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 Напусна ни Наско – дъл-
гогодишен стопански ръко-
водител, общински съвет-
ник, верен другар и приятел, 
неуморим боец за справедли-
вост в обществото!
 Със своето човеколюбие 
и отзивчивост ще остане 
завинаги в сърцата ни!
 

ПоклоН Пред Светлатa му Памет!
ПоЧИваЙ в мИр!

Поклонението ще се състои на 4 февруари 2020 г. (вторник) 
от 14.00 ч. в Ритуалната зала на гробищен парк - Габрово          

 Общински и Областен съвети на БСП - Габрово

Гаáровñка ноñия и ñокай в 
каленäар за 2020 ãоäина
	 Габровска	 носия	 и	 сокай	 от	 фонда	 на	 Регионален	
исторически	 музей	 -	 Габрово	 „оживяха”	 в	 календара	
„Девойко	 мари,	 хубава”	 на	 фондация	 „Българските	
корени”	 за	 2020	 г.	 В	 луксозното	 издание	 са	 включени	
носии	 от	 различни	 етнографски	 региони	 на	 България,	
създавани	 и	 носени	 от	 българката	 в	 последните	 три	
столетия.
	 За	дейността	на	РИМ	-	Габрово	-	интервю	с	дирек-
тора	на	институцията	Красимира	Чолакова				 стр. 3

	 „Новият	 бюджет	 на	
Габрово	не	решава	основ-
ните	проблеми	на	града	и	
хората	-	заявиха	пред	"100	
вести"	 представители	 на	
групата	 общински	 съвет-
ници	от	коалиция	"БСП	за	
България	 (БСП	 за	 Бълга-
рия,	АБВ).	-	Приетата	пре-
ди	 дни	 финансова	 рамка	
на	 Общината	 за	 2020	 го-
дина	е	пасивен	и	консер-
вативен	 бюджет,	 в	 който	
не	са	отразени	основните	
проблеми,	 липсват	 прио-
ритетите	 в	 него.“	 Според	
съветниците	 липсват	 идеи	
за	 приоритетни	 политики	
и	 бюджетът	 е	 разработен	

на	 принципите:	 „Продъл-
жение	 на	 досегашното”,	
„Всеки	да	се	спасява,	как-
то	 може”	 и	 „Нищо,	 но	 от	
сърце”.	
	 Не	 е	 отразен	 и	 най-
големият	 проблем	 на	
Габрово	 -	 демографската	
катастрофа,	 категорични	
са	 от	 левицата.	 Броят	 на	
ражданията	 е	 в	 пъти	 по-	
малък	 от	 броя	 на	 почи-
налите	 наши	 съграждани.	
Предложенията	на	БСП	за	
премахване	 на	 месечни-
те	 такси	 за	 детски	 ясли,	
детски	 градини,	 както	 и	
за	млечната	 кухня	отново	
не	 бяха	 приети.	 А	 в	 дру-

гите	 общини	 на	 страна-
та	 масово	 го	 правят.	 От	
левицата	 считат	 още,	 че	
в	 бюджета	 има	 достатъч-
но	 възможности	 за	 фи-
нансиране	 реализацията	
на	 техните	 предложения.	
Макар	те	да	не	са	големи,	
но	 са	 жестове	 към	 мла-
дите	 семейства,	 избрали	
да	отглеждат	 децата	 си	 в	
Габрово.
	 Общата	 сума	 на	 го-
дишния	 общински	 бюджет	
се	 повишава	 с	 6	 мили-
она	лева,	като	половината	
от	 тях	 са	 от	 държавната	
субсидия	 за	 заплати,	 а	
другата	половина	–	от	по-

вишаването	 на	 местните	
данъци	и	такси	в	края	на	
2019	 година.	 От	 предста-
вената	по	време	на	засе-
данието	на	ОбС	таблица	с	
разходите	 не	 става	 ясно	
как	 приоритетно	 са	 раз-
пределени	тези	средства.
	 Отхвърлено	 за	 поре-
ден	път	беше	и	предложе-
нието	 за	 „Културен	 чек”,	
което	 по	 никакъв	 начин	
не	 нарушава	 макрорамка-
та	 на	 бюджета,	 обясниха	
още	от	левицата.	„Нашето	
предложение	 е	 да	 бъдат	
заложени	средства	от	бю-
джета	 за	 култура,	 които	
под	 формата	 на	 ваучери	

да	 се	 дават	 на	 габров-
ските	 абитуриенти,	 за	 да	
посещават	 габровски	 кул-
турни	институти	-	обясниха	
за	 пореден	 път	 от	 БСП.	
-	 Парите	 пак	 остават	 в	
Габрово,	 но	 нашите	 деца	
са	стимулирани	да	вдъхнат	
още	живот	на	габровската	
култура.	А	и	да	се	възпита-
ват	в	родолюбие	и	уваже-
ние	към	традициите.“
	 Символична	 е	 сумата	
за	 младежки	 дейности	 –	
едва	 30	 000	 лв.	 Как	 да	
се	 стимулира	 младежката	
активност	 и	 творчество	
със	 сума,	 приличаща	 на	
подаяние	 -	 недоумяват	 от	

левицата.	 -	 Или	 за	 упра-
вляващите	от	ГЕРБ	млади-
те	 хора	 са	 някаква	 друга	
категория	 габровци,	които	
не	заслужават	внимание	и	
насърчение.
	 	 И	 за	 тази	 година	 не	
са	достатъчни	заложените		
средства	 за	 гробищните	
паркове,	 та	 габровци	 да	
могат	без	притеснения	да	
изпращат	 близките	 си	 в	
последния	им	път.
	 Липсва	 приоритетно	
финансиране	 и	 на	 другия	
тежък	 проблем	 –	 как	 да	
се	подобрят	общественият	
транспорт,	 транспортната	
схема,	 организацията	 на	

движението	 в	 града.	 Как	
да	 се	 използват	 ефектив-
но	 постъпленията	 от	 на-
ложената	от	мнозинството	
„Синя	 зона”	 в	 града.	А	 и	
тя	е	без	ясна	концепция	и	
няма	 да	 реши	 проблеми-
те,	свързани	с	паркиране-
то	 в	 централната	 градска	
част.	 Напротив,	 може	 да	
ги	задълбочи,	защото	не	е	
осигурена	с	редовен	и	то-
чен	 градски	 транспорт,	 с	
изграждането	 на	 общест-
вени	 паркинги,	 за	 които	
не	 са	 заделени	 средства.	
И	в	резултат	-	ще	се	про-
вокират	нови	конфликти.	              

продължава на стр. 2

БСП: „Новият áюäжет на Гаáрово не решава 
оñновните проáлеми на ãраäа и хората"

	 На	 28	 януари	 Акаде-
мичният	съвет	на	Техниче-
ски	 университет	 -	 Габро-
во	 одобри	 структурата	 на	
висшето	 училище	 и	 избра	
трима	заместник-ректори.
	 Проф.	 д-р	 инж.	Анато-
лий	Трифонов	Александров	
е	 зам.-ректор	 по	 учебна	
дейност.	Професионалната	
си	 дейност	 започва	 като	
научен	 сътрудник	 в	 ЦМИ	
-	 Габрово	 през	 1984	 г.	 От	
1988	 г.	 е	 асистент	 в	 ТУ	 -	
Габрово.	Доцент	е	от	2001	
г.,	 а	през	2012	 г.	придоби-
ва	академичната	длъжност	
„професор”	 по	 специал-
ност	 „Твърдотелна	 елек-
троника”.	Основните	обла-
сти	 на	 неговата	 научна	 и	

изследователска	 дейност	
са:	 сензорика;	 изследва-
не,	 моделиране	 и	 прило-
жение	на	полупроводнико-
ви	 елементи	 и	 интегрални	
схеми;	 микроелектроника;	
системи	 за	 контрол	 и	 уп-
равление.	Автор	 е	 на	 над	
130	 научни	 публикации,	
една	 монография,	 3	 учеб-
ника,	 7	 учебно-методични	
ръководства,	един	полезен	
модел	 и	 е	 ръководител	 и	
участник	в	над	16	проекта.
	 Доц.	 д-р	 инж.	 Пламен	
Ценков	Цанков	е	зам.-рек-
тор,	отговарящ	за	научно-
изследователска	 работа.	
Професионалната	 си	 дей-
ност	 започва	 като	 асис-
тент	 през	 1997	 г.,	 а	 от	

2015	 г.	 е	 доцент	 по	 спе-
циалност	 „Електроснабдя-
ване	 и	 електрообзавеж-
дане”.	 Основните	 области	
на	 неговата	 научна	 и	 из-
следователска	 дейност	
са:	 осветителна	 техника,	
фотоволтаични	 системи,	
електроснабдяване,	 елек-
тромагнитна	съвместимост,	
енергийна	 ефективност.	
Автор	 и	 съавтор	 е	 в	 над	
100	 научни	 публикации,	 5	
учебни	пособия,	книга,	из-
дадена	 в	 Springer	 Nature	
Switzerland,	 регистриран	 в	
патентно	 ведомство	 поле-
зен	модел	и	е	ръководител	
и	участник	в	над	40	проек-
та.					
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Техничеñки универñитет - Гаáрово ñ ново 
ръковоäñтво за манäат 2019-2023 ãоäина

	 Окръжна	 прокуратура	
-	 Габрово	 внесе	 в	 съда	
обвинителен	 акт	 срещу	
водач	 на	 лек	 автомобил,	
който	на	9	септември	2018	
г.	 при	 управление	 с	 пре-
вишена	 скорост	 предиз-
викал	 пътнотранспортно	
произшествие,	 при	 което	
загинала	 жена,	 която	 се	
возела	 на	 предната	 дяс-
на	седалка	на	автомобила	
му	 без	 предпазен	 колан,	
съобщава	на	сайта	си	Апе-
лативната	 прокуратура	 -	
Велико	Търново.	
	 Пътнотранспортното	
произшествие	 е	 станало	
на	 път	 II-44	 гр.	 Габрово	 –	

гр.	 Севлиево,	 на	 пътния	
участък	 между	 разклони-
те	 за	 село	 Новаковци	 и	
село	 Враниловци,	 община	
Габрово.	
	 С	 превишена	 скорост	
22-годишният	 водач	 Т.	 Т.	
предприел	 изпреварване	
на	 лек	 автомобил,	 който	
извършвал	маневра	„зави-
ване	на	ляво“.	
	 Между	двете	превозни	
средства	 настъпил	 удар,	
при	 който	 по	 непредпаз-
ливост	 била	 причинена	
смъртта	 на	 пътничката,	
която	 се	 возела	 на	 пред-
ната	дясна	седалка	на	ав-
томобила	му.

Окръжна прокуратура - Гаáрово 
преäаäе на ñъä воäач, преäизвикал 
катаñтрофа ñ еäин заãинал човек

	 За	 четвърта	 поредна	
година	Габрово	стана	част	
от	 най-големия	 хакатон	
за	 разработка	 на	 игри	 в	
света	 –	 GlobalGameJam.	
В	 надпреварата	 с	 тема	
„Repair“	 (ремонт)	се	вклю-
чиха	 6	 отбора.	 Първа	 на-
града	 получи	 SmallCrewCo	
за	играта	„Серафим“.	

