с прилагането на единна
методика, с което се гарантира равнопоставеност
между тях.
Решението на КЕВР
за новите цени е качено
на сайта на Комисията. В
него са отразени и писмените въпроси и изказвания

за общественото обсъждане в началото на декември
миналата година.
Преди обсъждането, в
указания срок -   до 16.00
часа на 2 декември 2020
г., писмо е изпратено и
от „ВиК“ ООД - Габрово.
В него управителят на
дружеството инж. Владимир Василев посочва, „че

бизнес планът на „ВиК”
ООД, гр. Габрово 20172021 г. е одобрен с решение на КЕВР № БП-Ц-9
от 28.09.2018 г.“, т. е. за
дружеството 3-та година
се явява 2021 г. От 1 януари 2019 г. „ВиК” ООД,
гр. Габрово оперира на
територията на община
Севлиево, съгласно договор с АВиК на област
Габрово. На територията
на новоприсъединената
община дружеството не
разполага с корпоративни
активи, а се използват активи на бившия оператор
„Бяла” ЕООД - гр. Севлиево под наем и разходите
за наем, закупуване на
инструменти, оборудване на инвентар поглъщат
част от средствата, които биха били насочени за
инвестиране. Активите на
бившето водоснабдително
дружество „Бяла” ЕООД
- гр. Севлиево влизат в
експлоатация към новия
оператор „ВиК“ ООД - гр.
Габрово от 1 януари 2019
г., но реално са предадени
към 23 декември 2019 г., т.
е. за период от 1 година
не са отчитани амортизационни отчисления и разходи по експлоатацията на
активите, което не е взето
предвид в доклада на регулатора. В бизнес плана
за 2019 г. не са предвидени разходите за ПСОВ
- гр. Севлиево, тъй като
съоръжението никога не е
било в активите на „Бяла”
ЕООД, гр. Севлиево, но
АВиК - Габрово е предоставила нейната експлоатация на 23 декември 2019
г. По-малките приходи от
дейността на дружеството
се дължат на сериозното
засушаване през лятноесенния период, съответно
отчетени по-малки водни
количества. Отбелязва и
повишаването на минималната работна заплата.
В заключение дружеството
посочва, че намаляването
на цената на ВиК услугите
ще доведе до сериозни
смущения в работата на

НАП: На 11 януари започва Данъчна кампания 2021,
фирмите и ЕТ декларират своите данъци от 1 март
Стефка Бурмова

Данъчната кампания
2021 г. започва на 11 януари, съобщиха от пресцентъра на приходната
администрация в София.
От тази дата стартира подаването на декларациите
за доходите на физиче-

ските лица в офисите на
приходната агенция.
През март 2021 г.,  
след подаването на данните от работодатели и
платци на хонорари, ще
бъде пусната и електронната предварително попълнена декларация за
доходите, която се пода-

600 000 лв. за водопровода
в Царева ливада

Отпуснати са 600 хил.
лв. за ремонт на водопровода в Царева ливада,
съобщи кметът на Дряново
Тифон Панчев. Споразумението с МРРБ вече е факт,

БОРСА

ЯРЪМОВ АЦ • ООД
СТРОИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ

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

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

а предвидените средства
са за подмяна на водопровода в селото, попадащ в
обхвата на пътното платно
на републиканския път III609 в чертите на селището.

ЯРЪМОВ АЦ • ООД

РАДИАТОРИ

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

КОЛИЧЕСТВА - В НАЛИЧНОСТ

Работим за вас!

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

808-854, 808-545

ва с ПИК или електронен подпис – уточниха
от НАП. В нея ще бъдат
вписани автоматично данни за получени през 2020
година доходи от трудови
правоотношения, граждански договори и хонорари, доходи от наем за
имоти, чиито наематели

са юридически лица и
други.
Срокът за ползване
на 5-процентната отстъпка за ранно деклариране
и плащане и през следващата   година е 31 март,
а крайният срок за обявяване на доходите е 30
април, напомнят от при-

ходната администрация.
За първи път през
2021 година юридическите
лица подават декларациите си от 1 март до 30
юни, според последните
промени в данъчното  законодателство. А срокът
за плащане на корпоративния данък е 30 юни.

Общинските съветници от ГЕРБ - Дряново
не подкрепиха предложеното от кмета
увеличение на данъците за граждани
Общинските съветници
от ГЕРБ - Дряново категорично се противопоставиха на предложението на
кмета Трифон Панчев за
повишаване на данък недвижимо имущество и такса смет за гражданите, се
казва в прессъобщение,
изпратено до медиите в
края на миналата година.
Въпреки това с гласовете на съветниците от
управляващото мнозинство предложението беше
прието. Така от новата година гражданите на община Дряново ще плащат
с 50 процента повече данък върху недвижимото
имущество и с между 15
и 17 процента повече за
такса битови отпадъци в
зависимост от населено-

то място, като по-голямо
е повишението за селата.
По време на заседанието общинският съветник и
общински ръководител на
ГЕРБ - Дряново Преслава
Демирева заяви, че е недопустимо във време на
пандемия, на трудности,
във време на ограничени
доходи и увеличена безработица да се повишават
данъците на гражданите.
„В момент, в който държавата чрез различни мерки
и механизми се опитва да
подпомогне гражданите и
да ги подкрепи, е несериозно в Дряново да се увеличават данъци и такси“,
коментира Преслава Демирева. На практика, съгласно предложението на
кмета, промилът на данъка

върху недвижимото имущество за граждани се изравнява с този за бизнеса.
Такса смет също се увеличава само за гражданите,
като за бизнеса се намалява от 3 на 2.5 промила.
„Ние нямаме против
намаляването на данъка
за бизнеса, защото той
също има нужда от подкрепа през времето на
пандемията и сме го доказали с редицата отстъпки, които сме гласували
през тази година в полза
на бизнеса, но категорично не приемаме товарът
да бъде прехвърлен върху
гражданите“, заявиха съветниците от ГЕРБ Преслава Демирева, д-р Теодора
Мъглива и Надя Кукурякова.

„В и К” ООД – гр. Габрово
СЪОБЩЕНИЕ
С Решение № Ц-46 от 30.12.2020 г. Комисията за енергийно и водно регулиране утвърждава, считано от 01.01.2021 г., следните цени, без
ДДС, на водоснабдителните и канализационните услуги на „ВиК” ООД – гр. Габрово за 2021
г., както следва:

Цени на ВиК услуги

лв./куб. м
без ДДС

Доставяне вода на потребителите

1,612

Отвеждане на отпадъчни води

0,158

Пречистване на отпадъчни води
Битови и приравнените към тях потребители

0,413

Промишлени и други стопански потребители
степен на замърсяване 1

0,524

степен на замърсяване 2

0,685

степен на замърсяване 3

0,929

Доставяне на вода на друг ВиК оператор

0,335

Община

Габрово

ЗАПОВЕД № 2839/29.12.2020 г. НА КМЕТА НА
ОБЩИНА ГАБРОВО ЗА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ТАЙНО
НАДДАВАНЕ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ
ЗА СРОК ОТ 10 ГОДИНИ НА:
Масивна сграда на един етаж, находяща се на ул.
„Христо Ботев“ № 10, с идентификатор 14218.504.353.6
по КККР на гр. Габрово, с полезна площ 50,00 кв. м,
с предназначение – склад.
Начална тръжна цена:
77,00 лв. без включен ДДС.
Дата и час на провеждане на търга:
18.01.2021 г., от 13,30 ч.
Закупуване на тръжна документация: от 04.01.2021
г. до 15.01.2021 г.
Дата и час на повторно провеждане на търга:
22.01.2021 г., 13,30 ч.
Закупуване на тръжна документация:
до 21.01.2021 г.
Тръжната документация се получава в „Център за
информация и услуги на гражданите” при Община
Габрово срещу представена квитанция за закупени
документи.
За допълнителна информация:
Община Габрово, тел. 066/ 818 441

Електроразпределение Север АД,
Разпределителен
обслужващ център
Габрово и Горна Оряховица
уведомява своите клиенти, че:
На 07.01.2021 г. от 09:00 до 10:00 ч. поради
извършване на оперативни превключвания на
съоръженията за доставка на електроенергия
са възможни смущения на електрозахранването
в района на община Габрово, селата Стоманеци, Баевци, Зелено дърво, Малуша, местността
Узана и Д-р Тота Венкова.
Електроразпределение Север АД, Разпределителен обслужващ център - Габрово и Горна Оряховица се извинява на своите клиенти за възникналото неудобство и се надява на разбиране.
Допълнителна информация можете да получите на тел. 0700 1 61 61.

Пътстрой Габрово АД
Специализирано дружество за производство на:
 Строителни и инертни кариерни материали
 Строеж и поддържане на пътища
 Производство на асфалтови смеси и
полагане на пътни асфалтови настилки
 Пътно-ремонтни дейности
 Пътни съоръжения
 Улични и паркови благоустроявания
 Услуги със строителна механизация
Производство на бетони и циментови замазки

Габрово, ул. „Станционна“ 3, 066/80-60-76,

066/80-60-88, e-mail: patstroi@abv.bg

РИСКЪТ,

ЗАСТРАХОВАН
С ЛЮБОВ!
Габрово

ул. „Опълченска“ 44
тел. 066 806 060
GSM: 0885310583
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Таня Христова: Благодаря на всички, които
изпълниха със смисъл и значение 2020 година
Предстои много работа, отговорност и ангажираност, каза в първите дни на новата година кметът на Габрово

продължава от стр. 1
Със сигурност тази година донесе
трудни моменти на габровския бизнес
и въпреки предизвикателствата, той
продължи да инвестира в нови машини и съоръжения, да изгражда нови
производствени и бизнес сгради и да
се бори за конкурентно присъствие.
Именно в тази 2020 година в Габрово
се появи нов чуждестранен инвеститор клас Б, което е добър знак за
бизнес климата в нашия район.     
През октомври 2020 година работата ни в сферата на зелените политики
получи заслужено признание - Габрово спечели екологичната награда на
Европейската комисия – „Европейски
зелен лист“ за 2021 година. Оказахме
се единственият град от Централна и
Източна Европа, който е печелил това
отличие в неговата петгодишна история. Това е награда, която може да ни
направи разпознаваеми в цяла Европа, затова се надявам 2021 година да
ни позволи да реализираме инициативите, които планираме, в контекста на
„Европейски зелен лист“. Наградата
за Габрово е мотивация и за други
градове от нашия мащаб да направят
това, което ние първи успяхме.
Пак 2020 година, в навечерието на
Рождество Христово, Габрово получи
признанието на слушателите и читателите на Дарик радио и бе отличен за  
„Най-добрият град за живеене в България“. Тази награда е изключително
ценна, защото е функция на волята на
хората, гласували за нас. Те са припознали Габрово като място, в което
качеството на живот е приоритет, и
това е мотивация и стимул да продължаваме напред и да работим още
по-ефективно. Получихме и още една
награда в същата класация - Габрово
беше отличен като „Зелен град“, което
е очакван резултат от това, че с години целенасочено се стремим да развиваме устойчиви политики, свързани
с отговорно отношение към природата
и поколенията след нас. Тук може би е
мястото да припомня, че от лятото на
2020 година по транспортната схема
на обществения транспорт в Габрово
се присъединиха 8 нови екологични
автобуса и предстои до дни да започнат да се движат и 3 нови електрически автобуса, с което първият етап
от развитието на устойчив градски
транспорт в нашия град ще бъде изпълнен.
2020 година беше изключително
успешна и по отношение на привличане на Европейски ресурс за развитие
на туристическия и културен продукт
на Габрово. Факт са договорите за
обновяване и развитие на културния
и туристически потенциал на РЕМО
„Етър“ и РИМ - Габрово. През октомври дълго чаканият проект за създаване на Младежки център в пространството на Летен театър на града
бе класиран с ней-висок резултат и
получи одобрението на Финансовия
механизъм на европейското икономическо пространство (ФМ на ЕИП).
И след всичко това, сякаш е трудно да кажем, че 2020 г. е донесла
само трудности и изпитания. Иска
ми се точно тук да изкажа огромно и
искрено благодаря на всички, които
изпълниха със смисъл и значение
тези 12 месеца и я заредиха с надежда и очакване за споделени мигове на
радост и удовлетворение през следващите 12 месеца.
- Какви инфраструктурни проекти
успя да реализира Общината през
тази година?
- Бих искала да отбележа, че въпреки немалкото предизвикателства,
изпращаме една наситена на строителни инициативи година. Ще припомня, че през 2020 година завършихме
благоустрояването на кв. Трендафил
1 – кварталът е изцяло обновен, с оформена улична система, предблокови
пространства, зони за отдих и спорт,
ново улично осветление. Завършихме
и ремонта на зоната на ул. „Мирни дни“ с прилежащи междублокови
пространства, като също така изградихме и нова детска площадка, подобрихме състоянието на ул. „Васил Неделчев“ и „Д-р Заменхоф“, безспорно
един изключително натоварен участък
в нашия град. В рамките на годишните
ни задачи изпълнихме ремонт и благоустрояване на ул. „Райко Даскалов“,

ул. „Малуша“, ул. „Хан Крум“, ул. „Аспарух“. Частично беше благоустроено
и пространството от ул. „Василка
Бенева“ в кръстовището на кв. Стефановци и ул. „Консервна“. През лятото
на 2020 г. се реализира и благоустрояване на пространството около новата
църква в кв. Младост с оформяне на
предствителна зона и паркинг, както и
асфалтиране на прилежащата улица.
Не бих искала да пропусна и факта, че през 2020 г. стартирахме не

- реконструкцията на площите в централната градска градина до църквата
„Успение Богородично“. Обновяването включва изграждане на поливна
система, художествено осветление,
цялостна подмяна на масивa от рози,
засаждане на нова декоративна и
цветна растителност. Реновирането
ще продължи с преасфалтиране на
алейната мрежа, възстановяване на
настилката от павета, подмяна на
парковата мебел, поставяне на допъл-

Кметовци ще бъдат свързани с язовир
„Христо Смирненски“.
Вероятно повечето от габровци
знаят, че съвсем скоро подписахме
договор за модернизация на уличното
осветление на Габрово чрез ЕСКО договор (договор с гарантиран резултат)
и в рамките на 2021 година предстои
изпълнение на тази изключително мащабна и важна задача.
Изкушавам се да спомена и още
няколко строителни инициативи, пла-