продължава на стр. 2

"Серафим"  
по Йовков ñ 
първа наãраäа 
на четвъртия 
GlobalGameJam

	 Собственикът	 на	 фир-
ма	„Проектстрой“	присъст-
ва	 в	 два	 поредни	 дни	 в	
зала	 „Орловец“	 и	 изгле-
да	 на	 живо	 хандбалните	
дерби	 срещи	 от	 „А“	 РХГ	
при	 дамите	 и	 мъжете.	 В	
тях	 габровските	 „Бъки“	 и	
„Чардафон“	 постигнаха	 ве-
ликолепни	победи.	Шампи-
онките	от	 „Бъки“	отнесоха	
с	 14	 гола	 разлика	 втория	
във	временното	класиране	
-	 „Шумен	 98“,	 и	 увеличиха	
преднината	си	на	върха	в	
класирането,	 а	мъжете	на	
„Чардафон“	изиграха	паме-
тен	мач,	в	който	надиграха	
шампиона	 и	 носител	 на	

Бизнеñменът Петър 
Петров показа как 
тряáва äа ñе поäкрепя 
ãаáровñкия ñпорт

Купа	 България	 „Локомо-
тив“	 (Варна)	 и	 спряха	 се-
рията	от	86	поредни	побе-
ди	на	„железничарите“.	За	
сърцатата	си	игра	и	двата	
отбора	 получиха	 премии	
от	 г-н	 Петров,	 а	 публика-

та	 с	 аплодисменти	 засви-
детелства	 уважение	 към	
този,	за	съжаление,	рядко	
срещан	жест.

	 Досегашният	 директор	 на	Дирекция	 „Местни	 данъци	 и	
такси“	към	Община	Габрово	Мария	Йозова	е	новият	замест-
ник-кмет	на	Община	Габрово.	
				Новата	й	длъжност	е	зам.-кмет	„Финанси	и	собственост“.	
Досегашният	титуляр	на	длъжността	инж.	Климент	Кунев	бе	
избран	за	председател	на	Общинския	съвет.

Мария Йозова е новият 
замеñтник-кмет на Гаáрово
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ЕлЕкТроразпрЕдЕлЕниЕ сЕВЕр ад, 
разпрЕдЕлиТЕлЕн обслужВащ 

цЕнТър габроВо и горна оряхоВица 
уВЕдоМяВа сВоиТЕ клиЕнТи, чЕ:

На 07.02.2020 г. от 10:00 до 10:30 ч. поради	
извършване	 на	 неотложни	 ремонтни	 дейности	 на	
съоръженията	 за	 доставка	 на	 електроенергия	 ще	
бъде	прекъснато	електрозахранването	в	района	на	
община	Трявна,	кв.	Горни	и	Долни	Цоневци;	ул.	„Га-
ньо	Кънев“;	ул.	„Ради	Ноев“;	ул.	„Георги	Лазаров“;	
ул.	 „Пролет“;	 ул.	 „Бузлуджа“;	 ул.	 „Планинец“;	 кв.	
Вили	Плачковци;	кв.	Горни	Плачковци;	кв.	Стоевци;	
ул.	 „Стара	планина“;	с.	Малки	Плачковци;	кв.	Къ-
совци;	с.	Ножери;	с.	Йововци;	с.	Сечен	камък;	кв.	
Пунговци;	 СТП	 „Петрургия“;	 КТП	 „Суходола“;	 кв.	
Демиев	хан;	кв.	Божковци;	кв.	Боевци;	с.	Азмани;	
с.	 Улеи;	 с.	 Радино;	 с.	 Енчевци;	 с.	 Горни	 и	Долни	
Радковци;	с.	Носеи;	с.	Маруцековци;	с.	Брадари;	с.	
Киселковци;	с.	Бъчвари;	ул.	„Бял	камък“;	ул.	„Гор-
ска“;	ул.	 „Билка“;	кв.	Ковачевци;	ул.	 „Балкан“;	ул.	
„Бедек“;	 с.	 Бангейци;	 с.	 Кашенци;	МТП	 „Синчец“;	
ТП	„Инструмент“;	ТП	ТПК	„Колективен	труд“.			

Електроразпределение Север АД, Разпределителен об-
служващ център Габрово и Горна Оряховица се извинява на 
своите клиенти за възникналото неудобство и се надява 
на разбиране. Допълнителна информация на тел. 0700 1 
61 61.

	 За	 извършване	 на	 ремонт	 край	 село	Дра-
гановци	 на	 магистралния	 етернитов	 водопро-
вод	 от	 ПСПВ	 	 „Стоките“ъсе	 налага	 спиране	
на	 водоподаването	 на	 селата	 на	 територията	
на	 общините	 Севлиево	 и	 Габрово,	 които	 се	
захранват	 оттам.	 Водоподаването ще бъде 
спряно в 8:00 часа днес, 4 февруари 2020 г.,	а	
възстановяването	му	ще	се	извърши	след	при-
ключване	на	ремонтните	работи	и	захранване	
на	системата. 

ВиК ООД - Габрово 
съобщава

ЕлЕкТроразпрЕдЕлЕниЕ сЕВЕр ад, 
разпрЕдЕлиТЕлЕн обслужВащ 

цЕнТър габроВо и горна оряхоВица 
уВЕдоМяВа сВоиТЕ клиЕнТи, чЕ:

На 20.02.2020 г. от 08:00 до 08:30 ч. и от 11:30 
до 13:00 ч. поради	 извършване	 на	 оперативни	
превключвания	 на	 съоръженията	 за	 доставка	 на	
електроенергия	 ще	 бъде	 прекъснато	 електрозах-
ранването	 в	 района	 на	 община	 Дряново,	 кв.	 Из-
грев,	вилна	зона	„Манга”	(в	района	на	гробищата),	
Опитна	 станция,	 бензиностанция	 нов	 „Петрол”,	
ЖК	 „Априлци”,	ЖК	 „Успех”,	 района	 на	Дряновски	
манастир,	фирма	„Боряна”,	склад,	фирма	„Милпак”,	
фирма	„Металолеене-Дряново”,	Газстанция,	кв.	Ни-
коевци,	кв.	Крачунка,	кв.	Цинга.

На 19.02.2020 г. от 12:30 до 13:00 ч. поради	
извършване	 на	 оперативни	 превключвания	 на	
съоръженията	 за	 доставка	 на	 електроенергия	 ще	
бъде	 прекъснато	 електрозахранването	 в	 райо-
на	 на	 община	 Дряново:	 кв.	 Изгрев,	 вилна	 зона	
„Манга”	(в	района	на	гробищата),	Опитна	станция,	
Бензиностанция	 нов	 „Петрол”,	ЖК	 „Априлци”,	ЖС	
„Успех”,	вилна	зона	„Манга”,	района	на	Дряновски	
манастир,	фирма	„Боряна”,	склад,	фирма	„Милпак”,	
фирма	„Металолеене-Дряново”,	Газстанция,	кв.	Ни-
коевци,	кв.	Крачунка,	кв.	Цинга.				

Електроразпределение Север АД, Разпределителен об-
служващ център Габрово и Горна Оряховица се извинява на 
своите клиенти за възникналото неудобство и се надява 
на разбиране. Допълнителна информация на тел. 0700 1 
61 61.

ЖЕНИНА ДЕНЧЕВА

	 На	 последното	 засе-
дание	 на	 Общинския	 съ-
вет	бяха	определени	пъл-
номощията	 на	 кметските	
наместници	 в	 община	
Габрово.	 Към	 настоящия	
момент	 административно-
то	обслужване	на	населе-
нието	в	малките	населени	
места	 се	 извършва	 от	 2	
кмета	и	25	кметски	наме-
стници.	Организацията	на	
административно	 обслуж-
ване	 работи	 добре,	 зато-

ва	не	се	променя	броя	на	
кметските	 наместници	 и	
териториалната	им	компе-
тентност,	 решиха	 общин-
ските	съветници.
	 Кметът	 на	 общината	
може	да	възлага	на	кмет-
ските	 наместници	 изпъл-
нението	 на	 негови	 функ-
ции.						
	 	Правомощията	на	кмет-
ските	 наместници	 са	 да	
организират	 провеждане-
то	 на	 благоустройствени	
и	 други	 мероприятия;	 да	
упражняват	 контрол	 за	

законосъобразното	 из-
ползване	 и	 отговарят	 за	
поддържането	 и	 опазва-
нето	 на	 общинската	 соб-
ственост;	 да	 изпълняват	
мерки	 за	 опазване	 на	
околната	среда.
	 	 А	 също	 така	 да	 водят	
регистрите	 на	 населе-
нието	 и	 за	 гражданското	
състояние	 и	 да	 изпращат	
актуализационни	 съобще-
ния	 до	 отдел	 ГРАО;	 да	
организират	 и	 ръководят	
защитата	 на	 населението	
при	бедствия	и	аварии;	да	

организират	изпълнението	
на	 актовете	 на	 Общин-
ския	съвет	и	на	кмета	на	
общината,	отнасящи	се	до	
територията	 и	 население-
то	в	населените	места;	да	
осигуряват	 извършването	
на	административни	услу-
ги	на	физически	и	юриди-
чески	лица.
	 	 	 На	 територията	 на	
община	 Габрово	 има	 133	
малки	 населени	 места,	
които	 допреди	 изборите	
бяха	административно	об-
служвани	от	11	кмета	и	16	

кметски	 наместници.	 На	
местните	 избори	 минала-
та	 година	 бяха	 избрани	
кметове	 само	 в	 две	 от	
единадесет	 кметства,	 тъй	
като	 само	 те	 отговаряха	
на	 изискването	 за	 нали-
чие	на	население	над	350	
души	 -	 кметство	Поповци	
и	кметство	Яворец.	
	 Останалите	 9	 кмет-
ства	запазват	своя	статут,	
като	 кметът	 на	 общината	
назначава	 за	 срока	 на	
мандата	си	кметски	наме-
стници.	

25 кметñки намеñтници ще ñе 
ãрижат за малките наñелени меñта

продължава от стр. 1
	 Крайно	 недостатъчен	
е	 и	 финансовият	 ресурс	
за	 подпомагане	 на	 „Об-
щински	пътнически	 транс-
порт”.	 Фирмата	 е	 пред	
колапс	 -	 автобусите	 са	
стари,	 липсват	 кадри,	 на-
блюдава	 се	 неизпълнение	
на	курсовете,	заложени		в	
разписанието.	 В	 същото	
време	 ОПТ	 е	 с	 огромни	
задължения	и	няма	никак-
ва	идея	за	неговото	бъде-
ще. Налице	 са	 поредните	
обещания	 за	 нови	 авто-
буси,	 но	не	е	 ясно	ще	 ги	
има	 ли	 през	 тази	 година.	
Не	е	ясно	работи	ли	се	по	
нова	 транспортна	 схема,	
търси	 ли	 се	 мнението	 на	
хората,	ще	се	подобри	ли	
обслужването	 или	 напро-
тив,	 габровци	 напразно	
ще	чакат	по	спирките.	
	 Освен	 това	 в	 новата	
годишна	 инвестиционна	
програма	се	твърде,	че	ще	
бъде	 обърнато	 внимание	
на	 инфраструктурата	 в	
кварталите	 и	 малките	 на-
селени	места.	Но	 пак	 па-
рите	за	селата	са	нищож-
ни,	 цели	 квартали	 отново	
са	забравени	от	бюджета,	
предложенията	 и	 подпи-

ските	 на	 гражданите	 пак	
не	са	взети	под	внимание.	
Незаслужено	 са	 прене-
брегнати	 и	 публично-част-
ните	партньорства	 (за	тях	
са	 заделени	 едва	 20	 000	
лв.),	 а	 с	 този	 механизъм	
могат	 да	 бъдат	 решени	
много	 от	 проблемите	 на	
кварталите	и	селата.
	 В	 новия	 бюджет	 на	
Община	 Габрово	 на	 прак-
тика	 е	 заложено	 пасив-
но	 управление	 на	 общин-
ската	 собственост.	 Няма	
свежи	 идеи,	 не	 се	 търсят	
инвеститори.	 Разчита	 се	
някой	сам	да	дойде.	Липс-
ва	 конкретна	политика	за	
общинските	 жилища,	 кои-
то	 не	 се	 стопанисват	 до-
бре,	 а	 нуждаещите	 се	 са	
все	 повече.	 Приходите	 от	
собственост	 са	 малко,	 но	
не	се	търси	увеличаването	
им.
	 За	 пореден	 път	 няма	
идеи	 и	 предложения	 за	
бъдещето	на	многото	пус-
теещи	 сгради,	 които	 се	
рушат.	 Само	 едно	 е	 ясно	
и	 конкретно	 –	 ликвиди-
раха	 се	 окончателно	 ра-
диопреносната	 мрежа	 и	
радиоточките,	 заключиха	
от	БСП	и	АБВ.

БСП: „Новият áюäжет на 
Гаáрово не решава оñновните 
проáлеми на ãраäа и хората”

продължава от стр. 1
Доц.	 Цанков	 е	 председа-
тел	на	Териториалната	ор-
ганизация	 на	 Научно-тех-
ническите	 съюзи	 –	 Габро-
во	 и	 член	 на	 управител-
ните	съвети	на	Федерация	
на	 научно-техническите	
съюзи	 в	 България	 и	 На-
ционален	 комитет	 по	 ос-
ветление	в	България.
	 Доц.	 д-р	 Лиляна	 Ива-
нова	 Русанова	 е	 зам.-	
ректор	 „Международно	
сътрудничество	 и	 връзки	
с	 обществеността”.	 Про-
фесионалната	 си	 дейност	
започва	 като	 хоноруван	
преподавател,	а	през	2010	
г.	 е	 асистент	 в	 катедра	
„Социални	науки”	към	ТУ	-	
Габрово.	Доцент	е	по	спе-
циалност	 „Организация	 и	
управление	на	социалните	
дейности”	от	2012	г.	
	 Основните	 области	 на	
нейната	научна	и	изследо-
вателска	 дейност	 са:	 со-

циална	 политика,	 социал-
на	 икономика	 и	 социална	
работа.	 Автор	 е	 на	 над	
40	научни	публикации	и	 5	
учебни	пособия.
	 Общото	 събрание	 на	
ТУ	 -	 Габрово	 избра	 проф.	

д-р	инж.	Илия	Железаров,	
досегашен	 заместник-рек-
тор	 по	 научноизследова-
телската	 работа,	 за	 рек-
тор	 на	 Университета	 за	
мандат	 2019-2023	 г.	 на	 20	
декември	2019	г.	

Техничеñки универñитет - Гаáрово ñ ново 
ръковоäñтво за манäат 2019-2023 ãоäина

продължава от стр. 1
Отборът	се	състои	от	уче-
ници	 от	 Природоматема-
тическа	 гимназия	 „Акад.	
Иван	 Гюзелев“	 -	 Габрово	
и	 Национална	Априловска	
гимназия.	 Събира	 ги	 иде-
ята	 да	 създадат	 игра	 по	
разказа	на	Йордан	Йовков	
„Серафим“.	Журито	високо	
оценява	 това,	 че	 90%	 от	
графиката	в	играта	е	съз-
дадена	 лично	 от	 участни-
ците,	както	и	оригиналният	
саундтрак	 с	 авторското	
парче	на	Никола	Драшков	
„Серафим“.		
	 За	 четвърта	 поредна	
година	Габрово	стана	част	
от	 най-големия	 хакатон	
за	 разработка	 на	 игри	 в	
света	 –	 GlobalGameJam.	
В	 надпреварата	 с	 тема	
„Repair“	 (ремонт)	се	вклю-
чиха	 6	 отбора.	Техен	мен-
тор	 бе	 програмистът	 Кра-

симир	 Йосифов.	 В	 рамки-
те	 на	 две	 денонощия	 се	
разработиха	игри	до	ниво	
прототип.	 За	 първи	 път	
всички	 отбори	 предадоха	
завършени	игри.	
	 Игрите	 оценяваше	
жури	 с	 председател	 доц.	
д-р	 инж.	 Росен	 Иванов	 -	
преподавател	 в	 катедра	
КСТ	 на	 Техническия	 уни-
верситет	-	Габрово,	и	чле-
нове:	графичният	дизайнер	
от	 Велико	 Търново	 Алек-
сандър	Петров	и	Маргари-
та	Доровска	–	директор	на	
Музея	на	хумора	и	сатира-
та.
	 Първа	 награда	 полу-
чи	 SmallCrewCo	 за	 игра-
та	 „Серафим“.	 Отборът	 се	
състои	от	ученици	от	При-
родоматематическа	 гимна-
зия	 „Акад.	 Иван	 Гюзелев“	
-	 Габрово	 и	 Национална	
Априловска	 гимназия.	 Съ-

бира	 ги	 идеята	 да	 създа-
дат	 игра	 по	 разказа	 на	
Йордан	Йовков	„Серафим“.	
Журито	 високо	 оценява	
това,	че	90%	от	графиката	
в	играта	е	създадена	лич-
но	от	участниците,	както	и	
оригиналният	 саундтрак	 с	
авторското	 парче	 на	 Ни-
кола	 Драшков	 „Серафим“.	
Играта	 е	 разработена	 от	
Емил	 Йорданов,	 дизайн	 -	
Светлозар	Ненчев	и	Стоян	
Тодоров,	сценарий	-	Васил	
Христов.	Те	 лично	 озвуча-
ват	 героите	 от	 играта,	 а	
гласът	 на	 героинята	 Пав-
лина	 е	 на	 тяхната	 съуче-
ничка	Галя	Ненчева.
	 Втора	 награда	 получи	
миналогодишният	 победи-
тел	 –	 отборът	 	 Vagabond,	
за	 играта	 „Габровокалип-
сис“.	Всеки	от	участниците	
в	него	се	занимава	с	ком-
пютри	и	програмиране,	но	

не	 и	 със	 създаването	 на	
игри.	 Завършили	 са	 При-
родоматематическа	 гимна-
зия	 „Акад.	 Иван	 Гюзелев“	
преди	 около	 10	 години	 и	
хакатонът	е	приятен	повод	
да	 се	 съберат	 в	 Габрово,	
въпреки	 че	живеят	 в	 раз-
лични	градове.
	 Трета	 награда	 е	 за	
отбора	 на	 Варварите	 за	
играта	 „Козирог“.	 Участни-
ците	 са	 ученици	 от	 10-
ти	 клас	 в	 специалности	
„Системно	 програмиране“	
и	 „Компютърна	 техника	 и	
технологии“	 в	 Професио-
налната	 техническа	 гим-
назия	 „Д-р	 Никола	 Васи-
лиади“	 в	 Габрово.	 Събира	
ги	тяхната	преподавателка	
инж.	 Паолина	 Радева	 в	
клуба	 по	 интереси	 „Ком-
пютърна	анимация“.
	 Въпреки	че	не	получа-
ва	 награда,	 не	 може	 да	

бъде	 пропуснат	 и	 отборът	
Gamemasters,	 състоящ	 се	
от	студенти	от	ТУ	–	Габро-
во.	Те	също	предават	гото-
ва	 демоверсия	 на	 играта	
„Операция	счупени	мечти“.	
Част	 от	 този	 отбор	 е	 и	
Радостин	 Лефтеров	 -	 ос-
новният	двигател	в	органи-
зацията	 на	Gabrovo	Game	
Jam	2020.
	 	В	рамките	 на	 хакато-
на	 са	 разработени	 и	 две	
настолни	 игри.	 	 „Гранича-
ри	 и	 мигранти“	 е	 на	 най-
малките	 участници	 тази	
година	 –	 отборът	 на	 Миг-
рантите.	
	 В	 нея	 могат	 да	 бъдат	
открити	редица	физически	
предизвикателства.
	 „Bringbacksmile”	 на	 ед-
ноименния	 отбор	 обръща	
внимание	 на	 ролята	 на	
жените	 в	 съвременното	
общество.

"Серафим" ñ първа наãраäа на четвъртия GlobalGameJam

СВЕтлАНА МИхАйлоВА

	 В	 средата	 на	 септем-
ври	 миналата	 година	 Му-
зеят	 на	 хумора	 и	 сатира-
та	 в	 Габрово	 организира	
изложба	 и	 представление	
под	 общото	 заглавие	 НО-
НУМЕНТ,	 част	 от	 24-ото	
Габровско	 биенале	 на	 ху-
мора	и	сатирата.	
	 Приятна	 изненада	
в	 края	 на	 януари	 бе	 но-
минацията	 на	 Съюза	 на	
артистите	 в	 България	 за	
„Икар”	в	раздел	„Съвреме-
нен	танц	и	пърформанс”	за	
Стефан	А.	Щерев	и	„Лигна“	
(Германия)	 за	 НОНУМЕНТ,	
продукция	на	Информбюро	
и	Музея	на	хумора	и	сати-
рата	–	Габрово.	
	 Поради	огромния	инте-

рес	към	излож-
бата	Музеят	 на	
хумора	 и	 сати-
рата	 удължава	
до	22	март	2020	
г.	 времето,	 в	
което	 тя	 може	
да	бъде	разгле-
дана.
	 И з л ож б а -
та	 НОНУМЕНТ,	
открита	 на	 13	
септември	 2019	
г.,	 представя	
паметници	 от	
Австрия,	 Ки-
пър,	 Сърбия,	 Чехия,	 Сло-
вения	 и	 България,	 които	
поради	 промени	 в	 идео-
логията	са	променили	или	
загубили	 първоначалния	
си	 смисъл.	 Акцент	 в	 бъл-
гарската	 част	 е	 близкият	

до	 Габрово	 Дом-паметник	
на	БКП	на	връх	Бузлуджа.	
	 Представлението	 се	
случи	 на	 14	 септември	
пред	 „Чинията”	 с	 автори	
групата	 „Лигна“	 (Герма-
ния)	 и	 Стефан	 А.	 Щерев,	