значимост и важност в ситуация на
Ковид-19. Немалко са тези, които реализираме в подкрепа на уязвими групи и които подкрепят хора в нужда с
предоставяне на топъл обяд, подкрепа
за справяне с най-неотложните ежедневни и лични нужди, медико-социална подкрепа в дома и при необходимост в лечебно заведение и др. Използвам възможността да благодаря
на всички, които без миг колебание се
включиха в подкрепа на нуждаещите
се – социални работници, асистенти,
медицински сестри и всички кметове
и кметски наместници, колеги от Община Габрово, работещите в заведение за социални услуги, доброволци.
Друг изключително важен ангажимент,
който изпълняваме с подкрепата на
две оперативни програми, е в съответствие с политиката за деинституционализация на възрастни хора. Вече
споменах, че проектът по ОП „Региони
в растеж“ за изграждане на физическите условия за създаване на два
центъра за обслужване на възрастни
хора с дементни проблеми и такива,
които не могат да се обслужват сами,
приключи през есента на 2020 година.
Престои през пролетта на 2021 година
да стартира проектът за създаване на
двете услуги, което включва назначаване на персонал и приемане на
потребители. Създаването на тези две
нови услуги като социална дейност се
финансира от ОП „Развитие на човешките ресурси“.
С голямо удовлетворение започваме реализация на един изключително
важен за младите хора на Габрово
проект, който има за цел да създаде младежко пространство в нашия
град и предвижда да възстанови едно
емблематично и любимо за габровци
място – Летният театър, и да създаде
множество интересни възможности за
подкрепа и разнообразни инициативи.
Проектът ще се изпълнява в продължение на 3 години и половина и се
финансира от Финансовия механизъм
на европейското икономическо пространство и възлиза на стойност от
близо 4 млн. лева.
Сред ключовите приоритети за
развитие на Габрово е подкрепата за
създаване на богат и разнообразен
Подписване на договора за модернизация на уличното осветление на Габрово
културен и туристически продукт и
малко нови инфраструктурни обекти. нителни места за сядане.
нирани за 2021 година, които макар развитие на условия за туризъм и
Ще започна с обекта за благоустрояПрез есента на 2020 година за- и да не са в пряк ангажимент на културни преживявания през четири
ване на кв. Трендафил 2, който по по- върши рехабилитацията на язовир Община Габрово, имат отношение към сезони. Това обуславя и подготовката
добие на кв. Трендафил 1 ще се радва „Синкевица“, което се осъществи в качеството на живот и развитие на на два изключително важни проекта
на благоустроена среда с цялостно рамките на проект по ОП „Околна инфраструктурата в нашата община в тази сфера, които стартираха през
асфалтиране и оформяне на уличната среда“. По същото време приключиха – става въпрос за благоустрояване 2020 година и се финансират от ОПРР
вътреквартална система, обособяване и планираните дейности за създаване на ул. „Никола Войновски“ в зоната, и Фонда за градско развитие. Единият
на тротоари, организиране на парко- на два центъра за възрастни хора в която не бе ремонтирана поради из- проект е „РЕМО „Етър“ - музей за креместа, ново улично осветление, зони рамките на ОП „Региони в растеж“.
граждане на обходния път на Габро- ативен културен туризъм“ и възлиза на
за спорт, отдих и игра.
И понеже сме на подчертано во. Отново с инвестиции, осигурени обща стойност близо 10 млн. лева, а
В напреднала фаза на изпълне- инвестиционна вълна, ще си позволя през агенция „Пътна инфраструктура“, другият е „РИМ - Габрово – познание,
ние е един дългоочакван градоустрой- да продължа с няколко важни инвес- през следващата година ще започне участие, преживяване“ и е на стойствен обект в центъра на града, който тиции, за които работим в продълже- цялостна рехабилитация на път Габро- ност 1,6 млн. лева.
се явява продължение на ул. „Баж- ние на години и които ще започнат во – Узана, който има стратегическо
Важен за всички габровци е продар“, познат на габровци като „късата своята реализация през 2021 година. значение за развитие на туризма в ектът за обновяване и модернизация
връзка“, който ще създаде условия С решение на Министерски съвет са региона.
на Дома на културата, за който полуза подобряване на организацията на осигурени 4 200 000 лв. за водоснабИ накрая ще завърша с една из- чихме подкрепа за кандидатстване от
движение в този район. Той включва дяване на габровските села Думници, ключително позитивна новина, която Общинския съвет и който през 2021
изграждане на кръгово кръстовище, Гайтани, Прахали, Гледаци, Мрахори, дойде от МБАЛ „Д-р Тота Венкова“, година ще започне своята реализакултивиране на крайречната зона око- Чавеи, Пецевци, Златевци, Милковци, а тя е, че с подкрепата на държава- ция.
ло река Синкевица чрез надграждане Лоза, Петровци, Армени, Зравковец, та едно от най-важните отделения в
Инвестициите в подкрепа на
на подпорни стени и увеличаване на Влайчовци, Драгановци, Музга и Яво- болницата – това, в което се ражда устойчиви екологични решения са
зелените пояси, кът за отдих, ново рец. След изпълнение на този обект, животът, ще бъде изцяло обновено също в нашия фокус. Наред с текуенергийноефективно улично осветле- за който предстои провеждане на и ще създаде подходящи условия за щите инициативи, които реализираме
ние, видеонаблюдение и WiFi зона.
тръжни процедури, тези села ще бъ- пациентките, новородените, лекарите за развитие на ефективна система
През тази година продължи и из- дат водоснабдени от язовир „Христо и акушерките.  
за управление на отпадъците, от тази
пълнението на първия етап от из- Смирненски“, което ще реши един
- По колко проекта в момента ра- година започна и реализиция на деграждането на новия гробищен парк в дългогодишен воден проблем в ре- боти Община Габрово?
монстрационен проект, който ще даде
местността Колева ливада, обект, кой- гиона. Ще припомня, че от миналата
- Факт е, че като Община се ста- възможност да изградим две „умни“
то ще приключи през 2021 г. Със съв- година 15 габровски села и немал- раем да бъдем активни в подготовката поздемни контейнерни площадки, чеместно споразумение между Община ко фирми, разположени от южната на проекти и привличането на външен тири площадки за споделено компоГаброво и Държавно горско предпри- страна на пътя Габрово – Севлиево, ресурс в рамките на национални и стиране, както и вендинг система за
ятие ремонтирахме пътния участък от са водоснабдени от градската водо- международни програми. Бързам да рециклиране. Проектът ще подкрепи
чешма „Дядо Георги“ до хижа „Хлебна“ проводна мрежа, като финансовата уточня, че това не е самоцел, а е и усилията ни да работим активно с
в местността Узана. Насочихме ре- подкрепа за изпълнение и на тази функция на стремежа ни да привлича- гражданите и да изпълняваме разноосурс и към селата на територията на инициатива бе осигурена отново през ме допълнителен ресурс за комплекс- бразни кампании с цел да формираме
община Габрово в рамките на налич- Министерство на регионалното разви- но решаване на значими проблеми, отговорно отношение към отпадъците
ните финансови възможности.
тие и благоустройството.
както и за създаване на нови възмож- и намаляване на тяхното депониране.
През лятото на 2020 година започВ самия край на 2020 година дой- ности и за подобряване на качеството
Ще продължим да бъдем активни и
на изпълнението на договор за под- де и още една добра новина, свърза- на живот в цялата община. Трудно е в реализация на проекти за енергийна
мяна на водопроводната мрежа и ця- на с решаване на водните проблеми в да се заяви с абсолютна точност по ефективност, като сериозен фокус ще
лостно асфалтиране на улиците „Баба населените места на община Габрово. колко проекта работим в момента, за- бъде работата с гражданите и формиЗара“ и „Митко Палаузов“, за което Става въпрос за подкрепа от 541 000 щото едни са в процес на разработка, ране на нови модели за поведение.
Община Габрово получи финансиране лв. от МРРБ за изпълнение на проект други в ход на изпълнение, а трети в
В заключение ще спомена, че в
от Министерство на регионалното раз- за реконструкция на водоснабдява- етап на отчитане. Но като цяло към   съществена част от проектите, които
витие и благоустройството. Този обект нето на съставните села на кметство настоящия момент работим по над изпълняваме, имаме свое самоучасе преходен и трябва да приключи в Кметовци – Боженци, Кметовци, Чер- 20 проекта в различни направления, тие, което дава добавена стойност,
рамките на строителния сезон на 2021 невци и Трапесковци. Тази инвестиция с различни партньори и с различни засилва чувството за собственост,
година.
предстои да се реализира в рамките източници на финансиране.
както и ангажимента за надграждане
По отношение за зелената инфра- на 2021 година и благодарение на нея
Ще започна с проектите в соци- и устойчивост.  
структура започнахме очакван обект всички съставни села на кметство алната сфера, които доказаха своята
продължава в утрешния брой
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Антонио Станков: „Благодаря на моите колеги, че ми повярваха и
дадоха шанс на един млад треньор да покаже възможностите си”
РУМЯНА СТАНЧЕВА

- Г-н Станков, как приемате високото отличие,
че сте избран за треньор
през 2020 година за община Габрово?
- Отличието за мен не
е само за 2020 година и
сезон, а за работата, която положих за тези 4 години в ОБК „Чардафон“. Дадох времето си, желанието
си, страстта си, любовта
си  и познанията си, за да
можем аз, децата и клубът
да се развиваме и да вървим напред.
Приемам това отличие
като оценка за моя труд
през тези години. Аз съм
по-щастлив, че дете от
мъжката част е наградено
в топ 10 от спортистите
на Габрово. За първи път
баскетболист и треньор
получават тези високи отличия от Община Габрово,
за което им благодаря.
- Какъв път извървяхте, за да станете треньор
на годината?
- За всички тази 2020
година беше различна.
Тази година беше изпитание за мен като треньор,
изпълнена с препятствия,
забрани и липса на личен
контакт с децата. Преминахме през онлайн тренировки, индивидуални тренировки и като цяло се
опитахме да се нагодим с
обстановката. Затова смятам, че независимо какви
са обстоятелствата, ние
трябва да намерим начин
да се приспособим към съществуващото положение
и да не губим мотивацията
си.
- Какви качества трябва да притежава един човек, тръгнал по пътя на
големия спорт, за да успее?
- Преди всичко човек
трябва да обича това, което прави. Без любов и
отдаденост, каквито и качества и талант да при-

Антонио Станков е роден във Видин
през 1993 година, където завършва основно образование. Средно образование, със специалност
„Баскетбол“, завършва в Спортното училище „Георги Бенковски“ в Плевен. Продължава да учи във
Великотърновския университет „Св. Св. Кирил и
Методий“ специалност „Педагогика на обучението по физическо възпитание и спорт“ – бакалавър,
и магистър по специалността „Спортна педагогика“. Следва треньорски курс към Националната
спортна академия по баскетбол.
Състезател по баскетбол във Видин, Плевен,
Габрово, Бургас, Шумен, професионален играч по
баскетбол и 3х3 на FIBA Basket, участия в европейски университетски първенства по баскетбол.
От 2017 г. е треньор по баскетбол на деца
от 4 до 12-годишна възраст, старши треньор по
баскетбол за деца и младежи (16 и 19 г. и мъже в А
група) и треньор по баскетбол в детски градини и
училища и подрастващи към БФБ на отбори до 12,
16, 19 години и мъже.
Носител на 18 златни, 8 сребърни и 4 бронзови
медала от национални и регионални шампионати,
множество статуетки, купи и други отличия.
За 2020 година е обявен за Треньор на годината
за община Габрово.
тежаваш, щом нямаш желание, всичко останало е
безсмислено.
Качествата,
които
трябва да притежава един
спортист, са много. Но
мога да спомена качествата, на които аз държа децата, които тренирам, да

е това да чакаме положените усилия да започнат
да дават резултат. Това
става с бавни, но сигурни
крачки, които всеки ден
правим. Ако не става бързо, търпението е качеството, което ни помага да
не се отказваме. И не на
последно място дисциплината и работата в екип.
Успехът е сбор от труда
на спортиста, на неговия
треньор и останалата част
от екипа.
- Вече като специалист в баскетбола какво
мислите за поколенията деца, които идват да
спортуват?
- За съжаление, тенденцията, която се наблюдава в последно време, е
към все по-ниската физическа култура на децата.
Причините за това състояние са комплексни и
са свързани както с нездравословния начин на
хранене, учебната претовареност, стреса, така и
с нарастващото съприкосновение с компютърните
технологии. Пренебрегва
се обаче фактът, че причините за многото болести се коренят и в занемареност на физическото
възпитание или липса на
двигателна активност във
всекидневния живот от
най-ранна възраст.
Аз смятам, че всяко
едно дете трябва да спортува още от детската градина, независимо какъв
спорт. Стремежът на децата към двигателна активност е източник на здраве,
сила и енергия, така необходими за естественото

с деца от школата и това
се случи. Също така сме
единственият клуб в България, който има три мъжки  
и два юношески отбора
до 19 години. При мъжете имаме един отбор в А
група и два в Б група. По
този начин се дава шанс,
опит и конкуренция между
децата в тези отбори.
- Живеем в трудни
времена, как клубът преминава през тях?
- Времената наистина са трудни, особено за
спорта. Най-голямата ни
трудност и пречка, за да
сме още по-успешни, е
намирането на финансови
средства.