и	 с	 музика	 на	
Емилиян	 Гацов	
–	 Елби.	Това	 бе	
н е п о в т о р и м о	
изживяване	 за	
близо	 200	 енту-
сиасти	от	Бълга-
рия	 и	 чужбина,	
които	 дойдоха	
специално	 за	
събитието.	 Учас-
тниците	 имаха	
възможност	 да	
се	 докоснат	 до	
моменти	 от	 ис-
торията	 на	 па-

метника,	 строителството,	
партийните	 ритуали.	 Това	
ги	провокира	да	помислят	
за	 съучастието	 и	 възмож-
ността	 за	 съпротива,	 коя-
то	 обикновеният	 човек	 би	
могъл	или	не	би	могъл	да	

упражни	 спрямо	 тотали-
тарната	 власт.	Трейлър	 от	
представлението	 може	 да	
се	 гледа	в	Youtube	канала	
на	Музея.
	 Заедно	 със	 Стефан	 А.	
Щерев	 и	 „Лигна“	 за	 НО-
НУМЕНТ,	 продукция	 на	
Информбюро	 и	 Музея	 на	
хумора	и	сатирата	-	Габро-
во,	 номинирани	 в	 катего-
рията	 „Съвременен	 танц	
и	 пърформанс“	 за	 „Икар	
2020“	 са	 и	Александър	 Ге-
оргиев,	 Жана	 Пенчева	
и	 Дарио	 Баррето	 Дамас	
за	 „dragON	 aka	 PONY“	 и	
Жана	 Пенчева,	 Цветан	
Момчилов	 за	 „Six	 Love	
Songs“.	По	 традиция	отли-
чията	ще	бъдат	връчени	на	
27	 март,	 Международния	
ден	на	театъра.

“Нонумент” ñ номинация за „Икар”

С	 присъда	 от	 3	 февруа-
ри	 състав	 на	 Габровския	
районен	 съд	 осъди	 мъж	
и	жена	 от	 Габрово	 на	 ли-
шаване	от	свобода	за	из-
вършена	 измама.	 Съдът	
призна	 подсъдимите	 Д.Б.	
и	С.С.	за	виновни	в	това,	
че	през	периода	11-21	юли	
2016	г.	в	Девня	и	в	Габро-
во,	при	условията	на	про-
дължавано	 престъпление,	
след	 предварителен	 сго-
вор,	 с	 цел	 да	 набавят	 за	
себе	 си	 имотна	 облага,	
измамили	 мъж	 от	 Варна.	
Те	 му	 обещали	 да	 го	 на-
емат	 на	 работа.	 Убедили	
го,	че	постъпването	му	на	
работа	 при	 тях	 следва	 да	
бъде	 документално	 уреде-

но,	пострадалият	подписал	
предоставени	му	 докумен-
ти,	 с	 които	 на	 практика	
се	 разпоредил	 със	 свое	
имущество	 -	 земеделски	
земи	 в	 област	 Варна	 и	
идеални	 части	 от	 апарта-
мент	във	Варна.	С	това	му	
причинили	 имотна	 вреда	
в	 размер	 на	 общо	 73	 800	
лева,	 като	 измамата	 е	 в	
особено	 големи	 размери,	
представляваща	 особено	
тежък	случай.	
	 Подсъдимият	 Д.Б.	 бе	
осъден	на	6	години	и	4	ме-
сеца	 лишаване	 от	 свобо-
да,	а	на	подсъдимата	С.С.	
бе	наложено	наказание	от	
3	години	и	4	месеца	лиша-
ване	от	свобода.	

Мъж и жена от Гаáрово 
отиват в затвора за измама



34 февруари 2020 г.

   

- Г-жо Чолакова, през 
последните 5-6 години 
направихте много види-
ми стъпки за оформяне 
на перспективен екип – 
първо го подмладихте, 
после започнахте да до-
бавяте готови специали-
сти. Какъв е резултатът 
от този нелесен и дълъг 
подбор?

-	 Успешен,	 отговарям	
без	 колебание.	 Не	 съм	
очаквала,	 че	 ще	 мога	 да	
създам	такъв	екип.	Аз	ра-
ботя	 39	 години	 тук	 и	 от-
лично	 знам	 колко	 време	
се	изгражда	добър	музеен	
специалист.

Самите	 музеи	 много	
бързо	се	променят	-	зара-
ди	 очакванията	 на	 публи-
ката,	заради	потребността	
да	 се	 отворят	 към	 об-
ществото,	 към	навлизане-
то	 на	 технологиите.	 Все	
по-осезателно	 се	 чувства	
нуждата	от	успешно	съче-
таване	 на	 опита	 със	 све-
жи	идеи.	

В	 момента	 няма	 дей-
ност	 в	 Регионален	 исто-
рически	 музей	 -	 Габрово,	
която	да	не	е	обезпечена	
експертно.	Аз	съм	горда	с	
екипа	си	и	ще	си	позволя	
да	 кажа	 за	 всеки	 от	 тях	
по	няколко	думи.

Главният	 уредник	
Иван	 Постомпиров	 мно-
го	 задълбочено	 проучва	
габровската	 индустрия.	
През	 изминалата	 година	
участва	 в	 международна	
научна	конференция	„Кри-
зи	 и	 стопанско	 развитие	
през	 вековете“,	 организи-
рана	 от	 Исторически	 фа-
култет	 на	 ВТУ	 „Св.	 св.	
Кирил	 и	Методий“	 и	Цен-
търа	за	стопанско-истори-
чески	изследвания	с	тема-
та	 „Стопанските	 дейци	 в	
Габрово	след	9	септември	
1944	 г.	 –	 от	 „патриотич-
ни	 индустриалци“	 до	 „би-
вши	 хора“	 (1944	 –	 1947)“.	
Постомпиров	обработи	це-
лия	научен	архив	на	музея	
и	то	на	едно	много	високо	
ниво.	Голяма	помощ	оказа	
и	 при	 обработката	 на	 уч-
режденския	архив.

Катя	Гечева	-	Стоянова	
е	главен	уредник	„История	
на	 българските	 земи	 XV	
-	 XIX	 век“,	 но	 работи	 и	 в	
Нова	и	Най-нова	история.	
Има	 изключително	 голе-
ми	контакти	със	стари	га-
бровски	 фамилии	 и	 техни	
потомци.	Неин	е	приносът	
за	попълване	на	музейния	
фонд	с	образци,	които	не	
са	 получавани	 през	 годи-
ните.

Тези	 специалисти	 ак-
тивират	 събирателската	
работа,	 допринасят	 за	
обогатяване	на	фондовете	
и	 това	 е	 основа	 за	 една	
нова	 изследователска	 ра-
бота.	Друг	главен	уредник,	
който	отговаря	за	„Работа	
с	 публиката“,	 е	 Радосла-
ва	Балевска,	 която	дейст-
вително	 издигна	 на	 едно	
ново	 ниво	 това	 направ-
ление.	 На	 националната	
среща	 „Добри	 практики:	
съвременни	 форми	 за	
представяне	 и	 популяри-
зиране	 на	 културното	 на-
следство.	 Предимства	 и	
недостатъци	на	музейните	
експозиции”	 през	 октом-
ври	 миналата	 година	 Ба-
левска	 представи	 нашия	
успешен	проект	в	Дечкова	
къща	 „Неформално	 обра-

зование	в	ревитализирана	
музейна	среда“.

Главният	 уредник	 Ро-
сен	 Йосифов	 работи	 по	
докторска	 дисертация	 за	
средновековната	 култура	
в	 Габровска	 област	 и	 по	
темата	„Арх.	Никола	Лаза-
ров	 и	 модернизацията	 на	
архитектурата	 в	 Габрово“.	
Освен	 към	 археология,	
Йосифов	 проявява	 инте-
рес	и	 към	други	периоди.	
Работи	много	добре	в	ар-
хива	на	БАН,	направи	ня-
кои	интересни	открития.			

Имаме	 и	 млади	 спе-
циалисти.	 Ирена	 Узунова	
работи	 докторантура	 за	
Иван	Колчев	Калпазанов.

Назначихме	 и	 един	
доктор	 по	 история	 -	 Цве-
томира	 Ненова,	 която	 за-
почна	много	добре.

Николета	 Маринова	 е	
около	пет	години	в	музея,	
занимава	се	както	с	про-
блеми	 на	 етнографията,	
така	и	с	археология,	про-
явява	задълбочен	интерес	
към	 праистория,	 ходи	 на	
археологически	разкопки.	

Ива	Йонкова	е	нашият	
екскурзовод,	много	задъл-
бочено	 работи	 с	 ученици	
–	 разработва	 уроци,	 пра-
ви	 презентации,	 подготвя	
различни	 игри,	 които	 със	
сигурност	са	интересни	на	
учениците,	 защото	 виж-
дам,	 че	 идват	 по	 няколко	
пъти	да	ги	играят.

Това	 са	 хора,	 които	
познават	добре	града,	не-
говата	 история,	 габровци	
и	най-вече	-	фондовете	на	
музея.	 Много	 добри	 спе-
циалисти!

Системният	 админи-
стратор	 Георги	 Димитров			
също	се	справя	много	до-
бре.	Наскоро	актуализира	
музейния	сайт.

- През 2019 година 
реализирахте няколко 
проекта, единият от кой-
то – в Дечковата къща, 
събуди доста интерес у 
посетителите.

-	 Да,	 това	 е	 проек-
тът,	 който	 вече	 споменах	
-	 „Неформално	 образо-
вание	 в	 ревитализирана	
музейна	 среда“,	 финанси-
ран	 от	 Министерство	 на	
културата	 с	 9	 834	 лв.	 и	
3	 346	 лв.	 съфинансиране	
от	 РИМ	 -	 Габрово.	 Из-
ползвайки	 възможностите	
на	 дигиталните	 техноло-
гии,	 оживихме	постоянна-
та	 експозиция	 „Градски	
бит	 от	 края	 на	 ХІХ	 до	
40-те	 години	 на	 ХХ	 век“	
в	 Дечковата	 къща	 като	
представихме	 по-голя-
ма	 част	 от	 експонатите	
в	 действие	и	по	 този	на-
чин	помагаме	на	младите	
посетители	 да	 осмислят	
функционалното	 им	 пред-
назначение.	За	да	реали-
зираме	 успешно	 проекта,	
ни	помогнаха	партньорите	
от	средно	училище	„Райчо	
Каролев“,	драматичен	теа-
тър	 „Рачо	Стоянов“	 и	 му-
зикална	школа	„Весела“.

	Пак	от	Министерство-
то	на	културата	получихме	
други	10	000	лева	като	це-
лева	финансова	подкрепа	
за	 теренни	 археологиче-
ски	 проучвания	 и	 терен-
на	 консервация	 на	 обект	
Късноантична	 и	 ранно-
византийска	 крепост	 в	
местността	 Градище,	 кои-
то	бяха	осъществени	през	
септември.

И	 най-големият	 про-
ект	 на	 обща	 стойност	
1	600	000	лв.,	който	полу-
чи	подкрепа	от	Общински	
съвет	 за	финансиране	 на	
част	от	разходите,	е	„РИМ	
-	 Габрово	 –	 познание,	
участие,	 преживяване”.	
Чрез	 реализирането	 на	
този	 проект	ще	създадем	
нова	музейна	експозиция.		

- Може ли по-обстой-
но да се спрете на нова-
та експозиция. Къде ще 
бъде разположена тя?

-	 В	 музея,	 в	 сградата	
на	 „Николаевска“	 10.	 Но-
вата	 експозиция	 ще	 за-
пази	името	„Габрово	и	га-
бровци“,	за	да	има	прием-
ственост,	но	ще	доразвие	
и	представи	пред	публика	

атрактивен	 и	 любопитен	
разказ	 за	 историята	 на	
Габрово	 и	 региона.	 РИМ	
е	 единствената	 музейна	
институция	в	града,	която	
представя	 общоисториче-
ски	 разказ	 и	 	 която	 екс-
понира	 обществено-поли-
тическа	история.	

Културните	 ценности	
ще	 бъдат	 представени	 в	
модерни	витрини,	с	реак-
тивни	 стъкла	 за	 увеличе-
ние	 на	 образа	 (където	 е	
необходимо),	с	подходящо	
осветление,	музеен	рекви-
зит	и	текстове.	

На	партера	на	сграда-
та	ще	се	развие	история-
та	 на	 Габрово,	 а	 на	 пър-
вия	 етаж	 ще	 представим	
бележити	 габровци	и	 тех-
ните	 истории	 с	 възмож-
ност	на	няколко	години	да	
се	подменят	личностите.

За	пръв	път	в	постоян-
на	експозиция	в	града	ще	
бъде	 представена	 древ-
ната	 история	 на	 региона	
чрез	 културни	 ценности,	
резултат	 от	 42-годишни	
археологически	 проучва-
ния	на	музея.	Наистина	за	
пръв	 път	 в	 140-годишната	
история	 на	 музея.	 Тези	
ценности	не	са	показвани	
никога	досега,	освен	като	
участия	 в	 изложби.	Тоест	
ще	има	пълен	раздел	Ар-
хеология.

Атракция	в	експозици-
ята	 ще	 е	 екранът	 с	 въз-
можности	 за	 флаш-про-
жекция,	 показваща	 пра-
исторически	обитатели	на	
пещерата	Бачо	Киро	край	
Дряново.	

В	 експозицията,	 пос-
ветена	 на	 османския	 пе-
риод,	 атракции	 са	 3D	 ек-
раните	 с	 наслагване	 на	
стъкла,	 които	 показват	
габровските	 дервентджии	
–	охранители	на	прохода,	
и	 габровката	 в	 сокайно	
забраждане.	

В	 новата	 експозиция	
габровския	 дервентджия,	
както	и	габровката,	ще	ги	
видите	с	червени	ботуши.	
Това	 са	 интересни	 еле-
менти,	които	показват,	че	
тези	 хора	 са	 имали	 при-
вилегии,	 самочувствие,	
по-особен,	специален	ста-
тут	 в	 империята.	 Габров-
ката	 е	 ходела	 с	 червени	
ботушки,	 когато	 облекло-
то	е	било	преобладаващо	
тъмно.	

Ще	вмъкна,	че	за	този	
интересен	 ранен	 период	
търсих	 да	 назнача	 осма-
нист,	 когото	 да	 изпратя	
в	 архивите	 в	 Истанбул	 –	
има	 интересни,	 непроуче-
ни	 неща.	 Ето	 например,		
габровските	 дервентджии	

са	 носили	 високи	 шап-
ки,	каквито	носи	султанът.	
Има	запазени	рисунки,	но	
откъде	 идва	 тази	 висока	
шапка,	е	въпрос	на	проуч-
ване,	не	можем	да	тълку-
ваме	свободно.

В	 експозицията,	 къде-
то	 показваме	 габровката	
със	 сокая,	 чрез	 специал-
но	 мобилно	 приложение	
–	филтри	за	снимки,	посе-
тителят	ще	може	да	си	на-
прави	снимка	с	ефектното	
сокайно	забраждане.

Сега	 сокай	 има	 в	 ня-
колко	 музея	 -	 в	 Ловеч,	
във	 Велико	 Търново.	 Но	
ловешкият	 сокай	 е	 мно-
го	 различен	 от	 нашия.	 И	
търновският	 е	 различен.		
Сокаят	също	е	интересна	
тема	за	изследване.	Едни	
смятат,	 че	 връзката	 със	
сокая	 идва	 от	 прабълга-
рите,	 други	 –	 от	 Втората	
българска	 държава,	 трети	
смятат,	 че	 е	 османо-тур-
ско	влияние.

Габровските	 пафти	
например,	 единствени	 в	
цяла	България,	са	с	ягоди.	
Това	са	характерни	неща,	
които	 тепърва	 ще	 проуч-
ваме.

- Музеят притежава 
ли пълен сокай, с цялата 
украса?

-	 Да,	 дори	 два	 сокая	
имаме.	Единият	грее	с	ця-
лата	 си	 красота	 в	 кален-
дара	 на	 фондация	 „Бъл-
гарските	 корени“	 за	 2020	
година.	Календарът	се	на-
рича	 „Девойко,	 мари	 ху-
бава“	и	в	него	са	събрани	
великолепни	 автентични	
български	 женски	 костю-
ми	 от	 фондовете	 на	 му-
зеите	 в	 Пловдив,	 Бургас,	
Перник,	 и	 нашият	 сокай	
е	 включен.	 На	 снимката	
габровката	 е	 с	 червени	
ботушки,	 богата	 цветна	
ивица	 отдолу	 на	 дреха-
та,	нагоре	–	бяло,	гривни,	

пендари.	Както	пишат	ня-
кои	пътешественици,	това,	
което	 мъжете	 на	 запад	
носят	 в	 портфейлите	 си,	
тук	е	извадено	на	показ.

- Да продължим с 
разказа за новата експо-
зиция...

-	 Нови	 технологии	 ще	
използваме	 и	 при	 пред-
ставяне	на	Руско-турската	
война	 от	 1877-78	 година	
и	 ролята	 на	 Габрово.	 3D	
екран	 с	 наслагване	 на	
стъкла	ще	пресъздава	от-
браната	 на	 Шипченския	
проход	от	българските	оп-
ълченци.	

Друга	 атракция	 е	 ек-
ран	 с	 мултимедия	 за	 3D	
прожекция	 на	 възрож-
денски	 дюкян	 с	 вграден	

оригинален	 шкаф	 с	 ат-
ракциони	 –	 непознати	 и	
слабо	известни	габровски	
стоки,	които	ще	бъдат	от-
варяни,	докосвани,	откри-
вани	и	разгадавани	от	по-
сетителите.	

В	 посветената	 на	 но-
вата	 история	 на	 Габрово	
част	 от	 експозицията	 ще	
бъде	 обособен	 кметски	
кабинет.	Специален	екран	
ще	показва	развитието	на	
града	през	вековете,	с	по-
етапна	 реконструкция	 на	
емблематичните	сгради.	

На	първия	етаж	екран	
ще	 представя	 историята	
на	 известния	 габровски	
род	Хаджистойчеви	–	соб-
ственици	 на	 сградата	 на	
Регионален	 исторически	
музей.	 В	 посветената	 на	
бележити	габровци	експо-
зиция	 на	 етажа	 атракция	
е	 3D	 екран,	 позволяващ	
на	 посетителя	 да	 види	 и	
чуе	 оригинални	 кадри	 с	
индустриалеца	 и	 дарител	
Пенчо	Семов.	

Обособено	място	с	ек-
ран	за	прожекции	на	ман-
сардния	етаж	ще	позволи	
на	публиката	да	се	докос-
не	 до	 слабо	 третирания,	
но	 ставащ	 все	 по-любо-
питен	 за	 нея	 разказ	 за	
историята	 на	 града	 през	
така	наречения	социалис-
тически	период.	

РИМ	 ще	 предостави	
на	 посетителите	 и	 въз-
можност	 да	 ползват	 дву-
езична	Tour	guide	система	
и	 да	 се	 запознаят	 с	 ис-
торията	 на	 всяка	 експо-
нирана	 културна	 ценност	
чрез	 мобилните	 си	 теле-
фони.

- Сегашната зала за 
конференции и изложби 
запазва ли се? 

-	Запазва	се,	но	ще	се	
осъвремени.	 Специално	
ошиняване	 и	 поставянето	
на	 корди	 с	 окачвачи	 ще	

позволи	лесното	експони-
ране	 на	 мобилни	 излож-
би	 в	 залата	 за	 събития.	
На	 мястото,	 където	 сега	
е	конникът,	ще	има	голям	
екран.

Проектът	предвижда	и	
обособяване	на	Център	за	
работа	с	деца.	

Търговско-рекламният	
щанд	 на	 музея	 ще	 бъде	
решен	по	друг	начин.	Но-
вият	ще	изнесе	непосред-
ствено	пред	посетителите	
музейните	сувенири,	изда-
ния,	рекламни	материали.	
3D	 принтер	 ще	 позволи	
обогатяване	на	номенкла-
турата	на	музейните	суве-
нири	 и	 лесното	 изработ-
ване	 на	 ефектни	 подаръ-
ци.	Изпълнението	на	тези	

дейности,	които	маркирах,	
ще	 допринесе	 за	 разви-
тието	 на	 РИМ	 -	 Габрово	
като	 конкурентоспособна	
туристическа	 атракция	 и	
реализиране	 на	 туристи-
ческия	му	потенциал.	

- Прави впечатле-
ние, че докато разглеж-
да, посетителят ще бъде 
включван в различни за-
нимателни игри, някаква 
атракция.

-	Да,	има	доста	атрак-
ции.	 Във	 Възраждането	
ще	имаме	възстановка	на	
търговски	дюкян.	Това	ще	
бъде	 една	 снимка	 върху	
един	 голям	 екран	 и	 там,	
където	е	шкафът,	от	него-
вите	 чекмеджета	 ще	 мо-
гат	 да	 се	 вадят	 различни	
неща.	Посетителят	ще	от-
варя	 и	 трябва	 да	 познае	
какви	са	тези	стоки.	Има-
ме	 едно	 автентично	 опи-
сание,	където	са	описани	
различни	 стоки	 за	 про-
дан...	дори	четина	от	коза.	
Който	 познае	 12-те	 стоки	
-	в	четири	чекмеджета	по	
четири,	ще	получи	„златен	
билет“,	тоест	винаги	да	по-
сещава	 безплатно	 музея.	
Но	нека	да	кажа,	че	не	е	
никак	лесно.