- Какво трябва да се
случи занапред за развитието и утвърждаването
на баскетболния клуб?
- Най-важното за един
клуб е да върви напред и
да има успехи в екипната
работа. Синхронната работа между нас, колегите,
и правилната методика са
основното един клуб да
върви напред.
Габрово не е град с
баскетболни традиции.
Преди 5 години аз и моите колеги започнахме от
нулата да градим клуба, за
да може Габрово да е на
баскетболната карта.
Това ме накара да
се замисля, че независи-

Когато един клуб  е добре финансиран, има спокойствието и по-голямата
свобода за привличане на
деца и те да се чувстват
обгрижвани.
Смятам, че ако клубът
има тези две неща, ще
е на по-водещо място не
само в региона, но и в
България.

мо откъде си и колко е
трудно едно начало, щом
имаш желание, упоритост
и любов към това, което
правиш, нещата рано или
късно се случват.
Също така искам да
споделя, че ако искаме
баскетболът в България да
се развива и върви напред
и да се върнем там, къде-

притежават. Това са борбеност и упоритост. Борбеността означава да не се
отказваме, а упоритостта
- да преследваме целите си докрай. Търпението
и постоянството са също
важни качества. Може би
едно от най-трудните неща

им развитие.
За мен най-важен
фактор за развитието на
двигателната култура на
децата не сме само ние,
треньорите, а техните родители. Апелирам всички
родители да обърнат внимание не само на предметите като математика и
английски език (не че ги
омаловажавам), а да попитат в края на деня си детето как е протекъл и часът
по физкултура. Те са тези,
които трябва да подтикват
детето си да е физически
активно и да расте здраво.
- Къде се намира обк
„Чардафон“ - габрово на
баскетболната карта на
българия?
- Спрямо възможностите ни, смятам, че в момента се намираме на едно
задоволително място. В
регион Мизия женската
част е първенец и няма
конкуренция, а мъжката
част е един от водещите
клубове в региона.
Една от целите ми за
2020 година беше да направя мъжки отбор само

то ни е мястото, в горните
дивизии на подрастващи,
трябва ние, треньорите, да
преглътнем егото си и да
спрем да мислим само за
себе си и че сме по-добри
от другия. Да започнем
всички ние да си помагаме и да се учим един от
друг. По този начин децата
и бъдещето на баскетбола
ще е по-добро.
- Завърши една сравнително успешна година
за бк „чарадфон“. на кого
искате да благодарите,
кого искате да поздравите?
- Искам да благодаря
най-вече на моите колеги,
че ми повярваха и дадоха
шанс на един млад треньор да покаже възможностите си.
Искам да благодаря и
на моите състезатели и
техните родители, че имаха търпението и бяха отдадени, колкото мен, на играта баскетбол. Тази игра
и страст ни направи едно
голямо семейство.
Също така ще благодаря и на моето семейство
за подкрепата и разбирането.
Не на последно място
едни искрени благодарности и към Иван Господинов - човека, който събра
един страхотен екип, който продължава да работи
усилено с любов и страст,
която е подхранвана и от
самия него. Благодаря ви!
- Започна новата 2021
година, за кого са Вашите
най-хубави думи?
- Пожелавам на всички една по-усмихната и
здрава 2021 година. На
всички спортисти и колеги
по-успешна година. Бъдете
здрави вие и вашите семейства.
Винаги си поставяйте  
някаква цел в живота и
имайте търпение за нещата, през които преминавате. Приемайте го като изпитание и рано или късно
нещата ще се получат.

ПЛ. ВЪЗРАЖДАНЕ 5  066 860 007

0889 507112, 0885 812240
https://paragon-bg.com • https://gabrovo.house
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 3-ст., център, ново строителство, 111 м2, ет. 5,

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

25
години

ТЕЦ, гараж за 2 коли
120 000 eu
60 000 eu
3 ст., Тлъчници, НС, 98 м2, ет. 5/5
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 ремонт, 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
www.monolit-bg.com

МО Н ОЛ И Т

уют • спокойствие • сигурност

“Скобелевска” 32, ет. 1 (срещу Театъра)
тел.: 066/80 85 74, 0885 118 119
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
2
28 000 лв
Смиловци, вила, 2 етажа, 1600 м
2
Бичкиня, 112м , тухла
48 000 лв
Баждар, 115м2, ет. 2, двор
65 000 лв
2
Идеален център, 50м
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
11 000 лв
Индустриална зона, 56м2, ет. 1
ДВУС ТАЙНИ/ТРИС ТАЙНИ:
2
Шиваров мост, 60м , 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
52 000 €
Идеален център, 140м2, ет. 4
60 000 лв
Младост, 116м2, монолит
Шиваров мост, 65м2, ет. 2
42 000 лв
Идеален център, 100 м2, ет. 2, PVC 75 000 лв
2
Идеален център, 95 м , ет. 2
65 000 лв

Агенция за
недвижими имоти
Everest_imoti@abv.bg

ул. Николаевска 12
(срещу ДСК), ет. 1
066/860-960, 0899/440-177

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,
43 500 eu
4 спални, двор 1400 м2
Лесичарка, 182 м2 РЗП, реновирана, 1393 м2 двор
62 995 eu
Иванковци, 132 м2 РЗП, двор 4540 м2 44 900 лв
20 000 лв
Яворец, 176 м2 РЗП, двор 760 м2
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 основен ремонт и реконструкция
51 800 eu
Етъра, 73 м2 ЗП, двор 286 м2
11 800 eu

ГРАДСКИ КЪЩИ 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
2
2
Баждар, къща, 80 м , 480 м двор 65 000 лв
ПАРЦЕ ЛИ:
Изход Севлиево, 3 дка
22 000 лв
Хаджицонев мост, УПИ, 1 дка
8 000 лв
2
Киевци, 1200м
36 000 лв
2
Пройновци, 1200м , 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
8 500 лв
Стефановци, 796 м2, УПИ
Гарата, 2700 м2, 600 м2
дог
2
Изход за В. Търново, гл. път, 1516 м 60 000 лв
Ок. Ветеринарна лечебница, 10.4 дка, УПИ дог
ВИЛИ, 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
2
2
Горна Росица, 70м ЗП, 2000м двор 27 000 €
Зелено дърво, 1 дка, бунгало
15 000 лв
27 000 лв
Златевци, къща, 900 м2 двор
ДАВА ПОД НАЕМ: 10/07
Идеален център, лукс студио, обзаведено 380 лв
До OMV, двустаен, обзаведен
200 лв
ОЩЕ АКТУАЛНИ ОФЕРТИ - В ОФИСА

ГР. СЕВЛИЕВО
тел. 0885/666 636

СМЕНЯ ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕТО НА ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ
07/12
АПАРТАМЕНТИ ПРОДАВА:

Топ център, двустаен, тухла, ет. 3, добър
Бичкиня, двустаен
Голо бърдо, 90м2, тухла

КЪЩИ ПРОДАВА:
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договаряне
15 500 eu
договаряне

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

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. Ряховците
ПРОДАВА ДВУСТАЙНИ и тристайни ЗАВЪРШЕНИ
АПАРТАМЕНТИ в гр. Севлиево, ЖК „М. Палаузов“
ПРОДАВА АПАРТАМЕНТИ, НОВО СТРОИТЕЛСТВО, с
акт 16, гр. Севлиево, ЖК „Митко Палаузов“

Парцел в регулация - Имоти дава под наем
1200 кв. м, в кв. Сте- квартира дава под наем
фановци продава тел. тел. 0988/350-241. [2, 1]
0887/130-346. [4, 1]
Двустаен апартамент
в квартал Трендафил 1
Земи
- обзаведен, отдава под
Имоти продава
наем тел. 0897/656-193.
Купува
Апартаменти и гаражи [5, 1]
ниви
ново строителство, в центъра се продават на тел.
0879/888-388, Имоти търси
0897/87-18-22. [10, 1]
bgzemi.com
под наем
Апартаменти и гаражи Боксониера
в блок
ново строителство, в цен- Земя в землище Борики
„Рачо
Ковача“
търси
тел.
купува
тел.
0888/683-529.
търа се продават на тел.
0899/79-79-32.
[5,
1]
[6,
1
0897/87-18-22. [17, 1]

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,
91 500 eu
НС 2009, двор 1854 м2
ПРОДАВА ЕТАЖИ
Плачковци, 88 м2, 1/2 етаж + гараж 45 600 лв
30 900 лв
Велчевци, 80 м2, 2/2 етаж
64 000 лв
Баждар, 97 м2, 1-ви/3 етаж, PVC
КЪЩА ЗА ГОСТИ
Сейковци, 372 м2 РЗП, 2 къщи, стопански по147 000 лв
стройки, двор 9180 м2
ПРОДАВА ПАРЦЕЛИ
5 600 лв
Поповци, 507 м2
8 900 лв
Велчевци, 298 м2
Сирмани, 488 м2, за общ. обслужване 14 400 лв
16 000 лв
Мичковци, 800 м2
7 600 лв
Чавеи, 540 м2, с бунгало
Бойката, 1188 м2, с проект
15 900 лв
УПИ до НТС, 293 м2
69 000 лв
62 200 лв
Сирмани, три УПИ общо 1777 м2
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
55 500 лв
Русевци, 1829 м2, на 2 улици, юг
34 340 eu
Борики, 5580 м2
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 скла150 000 лв
дова дейност - 5923 м2
Велчевци, 2504 м2
18 800 eu
9 900 eu
Младежки дом, 828 м2, до 10 м
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
7 000 eu
Генчевци, 2771 м2, юг
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,

УЛ. “СОФРОНИЙ ВРАЧАНСКИ” 9, ЕТ. 1, 066/80-55-65, 80-30-56
НОВО СТРОИТЕЛСТВО:
Д. Дянко, апартаменти 380 €/м2
ПРОДАВА 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

ЕДНОСТАЙНИ:
Идеален център, ет. 6, 24 500 лв
ДВУСТАЙНИ:
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€
КЪЩИ:
Идеален център, 2-етажна, възможност за ново проектиране 65 000 €

http://gabrovo.house

Стефановци, етаж, 97м2 42 000 лв
„Баба Зара“, етаж, двор 36 500 лв
Златевци, масивна, РЗП 230 м2, двор
95 000 лв
1500 м2, гараж
Габрово, 700 м2 земя 29 000 лв
Камъка, 800 м2 двор, за ново проектиране
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:
31 000 €
ИЦ, заведение, 80м2
ул. “Брянска”, магазин, ново строителство, 55 м2
1200 €/м2
ВИЛИ, ПРОИЗВ. СГРАДИ:
Дряново, вила, 2 дка двор 3 500 €

АГЕНЦИЯ ЗА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ

066/866 006, 0897/999 595
ГАБРОВО, „РАДЕЦКА”, НАД
МАГАЗИН „МТЕЛ“ (КОНТОХОВ)

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.
2
Баждар, самост. етаж, 74м 71 000 лв.
Дядо Дянко, боксониера, 28м2 10 700 €

1500 м2 РЗП
193 800 eu
ГАБРОВО, СГРАДА С МАГАЗИН, КАФЕ И ОФИСИ В
ГРУБ СТРОЕЖ
100 000 eu
52 600 eu
Офис, 164 м2, ет. 4/4
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 ЕВРОПЕЙСКИ СТАНДАРТ БДС EN 15733
СЕРТИФИЦИРАН ОЦЕНИТЕЛ НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ
ПАКЕТ УСЛУГИ УПРАВЛЕНИЕ НА
НЕДВИЖИМИ ИМОТИ
ПАКЕТ УСЛУГИ КАДАСТРАЛНО ЗАСНЕМАНЕ НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ
 ОЦЕНКИ ЗА БАНКОВИ КРЕДИТИ
АГЕНЦИЯТА РАБОТИ САМО С ДОГОВОР В ПИСМЕНА ФОРМА
ПАКЕТ УСЛУГИ БЕЗПЛАТНА ОЦЕНКА
ПРИ ВЪЗЛАГАНЕ ПРОДАЖБА ИЛИ ОТДАВАНЕ НА ИМОТ
02/03

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 €

Вила с двор
договаряне
Пр. халета-250м2,300м2,1000м2 дог.
Сграда за кино/заведение, подобрения, проект
договаряне
Сграда,ет.3,бизнес център 80 000 лв
ПАРЦЕЛИ:
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 €
30 500 €
Борики, 2800 м2
КУПУВА Н. СТР., ЦЕНТЪР, 3-СТАЕН
КУПУВА ПАРЦЕЛ НА ДОНИНО ИЛИ
29/05
КОПЧЕЛИИ, ПАНОРАМА
КУПУВА СПЕШНО! ДВУСТАЕН ПАНЕЛЕН ГАРСОНИЕРА - ПЛАЩА ВЕДНАГА

Дядо Дянко, УПИ, 651м2
9 750 €
5 000 €
Сенник, УПИ, 1095м2
6 000 лв
Яворец, ъглов, 619м2
2
Богданчовци, с гараж, 660м
3 100 €
Торбалъжи,УПИ,ъглов,650м2 20 000лв
2
Лоза, 640 м
3 900 лв
Войново, 536м2 + проект 10 000 лв
ДАВА ПОД НАЕМ:
Ид. център, офис, 40м2
300 лв
Широк център, студио, напълно обзаведено
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 05/10

КУПУВА ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ И ГОРИ

Счетоводство
Счетоводна кантора „КОНТО-ЕКСПЕРТ“ - счетоводни услуги, годишно приключване, данъчни
декларации - справки на тел. 066/804-066
Счетоводство на фирми - тел. 0878/168-455. [9, 1]

Счетоводна къща: счетоводно обслужване,
годишни данъчни декларации, годишно
приключване, регистрация на фирми справки на тел. 0898/480-821

Нощувки
Нощувки
тел.
0888/254-625, 0879/272528.
топ център нощувки кабелна, климатик, интернет, се предлагат на тел.
0879/669-596. [8, 1]
Нощувки в топ център 0878/46-99-11. [20, 1]
Хотели
Хотел „Росица“ дава
стаи и апартаменти - тел.
0887/671-848. [20, 1]

Уроци, курсове
ЦЕНТЪР за ПРОФЕСИОНАЛНО Обучение ГАБРОВО, организира лицензирани курсове за: огняр, кранист, мотокарист,
машинист на пътно-строителни машини, готвач, барман-сервитьор, козметик,
фризьор, масажист, маникюр, педикюр, ноктопластика, строител, заварчик, ВиК, електромонтьор. Издава
се държавен документ за правоспособност. Тел.
0889/900-000, от 10.00 до 14.00 часа.

Билети, пътувания
АВТОБУСНИ, САМОЛЕТНИ БИЛЕТИ - 066/80-4948, 0887/83-61-73.
Преводи
Преводи и легализации
на документи - справки
на тел. 0895/505-656.
[30, 8]

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 първия ред в онлайн платформата на вестника. От падащото меню избирате параметрите на своята заявка и по електронен
път се разплащате за услугата.

Реклама в “100 вести” - 066/810-415 , 0889/227-805
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работа; строителство, ремонти, услуги, косене; продава-купува; отопление; автопазар; превози
Безпрашно циклене 0887/040-471.
Подови замазки, мазилки, шпакловки, гипсокартон, фаянс, теракота, изолации и др. 0898/672-883. [2, 1]

всичко от тел

на едно място

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; поцинковани, помеднени; пчеларски, пломбажни; бодлиДистрибутор ва тел, тел с PVC, заваръчна тел, тел на пръти
на “Жити” АД Ковано желязо. ГАБИОНИ

Вътрешен ремонт
паркет, ДЮШЕМЕ редене, БЕЗПРАХОВО
циклене, фино шлайфане, лакиране - монтаж на ламиниран паркет - 066/86-61-43,
0889/286-025.

Изолации
АЛПИНИС Т И ,
скеле - справки на тел.
Тел . 066/80 85 39, 0886/650 175, 0889/364 626
0898/907-400.
Габрово, ул. "Христо Смирненски" 54
Алпинисти - 0899/321190
Дребни електроуслу- Ремонт на
ги по домовете - тел. електроуреди
Комини
0899/145-802. [17, 1]
Ремонт на хладилници
Професионално пои фризери по домовете чистване на коми- ВиК
0897/425-313.
ни - отгоре и отдолу. Машинно отпушване, Ремонт на всички марПО ВСЯКО ВРЕМЕ. Тел. ВиК ремонти - 0887/680- ки автоматични перални
0897/704-502.
034.
- тел. 0888/294-214. [7,
Коминочистач с
1]
Изработва
опит - 30 лв. - тел.
Ремонт на телевизо0894/525-258.
ОГРАДНА
МРЕЖА ри по домовете - тел.
произвежда, гвоз- 0888/279-846. [19, 1]
деи и телове на Ремонт на перални, съЕл. инсталации,
заводски
це н и домиялни, печки, бойлеремонти
Е л е к т р о тех н и к
- се предлагат на тел. ри - тел. 0988/815-645,
0886/650-175.
0884/155-075. [4, 1]
0885/040-447. [11, 1]

Отопление
Дърва за огрев се продават на тел. 066/823712, 0887/620-535,
0876/162-172.
„МГ-ЛЕС“ продава дърва за огрев - 0887/547499, 0878/513-655.
Дърва за печки и камини - 80 лв., се продават
на тел. 0876/583-472.

Сухи дърва в чували
и разпалки - 5 лв., безплатна доставка, се продават на тел. 0876/839779.
Разпалки и дърва в чували, с безплатен транспорт, се продават на тел.
0877/108-825.
Дърва за огрев в чували и разпалки - 5
лв., доставка на място, се продават на тел.
0876/437-140.
Сухи дърва в чували
и разпалки - 5 лв. Незабавна доставка. Тел.
0877/191-102.