В	 новия	 период	 по-
сетителят	ще	може	 да	 се	
почувства	като	„кмет	за	1	
час“.	 Впрочем	 кметският	
кабинет	 е	 доста	 скромен,	
показват	 исторически-
те	 сведения	 -	 едно	 бюро,	
един	 стол,	 никакви	 изли-
шества.	 В	 кабинета	 ще	
има	 отпечатани	 грамоти.	
Всеки	посетител	ще	може	
да	 си	 постави	 сам	 върху	
грамотата	първия	кметски	
печат	след	Освобождение-
то.	 Тоест	 замислили	 сме	
„закачки“,	 които	 ще	 на-
правят	посетителя	активен	
участник	 в	 експозицията,	
ще	му	създадем	емоция	и	
ще	отнесе	спомен.	

Пропуснах	да	кажа,	че	
има	 две	 много	 интересни	
интерактивни	карти	 -	кар-
та	 на	 търговските	 връзки	
на	габровци	през	периода	
на	 Възраждането	 извън	
пределите	 на	 империята	
и	 втора	 карта,	 която	 ще	
покаже	 разрастването	 на	
града	 с	 новите	 сгради,	
които	се	създават,	и	част	
от	фабриките.

- Кои бележити габро-
вци ще намерят място в 
експозицията?

-	Това	 вече	 е	 на	 вто-
рия	 етаж.	 Започваме	 с	
домакините	 на	 къщата	 -	
Цанко	 и	 Стефан	 Хаджи-
стойчеви.	Ще	има	и	филм	
за	Хаджистойчеви.	Не	мо-
жем	 да	 покажем	 всички	

дарени	 и	 ценни	 неща	 за	
рода,	затова	ще	използва-
ме	и	технически	средства.	
Запазваме	 и	 банкерския	
кабинет,	 защото	 сградата	
е	била	банка	в	миналото.	
След	 това	 показваме	 Йо-
сиф	 Соколски	 -	 създател	
на	 два	манастира,	 напра-
вил	 много	 за	 духовното	
развитие	 на	 града.	 След	
това	Продан	Тишков	-	Чар-
дафон,	 Илия	 Кожухаров	
като	един	от	най-успешни-
те	кметове.	Ще	завършим	
с	Пенчо	Семов	и	ще	пока-
жем	 един	 филм	 с	 ориги-
нални	кадри.	

На	 последния	 етаж	
сме	 предвидили	 да	 бъде	
кинозала.	 Имаме	 4-5-ми-
нутни	 филми,	 правени	 в	
периода	 на	 социализма	
и	 свързани	 с	 известни	
индустриалци	-	Пейо	Пеев	
на	„Алфрида	-	Пеев“,	Рай-
ко	 Райков	 на	 „Фулмакс“.	
Те	са	създадени	във	връз-
ка	 с	 една	 моя	 поредица	
„Съвремието	 става	 исто-
рия“.	 Някои	 от	 тях	 вече	
са	 покойници,	 като	 бай	
Райко	 на	 „Фулмакс“	 на-
пример.	Той	подари	на	му-
зея	 една	 голяма	 телешка	
кожа,	 обработена	 в	 не-
говата	 фабрика.	 Дари	 и	
чанта	от	естествена	кожа,	
документи,	 снимки.	 Тези	
филми	 са	 много	 интерес-
ни	 и	 подходящи	 за	 раз-
лични	възрасти.	

- Всичко е измисле-
но, защитено, средствата 
са осигурени, пожелава-
ме Ви успех в реализи-
рането на амбициозната 
идея.

-	Благодаря!	Това	е	го-
лямо	 предизвикателство	
за	 екипа,	 защото	 на	 га-
бровци	винаги	е	липсвала	
една	 пълна,	 общоистори-
ческа	 експозиция	 и	 тряб-
ва	 да	 оправдаем	 очаква-
нията.

Красимира Чолакова, директор на Регионален исторически музей - Габрово:

Не ñъм очаквала, че ще моãа äа ñъзäам екип, 
какъвто има Иñторичеñкият музей в момента

БояНА ПЕНЧЕВА

Дали е кадрова политика или подготвени спе-
циалисти сами се насочват за реализация към Реги-
оналния исторически музей в Габрово, е интересен 
въпрос, защото се наблюдава от няколко години в 
институцията. Но каквито и да са механизмите на 
подбор, директорът на РИМ Красимира Чолакова 
определено има късмет с хората. Самата тя от-
кровено признава, че не е очаквала, че ще има тол-
кова добър и мотивиран екип.

Екипът на Регионален исторически музей - Габрово
и  директорът на музея Красимира Чолакова (в средата на втория ред)



4 4 февруари 2020 г. арт

ВЕлА лАзАроВА

 Една традиционна форма на 
работа на Регионална библиотека 
„Априлов - Палаузов” - Габрово - сре-
щите с утвърдени и млади автори, 
повечето с габровски корен, които 
представят новите си книги, се 
радва на все по-голям интерес у 
читателите. За тях разговаряме с 
директора Савина Цонева и с Ане-
лия Мутафчиева, завеждащ Връзки 
с обществеността на Регионална-
та библиотека.

 - Г-жо Цонева, една от инициати-
вите на Регионална библиотека „Ап-
рилов - Палаузов” е представяне на 
нови издания - път да привлече още 
повече интереса на четящата публи-
ка.
	 -	Така	 е.	 Веднага	 бих	 отбелязала	
представянето	 на	 ценното	 фототипно	
издание	 „Заветът”	 на	 Васил	Априлов,	
посветено	на	230-годишнината	от	рож-
дението	 на	 големия	 родолюбец,	 кни-
жовник	и	благодетел.	То	се	осъществи	
чрез	съвместен	проект	на	Национална	
библиотека	 „Св.	 св.	 Кирил	 и	 Мето-
дий”	и	издателство	 „Абагар”	 -	Велико	
Търново.	 В	 деня	 на	 годишнината	 от	
смъртта	 на	 благодетеля,	 2	 октомври	
1847	 г.,	 в	 Габрово	 гостува	 доц.	 д-р	
Красимира	 Александрова	 -	 директор	
на	Националната	библиотека,	по	чиято	
идея	 излиза	 „Заветът”.	Това	 е	 първо	
фототипно	 издание	 на	 ръкописа	 на	
завещанието	 в	 оригинален	 размер,	
направено	 през	 1844	 г.	 и	 допълнено	
през	 1847	 г.,	 няколко	 месеца	 преди	
смъртта	 на	 Васил	 Априлов.	 Заветът	
съдържа	 желанието	 на	 благодетеля	
„да	 се	 образоват	 съотечествениците	
ми,	 които	 останаха	 назад	 от	 другите	
си	събратя.	От	60	000	рубли	трябва	да	
се	 образува	 неприкосновен	 фонд	 в	
полза	на	училището	в	Габрово”.	Освен	
това	в	„Заветът”	е	включено	и	първото	
издание	 на	 български	 и	 гръцки	 език,	
печатано	 в	 Одеса	 (1849	 г.).	 Нашата	
библиотека	 притежава	 това	 издание.	
Оригиналът	на	завещанието	се	пази	в	
трезора	 на	Българска	 народна	 банка	
заедно	с	тефтерчетата	на	Васил	Лев-
ски	и	Христо	Ботев.
 - Явно партньорството е от значе-
ние в библиотечната дейност?
	 -	 Разбира	 се.	 В	 навечерието	 на	
националното	честване	на	боевете	на	
връх	 Шипка,	 август	 1877	 г.,	 благода-
рение	на	Националния	музей	 „Шипка	
-	 Бузлуджа”	 при	 нас	 бе	 представе-
на	 книгата	 на	 генерал	 Георги	 Вазов	
„Участието	 на	 българите	 в	Освободи-
телната	война”	от	нейния	съставител	-	
дългогодишния	изследовател	Цветанка	
Неделчева.	Работим	много	добре	и	с	
вестник	 „100	 вести”,	 комитет	 „Памет	
габровска”,	 литературния	 сайт	 „Те-
традката”,	 други	 културни	 институции,	
читалища	и	др.
 - Целта на срещите с автори на 
нови книги?
	 -	 Опитваме	 се	 да	 представим	 на	
нашите	читатели	повечето	от	книгите,	
които	 излизат	 в	 България,	 но	 това	 е	

невъзможно.	 Тези	 срещи	 позволяват	
и	поглед	върху	цялостното	творчество	
на	 авторите.	 Когато	 успеем	 да	 пока-
ним	успешни	български	поети	и	писа-
тели,	това	е	истинска	радост	за	всяко	
четящо	габровско	сърце.
 - Г-жо Мутафчиева, коя важна 
част от литературните представения 
и срещи на Регионална библиотека - 
Габрово бихте допълнили?
	 -	 Докосването	 до	 творчеството	 и	
личностите	 на	 млади	 български	 тво-
рци.
	 На	 първо	 място	 това	 е	 предста-
вянето	 на	 пишещи	 млади	 габровци	
като	 Ангел	 Иванов	 -	 възпитаник	 на	
Национална	Априловска	 гимназия.	 За	
литературния	 му	 дебют	 -	 книгата	 с	
разкази	 „Техническа	 проверка”,	 писа-
телят	Делян	Енев	казва:	„Това	е	може	
би	 най-силният	 дебют	 на	 разказвач,	
който	съм	чел	през	последните	някол-
ко	 години”.	 Книгата	 бе	 посрещната	 с	
интерес	от	читатели	на	всяка	възраст.	
Ангел	Иванов	е	един	от	младите	авто-
ри	на	издателство	„Скалино”	-	София,	
което	 се	 специализира	 в	 издаването	
на	 дебютни	 творби	 на	млади	 автори.	
Вече	 като	 партньори	 с	 издателство	
„Скалино”	 продължиха	 срещите	 с	 не-
гови	 автори.	 Интересна	 беше	 среща-
та	 с	 младата	 писателка	 Цветелина	
Петрунова	 и	 книгата	 й	 „Призраци	 на	
настоящето”,	 както	 и	 Ивет	 Лолова	 с	
„Броеница	 на	щастието”.	 Едно	 ветри-
ло	 от	 лични	 истории	 на	 майки,	 чии-
то	 деца	 имат	 епилепсия.	 Разказите,	
много	 вълнуващи,	 авторът	 предава	
от	първо	лице.	Студентката	Таня	Мир	
(Мирчева)	гостува	с	втората	си	книга	
-	„Легенди	от	Белинташ”.	По	първата	й	
книга	-	„Откритие”,	е	заснет	пълномет-
ражен	филм.
 - А в полето на утвърдени автори?
	 -	Не	единствено	в	полето	на	худо-
жествената	литература	беше	срещата	
с	 доц.	 Сандю	 Бешев	 -	 известният	
алпинист	и	изследовател,	доайен,	ле-
тописец	на	родния	алпинизъм,	 дълго-
годишен	преподавател	в	Пловдивския	
аграрен	 университет.	 В	 Габрово	 той	