Животни продава
Овце, кози, магарета,
коне продава - справки
Продава разни
Циментови колове, на тел. 0893/427-611.
греди - 4 м, керемиди [8, 1]
- нови и стари, рингови
тухли, полуавтоматична Купува разни
пералня - нова, мраморМ ех а н и ч н и
чана плоча - 2/1.20, клисовници купува тел.
матик „Мицубиши“ - тел.
0877/407-450. [3, 1]
0898/305-248. [3, 1]
За Ваше улеснение може да изрежете тази
бланка и да я попълните, преди да я подадете
на входа на редакцията на вестник „100 вести“ - Габрово, ул. „Отец Паисий“ 2
Вашата обява ще бъде отпечатана
още на следващия ден, ако бъде подадена в редакцията на „100 вести“ до
16.30 ч. Цените на обявите са на дума
за едно отпечатване, без да се броят
предлози и съюзи, телефонът се чете
за дума. В зависимост от оформлението цените са:
15 ст./дума; 30 ст./дума в каре;
40 ст./дума в каре със сива подложка.
При текущите обяви всяка 11-та е
безплатна. Можете да използвате специалните отстъпки за годишни обяви.

Услуги
Рязане, кастрене на
опасни дървета (АЛПИНИСТ) - www.arborist-bg.
com, справки на тел.
0884/942-942.
З а в а р ъч н и
у с л уги - справки на тел.
0885/724-671. [3, 1]
Градини, басейни

Ландшафтен дизайн, оформление и
изпълнение на дворни места, озеленяване, водопадни и езерни форми, скални
кътове, барбекюта.
Тел. 0888/942-335.

Автомобили
продава
Рено Меган Сценик
- 1999 г., 1.6 куб. см,
90 к. с., обслужена, с
бензин/АГУ, климатик, за
2000 лв. продава тел.
0885/530-109. [1, 1]
Форд фиеста 1.4 TDCI
продава тел. 0885/598651. [4, 1]

Авточасти/магазини Скрап, стари коли
Катализатори изку- Коли за скрап от мяспува тел. 0894/52-52- то се изкупуват на тел.
58. [14, 1]
0899/092-510. [7, 1]
Коли за скрап - старо
Ремаркета
желязо, се изкупуват на
Туристическо ремар- тел. 0897/06-71-46. [1, 1]
ке с регистрация прода- Коли за скрап се изкува тел. 0894/52-52-58. пуват на тел. 0896/03[3, 1]
87-52. [1, 1]
Автомобили в движеМотори/велосипеди ние или за части изгодно
Велобагажник за изкупува тел. 0894/52теглич, за три велоси- 52-58. [22, 1]
педа, мигачи, стопове,
почти не ползван - 350 Пътна помощ
лева, справки на тел. Пътна помощ (лицен0887/611-753 [8, 1]
зирана - 0999/009-008.

Изгодно! Секция за
спалня с трикрилен гардероб - дъбов фурнир,
запазена, продава тел.
0896/27-22-14. [1, 1]

Продава материали
циментови колове се продават на тел.
0888/390-082. [2, 1]

Н и Ко Конструкции
ООД произвежда и
монтира прозоречни системи REHAU
- 0888/001-588, email: nikopvc@abv.bg.
[3, 1]

Донбаски
въглища, екобрикети и пелети - справки на
тел. 0898/412-609,
0884/319-403.
Незабавна доставка
на дъб и бук - нацепени,
80 лв./куб. - 0886/652152. [4, 1]
Дърва за огрев - метрови, нарязани и в чували - тел. 0877/69-04-78.
[5, 1]
дърва - нацепени, сурови и сухи, всякакъв вид 80 лв./куб., се продават
на тел. 0896/183-637.
[1, 1]

Продава обзавеждане

продава тор
оборска тор в чували
- 3.50 лв./бр., с транспорт - 0878/650-456.
[9, 1]

Дограма

Дъбови и букови дърва
за огрев - нацепени, 80
лв., с безплатен транспорт, се продават на тел.
0877/471-466.
Нацепени дърва - 80
лв. Безплатен транспорт.
Незабавна доставка. Тел.
0895/252-686.
Доставка на пелети на
място - 0884/709-093
Метрови - 75 лв./куб.,
нарязани - 85 лв./куб.,
чували - 5 лв. - тел.
0988/816-628.
Разпалки
тел.
0886/39-37-26,
0899/743-157

готови дърва за огрев,
нарязани и нацепени,
дърва в чували - 5 лв./
бр., разпалки в чували
- 5 лв./бр., се продават
на тел. 0896/80-76-88.
[10, 1]
Разпалки продава
тел. 0899/683-897. [25,
1]
Изрезки за огрев
- 40 лв./куб. м - тел.
0899/355-810. [3, 1]
Сухи разпалки в големи чували - 5 лв./брой,
дърва в чували се продават на тел. 0876/29-4343. [19, 1]

Щори

EТ „КАСТЕЛО“ - ЩОРИ - външни и вътрешни,
ВРАТИ - блиндирани, входни, автоматични гаражни,
РОЛЕТКИ - охранителни, ДОГРАМА - алуминиева, PVC,
БАРИЕРИ - автоматични - 87-04-89, 0888/255-318

ЗАЯВКА ЗА МАЛКА ОБЯВА

(дата)

#

Строителство
Кърти и пробива 0897/832-363
Строителни ремонти
от А до Я - 0897/215513. [14, 1]
Строителни услуги по
покриви, саниране, дренажи, гипсокартон, хидроизолации и др. - тел.
0888/020-187. [14, 1]

В РУБРИКА:___________________________________________________

ТЕКСТ НА ОБЯВАТА:___________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
тел.
_______________________________________________________________
КОГА: 1. ПЪТИ ________ 2. РЕД:
или 2. В ДНИ: понеделник вторник
или 3. НА ДАТИ:
БРОЙ ДУМИ:________,

всеки брой
сряда

, през брой
четвъртък

петък

,

цена 0,15
за
0.30
дума
0.40

ПЪТИ _________, СУМА ________

Подадена от: 							

4 януари 2021 г.

Превози
Транспорт с бус до
3.5 тона - 0882/266155. [6, 1]
Бус - 0.45 лв. - справки на тел. 0894/00-4045. [12, 1]
Транспортни и хамалски услуги - тел.
0878/650-456. [15, 1]
Еротика
Момче под наем срещу заплащане - тел.
0879/296-508. [6, 1]

Работа предлага
„ТЕСПОМ“ АД търси да
назначи шлосер-монтьор. Справки на тел.
0879/123-678 или на
място. [6, 1]

Транспортна
фирма набира
шофьори на гондоли с категория
„С+Е“. За контакти:
0887/818-462. [4,
1]

Магазин за хранителни стоки търси продавачка. Справки на тел.
0888/355-219. [3, 1]
Баничар - 4 - 6 часа, с
гъвкаво работно време,
търси тел. 0899/987544. [3, 1]
Работници топлоизолация за Чехия набира тел. 004207/02507-955. [9, 1]
Жена до 65 години за
гледане на стар човек
търси тел. 0899/971564. [4, 1]
Работа търси
Работа в професионално почистване си търси тел. 0876/731-419,
0878/469-911. [7, 1]

О Б Я ВА
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 кандидатства, са: „Младши разузнавач в морска специална
разузнавателна група”, „Шофьор-агрегатчик в транспортно-домакинско отделение”, „Младши-механик на
АТТ”, „Палубен моряк”, „Младши водолаз”, „Помощник- 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-високо;
- да не са по-възрастни от 40 години;
- да не са осъждани;
- за отделни длъжности да притежават свидетелство за управление на МПС категория „С”;
- за отделни длъжности да покриват медицински
стандарти за годност за плавателна служба за надводни кораби.
Размерът на месечното възнаграждение е не помалък 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 ВА
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 Съвместно 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 изисква притежание за авиомедицинска годност за
изпълнение на парашутни скокове, за други – свидетелство за управление на МПС категории „С” или
„С+Е”
- да не са по-възрастни от 40 години, лицата, отговарящи 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 производство;
- да нямат друго гражданство.
Телефони за контакт и информация относно конкурса – 032/607010, 032/607011, 032/607012.
Подробна информация на тел. 0882552015;
066/805531; 066/800257.Справка: www.comd.bg.

Регионалният всекидневник „100
вести“ излиза всеки ден без събота и неделя.
Всекидневник за общините Габрово, Севлиево, Трявна, Дряново

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

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

Управител и главен редактор: Иван Господинов - 066/810-410, 0887/611-753.
Дежурен редактор, реклама, обяви: Димка Господинова - 066/810-415, 0889/227-805;
Технически редактор: Бояна Пенчева - 066/810-413, 0888/261-847.
Репортери: Стефка Бурмова - 088/666-7532. Женина Денчева - 0886/210-426.
Коректор: Стефка Бешева - 066/810-419, 0889/517-920.
Рекламен сътрудник: Светла Савова - 0888/428-906.
Счетоводство: Светослав Константинов - 066/810-411.
Юрид. съветник: Евгени Попов - 0888/339-070.
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"Нашето ПО-ГОЛЯМО Габрово" рестартира
идеята за Център на модерното изкуство
Продължва от стр. 1
Чрез „Нашето ПО-ГОЛЯМО Габрово” това бе
потвърдено чрез подписаното Споразумение с фамилия Явашеви, Община
Габрово получи правото да
използва името Кристо и
Жан-Клод като марка на
бъдещия Център за модерно изкуство.
- Огромният успех на
„Плаващите кейове” на
Изео, на „Мастаба“ в Хайд
Парк презареди интереса към Кристо и неговото
творчество.  
- Общината разполага
с 50 постера, дарени от
Кристо, както и с 84 фотодокумента от семейния
архив на Явашеви. Те бяха
показани в изложбата в
ДХС, която според нас
имаше сериозен успех.
С какво още разполагаме:
- Априловска гимназия,

„Плаващите кейове” на Изео
в която е учил Кристо;
- бившата фабрика на
баща му „Химия и индустрия“;
- с. Качурите - къщата,
в която е играл и рисувал Кристо, все още е

в отлично състояние. Ще
напомним, че в Качурите
още се пазят два портрета - на баба Пена и баба
Стефка, рисувани от младия Христо Явашев върху
шперплат.