представи	най-новата	си	книга	-	„Бъл-
гария	 на	 крачка	 от	 Хималайската	
корона”.	 Книгата	 му	 е	 в	 памет	 на	
загиналия	 алпинист	 Боян	 Петров	 и	
90-годишния	юбилей	на	организирания	
алпинизъм	в	България.
	 Срещите	 с	 Петко	 Хинов	 -	 поет,	
писател,	преводач,	с	цикъл	от	лекции	
на	 тема	 „Моята	 България,	 моят	 Ки-
тай”	 в	 Регионална	 библиотека	 „Апри-
лов-Палаузов”	 събудиха	 основателен	
интерес.	 Идеята	 за	 гостуването	
му	 е	 на	 Димка	 Господинова	 от	
вестник	 „100	 вести”.	 Петко	 Хинов	
е	 завършил	 китайска	 и	 румънска	
филология	 в	 СУ.	 Пише	 стихове,	
разкази,	 статии.	Превежда	 от	 ан-
глийски,	руски,	китайски	и	църков-
нославянски	 на	 български	 език,	
както	и	от	български	на	английски,	
руски,	китайски.	„В	словото	наро-
дът	скътва	всичко	от	своя	духовен	
живот.		 Словото	е	квинтестенция,	
най-главното,	 на	 човешката	 душа.	
То	 ни	 прави	 хора.	 Чрез	 него	 се	
пречистваме	 и	 опознаваме	 по-до-
бре	себе	си”,	казва		писателят.		
	 Пример	 за	 изключително	 ус-
пешното	 партньорство	 с	 вестни-
ка	 е	 и	 срещата	 с	 прекрасните	
стихове	 на	 сливенската	 поетеса	
от	 съвременното	 българско	 поко-
ление	 Ники	 Комедвенска,	 чиято	
поезия	 грабва	 сърцата.	 „За	 един	
свят	 враждебен	 на	 вътрешния	
мир,	 противоречащ	 на	 хуманната	
й	 същност.	 Тя	 се	 възхищава	 от	
зримия	 свят	 и	 търси	 хармония	 в	
природата”.	„…С	красотата	на	рай	
и	 с	 ината	 на	 ад	 /	 оцелява	 три-
надесет	 века	 и	 нещо…”	 (из	 „Две	
шепи	на	кръст”).	
 - Съвместни изяви бележат 
успехи и с един млад литературен 
екип? 
	 -	 	 Ползотворен	 е	 съвместни-
ят	 контакт	 с	 литературния	 сайт	
TetraDkata,	който	от	две	години	на-
бира	творческа	сила.	Читателската	
публика	се	срещна	както	с	много	
млади,	 прохождащи	 автори	 като	

Олга	 Клисурова	 с	 нейната	 дебютна	
книга	„Цвят	от	глухарче”,	така	и	с	мно-
го	 известни	 творци.	Ивайло	Диманов	
е	бардът	с	китара,	писателят		с	остър	
хумор.	
	 Своя	 поезия	 и	 авторски	 песни	 е	
представил	в	повече	от	200	концерта	
на	три	континента.	Носител	е	на	мно-
го	 национални	и	международни	отли-
чия	за	литература.	Поетът,	който	„шие	
крила	на	поезията	–	антибиотик	срещу	
простащината”	 и	 живее	 с	 искрена	
надежда	„добрите	хора	ще	спасят	тоя	
свят”.
	 Публиката	имаше	среща	и	с	Петър	
Чухов	 -	 друг	 съвременен	 български	
поет,	 писател	 и	 музикант,	 съоснова-
тел	 на	 група	 „Гологан”,	 автор	 на	 11	
стихосбирки.	За	него,	при	четвъртото	
му	 идване	 в	 Габрово,	 литературната	
сцена	 в	 града	 е	 станала	 „много	 по-
привлекателна	за	много	автори,	които	
наистина	 вече	 има	 къде	 да	 отидат.	
Откакто	 се	 появи	 TetraDkata,	 който	
далеч	не	е	вече	само	сайт,	нещата	в	
Габрово,	 поне	 от	 моята	 позиция,	 се	
промениха	 страшно	 много.	 Излязоха	
наяве	много	автори	от	Габрово,	които	
се	оказаха	интересни”,	споделя	той.	
 - Кои автори с габровски корен 
представиха свои книги?
	 -	 Небезизвестният	 Христо	 Стоя-
нов,	който	живее	във	Варна,	предста-
ви	 най-новата	 си	 книга	 -	 „Некролози	
и	 други	 многоточия	 по	 България”,	 а	
Димитър	Васин	от	Севлиево	-	книгата	

„Пътечка	 по	 стръмното”.	 От	 София	
дойде	Мирела	Костадинова,	работеща	
в	 Националния	 литературен	 музей,	
с	 детската	 книга	 „Червените	 мишки”.	
Премиера	 имаше	 и	 дебютната	 книга	
„Женско	 сърце”	 на	 Мария	 Димиева,	
чийто	ръкопис	спечели	Априловска	на-
града.	„Без	съмнение	-	отбеляза	отец	
Стефан	от	храм	„Св.	Троица”	-	книгата	
принадлежи	 към	 православната	 худо-
жествена	литература.”
	 Бе	представена	и	последната	кни-
га	 на	 Иван	 Ненов	 „Габрово	 преди	
всичко.	 Четири	 години	 на	 един	 дъх	
след	 това”	 в	 сътрудничество	 с	 Граж-
дански	 комитет	 „Памет	 габровска”.	
Иван	Ненов	беше	негов	дългогодишен	
председател,	 кмет	 на	 Габрово	 (1991-
1995	г.).	
 - Очаквана литературна среща?
	 -	 Почитателите	 на	 голямата	 бъл-
гарска	 поетеса	 Маргарита	 Петкова	
имаха	възможност	в	края	на	ноември	
да	слушат	в	нейно	изпълнение	стихо-
ве	 от	 последната	 й	 книга	 „Тъй	 рече	
Виктор”.	 За	 Симеон	Аспарухов,	 млад	
поет	 и	 редактор	 на	 стихосбирката,	
това	 е	 „книга-роман,	 висша	 форма	
на	поезия,	искрена,	дръзка,	рязка”,	в	
която	 поетесата	 говори	 за	 политика,	
природа,	 за	 духа,	 морала,	 богатство-
то.
 - Какво показват тези културни 
изяви в библиотеката?
	 -	Срещите	на	живо,	организирани	
от	 библиотечния	 екип	 с	 автори	 на	

книги,	 са	 все	 така	
желани,	 очаквани,	
вълнуващи.
	С	 литературните	
срещи	 книгите	 по-
лесно	 стигат	 до	
своите	читатели.
	Първата	 среща	
през	 новата	 година	
беше	 с	 проф.	 Сава	
Василев	 от	 Вели-
котърновския	 уни-
верситет.	 Добре	 по-
знат	е	на	 габровци.	
Допреди	 няколко	
години	 той	 бе	 част	
от	 журито,	 което	
определя	 Априлов-
ските	 награди.	 На	
24	 януари	 гостува	 с	
най-новата	си	книга	
„Разказвачът”.	 На	 4	
февруари	 ще	 дой-
де	 младият	 автор	
Димитър	 Радев	 с	
книгата	 „Косите	 на	
Авесалом”,	 а	 изда-
телство	 „Скалино”	в	
последните	 години	
се	 превърна	 в	 наш	
добър	 партньор.	 На	
11	 февруари	 пред-
стои	среща	с	Йоана	
Йорданова,	 ученич-
ка	 от	 Национална	
Априловска	 гимна-
зия,	и	нейния	дебю-
тен	 роман	 „Звезден	
мрак”.
 Очакваме Ви!

продължава от стр. 8 
	 Спортувам	всеки	ден	и	
практикувам	йога.	Мога	да	
се	движа	отново	и	никога	
няма	да	 го	приема	за	да-
деност.	Същото	е	и	с	гласа	
ми.	Не	бях	пяла	от	години,	
как	 да	 спра	 да	 пея	 сега,	
когато	мога	и	усещам	нуж-
дата	да	го	правя?
	 По	отношение	на	мъд-
ростта	 не	 смятам,	 че	 съм	
мъдра.	 Има	 хора,	 прежи-
вели	 далеч	 повече.	Да	 се	
бориш	 за	 живота	 си,	 за	
мен	 не	 е	 подвиг,	 а	 отго-
ворност,	 която	 имаш	 към	
себе	 си.	 Единственото	
мъдро	в	мен	е	ясното	ос-
ъзнаване,	че	всеки	момент	
на	щастие	сега	можеше	да	
го	няма.
 - Какво искаш днес от 
живота, Таня? За какво се 
бориш, за какво мечта-
еш? 
	 -	Искам	да	видя	и	усе-
тя	 колкото	 се	може	пове-
че	от	живота.	Да	обиколя	
света,	 да	 изпея	 колкото	
се	може	повече	песни,	да	
прочета	 колкото	 се	 може	
повече	 книги.	 Стремя	 се	

да	развия	бизнеса	си	и	да	
специализирам	 квалифи-
кацията	 си	 все	 повече	 в	
тази	сфера.	
	 Предпочитам	 вече	 да	
не	 се	 „боря“,	 а	 само	 да	
мечтая.	 Разбрала	 съм,	 че	
когато	приемам	нещо	като	
борба,	 целта	 не	 оправда-
ва	средствата.	Мечтите,	от	
друга	страна,	са	като	игра,	
в	 която	 си	 обещаваш	 да	
си	най-доброто	от	себе	си	
заради	себе	си.
 - Кои са твоите щаст-
ливи неща и места? В 
какво и къде търсиш ра-
достта и спасението?
	 -	 Мисля,	 че	 ако	 още	
веднъж	 кажа	 музика,	 ще	
стане	 твърде	 много,	 но	
музика.	 Моите	 щастливи	
неща	 и	 места	 са	 родното	
Дряново,	 чистият	 въздух	
на	 село	 Зая,	 микрофонът	
вкъщи	и	дългото	четене	на	
хубава	 книга.	 Обожавам	
да	 пътувам	 и	 да	 правя	
дълги	 планински	 прехо-
ди,	 наслаждавайки	 се	 на	
природата.	Щастливото	ми	
място	често	се	оказва	мо-
ята	 постелка	 за	 йога,	 на	

която	 всяка	 сутрин	 пре-
карвам	време	със	себе	си	
и	 мисля	 за	 всичко,	 което	
искам	 да	 постигна	 през	
деня.	
	 Радостта	и	спасението	
търся	във	време,	прекара-
но	 навън,	 с	 приятелите,	 с	
моя	 пръв	 съучастник	 във	
всяко	 начинание,	 съпруга	
ми.	 Обожавам	 да	 уча	 и	
щастливо	 за	 мен	 място	
често	 е	 с	 лице,	 заровено	
в	проучвания,	книги,	учеб-
ници.	 Като	 цяло	 –	 опит-
вам	да	намирам	радост	в	
повече	 неща.	 Така	 знам,	
че	 когато	 не	 се	 чувствам	
себе	 си	 и	 нещата	 не	 са	
толкова	 добри,	 винаги	
имам	накъде	да	се	обърна.
 - Ти живееш в София, 
но с единия крак си още 
в Дряново. Продължаваш 
да си част от екипа на 
Младежкото сдружение 
„Мога“ и проекта „Дести-
нация Дряново“. Защо си 
още в тях? 
	 -	 Не	 бих	 се	 възприе-
мала	като	активна	част	от	
екипа	на	„Мога“	и	„Дести-
нация	 Дряново“,	 тъй	 като	

посоката	на	живота	ми,	за	
мое	 огромно	 съжаление,	
прави	 това	 много	 трудно.	
Вътре	 в	 себе	 си	 обаче	
винаги	 оставам	 част	 от	
тези	 две	 чудесни	 начина-
ния,	тъй	като	за	мен	те	са	
моето	 Дряново.	 Чрез	 тях	
успях	да	открия	колко	удо-
влетворение	 носи	 разкри-
ването	на	тайните	за	род-
ното	кътче	–	историята	му,	
хората	 му.	 Имах	 възмож-
ността	да	бъда	част	от	ор-
ганизацията	 на	 прекрасни	
събития	 като	 Фестивала	
на	Колю	Фичето,	заедно	с	
някои	от	най-стойностните	
млади	 хора	 на	 Дряново	
като	 Николай	 Карагьозов,	
Александър	 Македонски,	
Йоанна	 Станева	 и	 много,	
много	 други	 всеотдайни	
хора,	които	близо	или	да-
леч	 от	 Дряново	 дават	 от	
себе	 си	 колкото	 могат	 за	
града.	 Вярвам,	 че	 дори	 и	
да	 сме	 далеч	 от	 Дряно-
во,	 ако	 правим	 в	 живота	
си	 смислени	 неща,	 ние	
показваме	 положителни-
те	 качества	 на	 хората	 на	
Дряново.