Предлагаме:
- Една постоянна изложба според нас е задължителна за родния град на
Кристо. Тя би била уникална чрез семейния архив, с
който разполагаме, което

би привлякло вниманието
на специалисти и любители
на личността и творчеството на Кристо.
- Изложбата, съчетана
с гореспоменатите обекти, би могла да бъде част
от туристически маршрут
„Кристо от Габрово“.
- За популиризиране
връзката Габрово - Кристо
предлагаме входните табели на града да огласяват:
„Габрово, градът на Кристо“.
- реализацията на този
продукт би допринесла
за все по-мащабното утвърждаване на марката
„Габрово“ в национален и
международен план, което
да подпомогне и евентуалната реализация на мечтания Център на модерното
изкуство „Кристо и Жан
-Клод“.
Председател:
    Иван Господинов

Лекари
ПСИХИАТЪР И НЕВРОЛОГ.
Д-р Трифонов, Габрово,
066/804-549, 0885/251655. ИЗДАВА ПСИХИАТРИЧНИ УДОСТОВЕРЕНИЯ.
Д-р марина Санкева,
специалист кожни и
венерически болести,
естетична дерматология, гр. Габрово, ул.
„Брянска“ 11, понеделник, вторник, сряда 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“ (Правителствена болница) - гр. София.
Амбулаторни прегледи всяка събота и неделя в кабинет в гр.
Габрово, ул. „Николаевска“ 195 след уговорка
на тел. 0898/74-48-14.
Д-р ПЕЙО МИШЕВ,
сърдечна хирургия,

съдова хирургия,
доплерова сонография, Клиника по сърдечно-съдова хирургия
към УБ „Лозенец” - София
(бивша Правителствена
болница) ще преглежда
на 22 януари 2021 г. от
12.00 ч. в „МЕДИЦИНСКИ
ЦЕНТЪР-1-СЕВЛИЕВО”.
Прегледите се извършват
задължително след предварително записване - с
направление от личен лекар или срещу заплащане! Съвременно лечение
на венозни, артериални
и лимфни заболявания на
крайниците, ултразвуково доплерово изследване.
Минимални инванзивни,
ендоваскуларни и хибридни методи за лечение на
съдовите заболявания.
Всички пациенти посещават кабинет с предпазни
средства! Допълнителна
информация и записване
- на тел. 0675/3-42-15.
[3, 1]

Васил Априлов - избрани съчинения и писма

под редакцията на проф. Михаил Арнаудов с очерк за живота и дейността на Априлов
Книгата е издадена през 1938 г.
(второ издание)

Българските
книжници или на
кое словенско племе
собствено принадлежи
Кириловската азбука?

Съчинено от Васил
Априлов Одеса, 1841 г.
продължава от бр. 252
Да ся уверят в това противниците, приглашавами ги да издирят
както старите ръкописи, за които
говорихме в българскити книжници,
така и другите, дето от тогас ся
откриха120. От тия ръкописи издаде
в 1843 г., Петербург, г. Востоков Остромировото евангелие, и да улесни
на читателят понятието, приложи
граматически правила и подробний
указател. - Труд мъчен, но похвален.
От сичките словене най-много българете длъжни са да са благодарни
на г. Востокова за това, защото помного за тях, виде ся, да ся е трудил. - Чест, слава и благодарност да
му са от българскийат народ.
Знаем, чи правото и здравото
слово склонява секиго здравомислящаго человека да познае истината. Уверени сми, чи „Пѫрвичкѫ
граматикѫ“ не щеше да стане камък
предкновения на нашите учени, ако
сочинителат й ся погрижаше в кратко предисловие да изложе на ученийат свят, чи той граматиката си
сочини по Востоковите граматически правила, приложени при Остромировото евангелие. Който развърне това евангелие, ще ся увери за
тая истина и при това ще ся науче,
чи „пѫрвичкѫтѫ“ е основана на старобитното българско произношение
и затова требува да остане основа на новийат българский язик. Г.
Хр. И. Сочан-Николов издаде (1845,
Букурещ) Българска аритметика, в
която говоре за составленото (по
неговото) писание, чи е гладко и
обделано, и предпочита по-новите
писатели, които преобразиха язикат и всеконечно исключиха юсът.
Той филолог повърхностно пише за
това, не именува, кои са тии новите
писатели? Не оправдава произношението им с никакъв неоспоримий
довод и свършва толко с това, чи
„нам ни требува граматика на сегашнийат българский язик, а не на
оний, що говореха в старо време“. Такива изречения не знаем да ли са
достатъчни да уверят критическийат
читател. Освен това „Пѫрвичкѫтѫ
граматикѫ“ на ли уче сегашнийат язик, който по много правила

доказва, чи е бил и старобългарскийат? Не знаем дали народат ще
последува советат на г. Николова,
да не приема ония правила, които били и преди тисящи (хилиада)
години? Ако направи инак, ще саблече златата дреха, посвещена от
много векове, да облече дреха скъсана и закърпена с различни стари
късове. Но г. Николов, както сам
говори, и в Рилскийат монастир и в
Немско ся опражняваше с писанийат язик, сиреч печатноцерковнийат;
следователно той ся вкорени в
него, и того проповедова. Граматиката Копитарова, която г. Николов
упоменува, не ни е известна, но
защо тя е писана в юсове? Защото
Копитар, както иноземец, пише за
българете без секо пристрастие.
Се това, дето г. Николов привожда
за произношението на разни места
по Българиата, токожде121 остава на
страна, кога имами веки по Восточната България това произношение,
което имаха и нашите предки и на
което ся преведи и Священото писание и ся писаха тогашните дела.

Това требува да не загубим, защото
това е бисер на нашето битие и на
нашето сегашно и бъдещо просвещение.
Подир „Пѫрвичкѫтѫ граматикѫ“
издади ся в 1845 година в Белград
втори път: „Словено-болгарска граматика на г. Христаки Дупничанина“.
Г. Христаки, человек трудолюбив,
учител на едно от училищата в Свищов122, е издател на разни книжки
и неостъпно ся гриже за просвещението и като пламенен соревновател, требува да возиме мздѫ123
от българското юношество. Неговото
книжно изучение ся свърши, като и на
другите наши словеснописатели, що
живеят по Българията, то е, с многото
чтение на книгите служебни, що ся
печатат в Русия; или по словеносребски граматики, що употребляват
по Немско сербите. - Секи разбира,
чи едно наречие, на което посвяти
человекат сичкийат си живот, не може
да ся не вкорени в душата му. Нам
ся случи да срещним от гръците такива учители, които до толкоз бяха
увлачени от тая страст, дето громо-

гласно проповедваха, чи трябва
сегашнийат им язик да ся возведе
до старийат, което леко може да
стане, кога детето, като си дойде
от училището, зема да приказва
на сестрите си, на майка си и другите роднини. С това изучение г.
Христаки издаде и първата си граматика в 1836 година. Той в нея
имаше и членовете, които употреби в преводите си до 1845 година, кога издаде истата граматика
втори път. В това второ издание
г. Христаки изфърли членовете
и като в предисловието124 си сплети
венец сам за себе си, за преводите и
за истата граматика, продолжава да
приказва за членовете да ги оставят
като непотребни и безобразни, на
простийат народ, и това да сторят и
с другите разни гнусоти, сиреч с ѫ,
iѫ и проч., що са в тия времена (!) от
небитие произведени на огнушават
гладкото и сладкото (чие?) писание и
пр. и пр. - По- долу (на стр. 3) г. Христаки втори път нападва на членовете,
признави, чи те правят произношението определително, но на мястото
им советува да употреблявами местоимението и да говорим не: „зими
перото“, но - „земи това перо“ - което
однакож местоимение „това“ не намерувами в граматиката му. - Горе рекохме, чи человеците от природата125
се стремят в кратките изречения. - Да
речем: „перото“ - е по-лесно и гладко
от да речем: „това перо“.
Се това пише г. Христаки, защото,
както казахме, ся насити от печатнийат приправлений126 от русите язик.
Доволен с това знание, той не разсъди за добро да пригледа откритията,
що потомците на истите преправители на старобългарското наречие, русите, в нашите дни сториха. Ако той
и другите наши писатели по Българията диряха новите открития, уверени
сми, чи не щяха сега да проповедуват
друго, освен оригиналната българщина, която живее в устата им.
продължава в следващ брой
........................
129) Г. Иван Андреов, когото имахме
случай лично да знаем в Одеса, е возпламенен соревновател на българското
учение и не жалее трудове за това добро.
Той поживе малко време в българията,
дето ако оставеше по-много, по-много
сведения ищаше да открие за язикат. Той
издаде „География бѫлгарскѫ“, която
можаше да ся нарече добра за училищата,
ако содержаваше и Отоманската империя,
която, неизвестно защо, испусна. Ако е, за
да издаде по-пълна, требуваше поне да я
помести в книгата си, както я имат другите
географии, що са писани за училищата.
Така най-любопитното за българете нещо
не ся намира в книгата. Добре е да не стават такива неудобства. Сега веки чаками да
видим издадена особо Турцията и надявами
ся да я не чаками много време.

	Но г. Андреов не седи празен по други
предмети. Тии дни видехме първийат му
брой на Известиникът му български, издаден в Липиска 20-го априлия сего года.
Обрадовахме ся за това, чи ще имами
и другий български дневник и от чисто
сърце му желаем добър успех. Той дневник, виде ся, чи ще стане много полезен
за Българията, и затова нека ни позволи
издател му да кажим мнеинето си на напечатанийат първи лист. По положението
на Българията по-правилно беше друго име
на известникът, както: „Българска пчела“,
или „Български известник“ и пр. Така добре е да избяга сочинителят му изречения
някои, както: „гражданско и свободно
управлеине“, „делата на нашите юнаци и
ацре“, „честта на бащинията“ и пр. Така
мъдро да избяга и описанието на такива
предмети, които могат да ги приимат недоброжелателите ни за лошави. 130) Мисъл,
мнение; 131) Помежду другити - ръкописите Черноризца Храбра и Иоана Екзарха.
- Преводат на Манасииновата ръкопис от
българолюбца г. Черткова (Москва, 1842)
и на истаго ученаго сочинението: „О войн
Великаго княза Святослава Игоровича противъ болгаръ и грековъ (Москва 1843)“.
Дали ще ся покажат българете благодарни
на ония филологи, които за тяхно добро ся
трудят и харчат? Господ Бог да им внуши
това чувство! От наша страна им воздавами най-голяма благодарност. - Освен това
тая година издаде ся в Петербург първийат
том на руските летописи, когото още не
видехме, но нетърпеливо го чакаме, защото требува да содаржава и българско старо
наречие. - Святославоват изборник от
1073 г., ръкопис много ценна, както почти
современна с Остромировото евангелие,
печата ся веки в москва сос иждивение
на нашийат соревновател, многопохвален
родолюбец (Виж Денницата и Болгарскiя
грамоти) г. Ивана Николаевича Денкогла1,
родом софианца, и скоро ся свершува. Надевами ся и тя да е писана на старобългарскийат язик и да послуже и тя да согласи
нашите закоренени писатели. Б. А.
1) Тогавашен търговец в Москва, ревностен благодетел, основател на първото
българско училище в София, учредител
на стипендия при московския университет
за образование на български младежи от
неговия край на вечни времена, за която
цел е вложил 15,000 рубли. Помогнал е
материално за издаването част от Венелиновите сочинения. Живял от 1781-1861 г.
132) Също тъй;
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Едно пътуване в Южна Америка
Продължава от 2020 г,
251 брой, част 38

Рио де
Жанейро

Втора сутрин се събуждам в Рио и за днес имам
големи планове – посещение на хълма Захарната
глава и прочутите градски
плажове. Но слизайки на
закуска, излязох за малко и вън от хотела, за да
установя със съжаление,
че вчерашното слънчево
време е само спомен. Валеше дъжд и по улицата
се бяха образували малки
локвички. Наложи ми се
да оставя първоначалните ми днешни планове за
утре, а днес да посветя на
църкви, манастири и други
забележителности в центъра на града. Качих се в
стаята, за да се преоблека
в унисон с дъждовното и
хладно време и да пъхна
в чантата си дъждобрана.
Още на най-близкия до
хотела ми булевард виждам нещо неочаквано, но
по своему много красиво
и заслужаващо уважение.
Големи потоци от хора,
почти еднакво облечени, с
фанелки на червено-бели
хоризонтални райета, червено-бели шапки и бутафорни очила (повечето от
тях) вървяха или тичаха в
дъжда. Мъже, жени, деца,
възрастни, дори и немощни хора, които не можеха
да се движат без чужда
помощ – всички ходеха
или тичаха според силите
си. И това виждах на всеки съседен булевард или
улица – хората прииждаха
отвсякъде. Това беше само
една игра, но тази демонстрация на масовост, на
ентусиазъм, на организация ме порази. Кой снабди тези десетки хиляди (а
може би и повече) хора с
тези „униформени дрехи“
и как за няколко часа се
спира движението (макар
и в неделя сутрин) по централни улици и булеварди
на такъв огромен град?
Играта се казва „Къде е
Уоли?“, а на португалски
е „Onde está Wally?”, родила се през осемдесетте
години на миналия век в
илюстрации на британеца
Мартин Хандфорд. Целта
е сред това огромно множество да се открие Уоли,
който носи същите червено-бяла раирана блуза,
шапка и очила. Търсенето
на Уоли ще стане по три
маршрута: 5 кm за елитни
бегачи, 5 кm за онези,
които търсят забавление
(по маршрута има различни атракции за търсенето
на героя и неговите вещи)
и 2 кm, които са отлична
възможност за раздвижването на цялото семейство,
включително с бебешки
колички и домашни любимци. В крайна сметка
целта е голям брой хора
да се раздвижат, защото под мотото „Onde está
Wally?” стои и надписът
„walk & run“ – „върви и бягай“.

4 януари 2021 г.

Пътеписите на Георги Трендафилов

По-късно през деня,
когато връщайки се към
хотела, минах през площад Cinelandia, видях, че
той също е включен в тази
игра и по-точно в официалното отчитане на резултатите от нея.

dos Mercadores, построена
в периода между 1743 г. и
1766 г. Фасадата ѝ е пищно украсена със статуи и
величествен герб над централната порта, но и тя е
заключена.
След малко излизам на

Така изглеждат някои
от небостъргачите в Рио

широк площад с прекрасна цветна настилка. Това е
Praça XV de Novembro или
само Praça XV (Площад
XV), огромен обществен
площад в историческия  
център на Рио, който е бил
арена на важни събития
за града и Бразилия. Името му е дадено в чест на
обявяването на Бразилия
за република на 15 ноември 1889 г. На изток площадът граничи с океана,
на чийто бряг се виждат
прекрасни стари сгради.
Там е и фериботният терминал, обслужващ линията
Рио де Жанейро – Нитерой (Niteroi), град, който се
намира от другата страна
на залива Гуанабара.

Площад Cinelandia
също е „заразен“
от играта
„Къде е Уоли“

Това е официалната емблема на играта,
а тук ще се отчетат резултатите от нея
Един от от атрактивните трамваи,
които минават покрай Praça XV

Praça XV de Novembro
В търсене на моите
цели се движа по булеварди с красиви грамади
от бетон и стъкло – небостъргачите са нещо съвсем
обикновено в Рио. Но аз
търся нещо по-различно и
първото, което виждам, е
Igreja Sao Jose - католическа църква, посветена на
Йоан Кръстител. Сградата,
която сега стои пред мен,
е осветена през 1842 г. За
съжаление, е заключена,
а информацията ми сочи,
че интериорът ѝ е много
красив и по него е работил и един от учениците
на Местре Валентим. Друга, по-ранна католическа
църква в района е Igreja
de Nossa Senhora da Lapa

прясна вода за корабите и
жителите на града. Изключително полезна за онова
време (да не забравяме, че
става дума за края на XVIII
в.), днес тя е пресъхнала. Конструкцията се състои от основа с форма на
правоъгълна призма, над
която е изградена правоъгълна пирамида, оградена
с балюстрада.
Вече няколко пъти споменавам името „Местре
Валентим“ и сега искам
да кажа няколко думи за
него. „Mestre“ е почетно
звание, означаващо „майстор“, а неговото име е
Valentim da Fonseca e Silva  
(роден около 1745-1813 г.),
един от най-бележитите

Църквата
Nossa Senhora
da lapa dos
Mercadores

бразилски творци от колониалната епоха, художник, работил в областта на
скулптурата, дърворезбата, архитектурата, а също
и в градоустройственото
планиране. В работите му
се съчетават няколко стила – барок, рококо, неокласицизъм. Негови работи красят интериорите
на манастира „Сао Бенто“,

Прекрасните стари сгради на брега на океана
Поглед и към океана,
който тук е силно урбанизиран

Църквата
„Йоан
Кръстител“
(Igreja
Sao Jose)

Част от тези, които търсят Уоли

църквата „Ордем Терсейра до Кармо“ (за тях ще
стане дума малко по-нататък) и много други. Местре
Валентим е проектант и
на Пасейо Публико в Рио,
най-старият обществен
парк в Бразилия, и чешмата на Площад XV, носеща
неговото име (вече споменати тук).
продължава в понеделник

На този площад все
още е запазена една интересна забележителност
–  Чешмата на Местре Валентим (Chafariz do Mestre
Valentim), красив монумент,
построен от Местре Валентим през 1789 г. Тя е
заместила по-стара чешма, построена през 1747
г., която повече не можела
да задоволява нуждите на
пристанището и градското
население. Първоначалният замисъл е бил новата
конструкция да бъде поблизо до пристанището, но
накрая се е получило съвсем ново творение, в което
са използвани само камъните и мрамора от оригинала. Чешмата е доставяла

Чешмата на Mestre Valentim,
а вляво от нея, на по-заден
план, е главната фасада на Императорския дворец
(Paco Imperial)