 - Бащата на „Дестина-
ция Дряново“ – Николай 
Карагьозов, вече е част 
от екипа на кмета Трифон 
Панчев. Какво ще му по-
ръчаш да направи за Дря-
ново в качеството си на 
заместник-кмет?
	 -	 Ще	 му	 пожелая	 да	
работи	 за	 Дряново	 със	
същия	 хъс,	 с	 който	 от	
нищото	 създаде	 проекта	
„Дестинация	 Дряново“.	 От	
познанството	 ми	 с	 Нико-
лай	 научих,	 че	 постоян-
ството,	 упоритостта	 и	 яс-
ната	 цел	 в	 начинанието	
винаги	 водят	 до	 успех	 в	
него.	 Вярвам,	 че	 полити-
ката	може	да	бъде	небла-
гоприятно	 място	 за	 хора,	
често	 водени	 от	 идеални	
цели,	 но	 съм	 убедена,	 че	
той	е	 човек,	 който	винаги	
би	заел	позиция	„над“	зло-
бодневното	 и	 би	 работил	
със	съвременно	виждане	и	
с	обич	за	Дряново.
 - Колко силна е сега 
връзката със семейството 
ти? Това лято красивата 
ви триетажна къща - горе 
на хълма в селцето Зая, 

се превърна в прекрасна 
къща за гости „Розари-
ум Резиденс“. Каква част 
от теб е въплътена в този 
проект и какво е посла-
нието на многобройните 
рози в двора й ?
	 -	 Хубавите	 неща	 ста-
ват	 с	 пот	 и	 кръв,	 както	
се	 казва.	 „Розариум	 Ре-
зиденс“	е	пример	за	това.	
Тази	къща	е	събрала	мно-
го	 спомени,	 обич,	 хубави	
и	нехубави	моменти,	съби-
рания,	раздели	и	истински	
човешки	 емоции.	 Не	 ми-
сля,	че	има	по-добро	мяс-
то	 за	 посрещане	 на	 хора	
от	 едно	 толкова	 човеш-
ко	 място.	 Проектът	 беше	
генериран	 от	 сърцето	 на	
майка	 ми	 и	 продължава	
да	живее	чрез	него,	защо-
то	 това	 сърце	 има	 любов	
за	 цяла	 Вселена!	 Моето	
участие	 беше	 споделено	
със	 съпруга	 ми	 Кристиян,	
с	 който	 изградихме	 уеб	
платформите	за	маркетинг	
на	къщата,	като	междувре-
менно	дейно	участвахме	в	
дейностите	по	обновяване	
на	интериора	и	създаване	

на	 още	 по-красива	 среда	
за	бъдещите	гости.
	 Посланието	 на	 рози-
те	 в	 двора	 е	 свързано	 с	
грижата.	Ако	се	поливаме,	
подрязваме,	 когато	 има	
нужда,	 виждаме	 бодлите	
си	 и	 въпреки	 тях	 нами-
раме	 сила	 да	 цъфтим,	 то	
всичко	е	наред.
 - Към кого искаш да 
изпратиш добрите си 
думи чрез „100 вести“?
	 -	Добрите	 си	 думи	ис-
кам	да	изпратя	към	всеки,	
който	 се	 чувства	 като	 че	
днес	 е	 краят	 на	 света.	
Много	дни	за	мен	са	били	
такива.	Очаквам	и	следва-
щите	 предизвикателства,	
които	 ще	 ме	 накарат	 за	
момент	 да	 си	 го	 мисля.	
Специално	 искам	 да	 се	
обърна	 към	 родителите	
на	 деца,	 които	 премина-
ват	през	тежки	периоди	в	
психическото	 си	 здраве.	
Вярвайте	 на	 децата	 си,	
обръщайте	 им	 внимание	
и	им	давайте	обич.	И	най-
важното	–	не	им	казвайте	
какви	 да	 бъдат	 или	 не,	
показвайте	им	го.	

Срещите ñ автори на книãи - вñе така желани, очаквани, 
вълнуващи в Реãионална áиáлиотека „Априлов - Палаузов”

Преäпочитам вече äа не ñе áоря, а ñамо äа мечтая
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Демократи
     Наум Наумов

	 Демокрацията	 дойде.	 Тръгна	 от	
столицата,	мина	по	големите	градове,	
след	 туй	 през	 по-малките	 и	 накрая	
спря	 у	 „наше	 село“.	 А	 то	 си	 беше	
хубаво	балканско	село,	разположено	
измично	 на	 баир,	 заобиколено	 от	
букова	 гора	 и	 многобройни	 поляни,	
дето	 пасяха	 добитъка	 на	 местното	
„текезесе“.	 В	 ниското	 минаваше	 же-
лезопътна	 линия	 и	 река,	 имаше	 и	
асфалтиран	път	до	града.	
	 Когато	 попитаха	 някой	 от	 селя-
ните:	„Какво	толкоз	има	в	туй	„ваше	
село“?“,	той	шеговито	им	отговаряше:	
„Ами,	няма	цигани	и	комари“.	Хората	
си	 живееха	 спокойно,	 безметежно,	
а	 „развитото	 социалистическо	 обще-
ство“	бе	подебило	навсякъде.	Остава-
ше	да	построят	комунизма,	но	тогава	
демокрацията	 ги	 изненада	 неподгот-
вени.
	 Въпреки	равенството	помежду	им,	
съществуваше	известно	деление.	Ня-
кои	 се	 градавееха,	 защото	 работеха	
в	 града	и	 повечето	 бяха	 членове	на	
БКП,	 т.	 е.	 по-интелигентни	 и	 благо-
надеждни.	Тук	далаверата	е,	че	след	
10-15	 години,	 като	 партийци,	 можеха	
да	 получат	 ведомствено	 жилище,	 а	
по-късно	 да	 го	 изкупят	 на	 заниже-
ни	 цени.	 Така	 един	 ден	 децата	 им	
ще	 станат	 граждани.	 Освен	 това,	
ако	 направеха	 някоя	 беля,	 власт-
та	 се	 отнасяше	 по-снизходително,	
партийният	 билет	 ги	 пазеше.	 Имаше	
и	 недостатък,	 плащаха	 значителен	
членски	 внос	 на	 Партията,	 но	 няма	
как	-	„нищо	даром	се	не	дава“.
	 В	студената	съботна	ноемврийска	
вечер	 селската	 кръчма	 се	 пукаше	
по	 шевовете.	 Шумът,	 препирнята	 и	
звучните	псувни	ехтяха	надалеко.	Ко-
мунистите	стояха	скрити	по	домовете,	
не	смееха	да	си	покажат	носовете	от	
страх,	щото	подпийналият	селянин	не	
си	поплюва	много,	много.
	 Сега	новите	демократи	разпалено	
обсъждаха	 темата	 на	 деня,	 „по	 кой	
път	ще	тръгне	България,	кой	модел	да	
избере“	-	шведския	или	швейцарския.	
	 По-младите	 като	 Станчо	 и	 Кън-
чо	 залагаха	 на	 първия	 вариант.	 Те	
почти	 нищо	 не	 знаеха	 за	 Швеция,	
освен	че	е	богата	държава	с	нулева	
престъпност	 и	много	 висок	 стандарт	
на	 живот.	 Но	 най-вече	 я	 свършваха	
с	 „шведската	 тройка	 и	 шведската	

маса“.	 Демек,	 техните	 мъже	 не	 ста-
вали,	 та	жените	им	предпочитали	да	
правят	любов	с	двама	едновременно.	
А	за	масата	спор	няма,	 какво	по-ху-
баво	има	да	се	събудиш	сутрин	след	
здрав	 секс	 и	 да	 похапнеш	 обилно	
от	 безплатната	 закуска.	 Естествено	
държавата	 там	 си	 го	 позволяваше,	
защото	е	богата,	но	и	нашата	ще	ста-
не	като	нея.	
	 От	другата	страна	стояха	привър-
жениците	 на	 швейцарския	 модел.	Те	

също	имаха	железни	аргументи.	Спо-
ред	 тях	 трябваше	 да	 обявим	 пълен	
неутралитет,	отваряме	границите,	раз-
пускаме	армията,	развиваме	модерно	
земеделие	 и	 туризъм,	 а	 останалото	
банкерите	 ще	 го	 свършат.	 Та	 нали	
България	 е	 най-красивата	 и	 плодо-
родна	страна	в	Европа,	а	навремето	
сме	ги	хранили.
	 Наближаваше	 полунощ,	 когато	
последните	 изказвания	 привършиха	
и	 двамата	 демократи	 се	 озоваха	 в	
среднощния	 хлад.	 Лека-полека	 опия-
нението	им	отслабваше,	алкохолните	
градуси	 в	 кръвта	 стремително	 нама-
ляха,	появи	се	още	една	потребност,	
свършиха	цигарите.	То	се	знае,	никак	
не	е	приятно,	когато	добре	почерпен	
пушач	не	може	да	запали.	Проблемът	
изглеждаше	 непреодолим,	 но	 след	
кратко	умуване	нашите	герои	изготви-
ха	план	за	разрешаването	му,	макар	
с	недемократични	средства.
	 И	 тръгнаха	 към	 гарата.	 Там	 под	
една	 вековна	 бука	 се	 намираше	 ке-
бапчийницата	 на	 „бай	 Левчо“.	 Лама-

ринена	барака	с	размери	два	на	два	
метра,	доволно	подсилена	от	всички	
страни	 с	 винкели	 и	 метални	 скоби.	
Вратата,	 също	 желязна,	 можеше	 да	
устои	 на	 всякакви	 издевателства,	
но	 няма	 да	 се	 отвори.	 Над	 покрива	
се	 възнасяше	 неестествено	 широк	
комин,	 целият	 почернял	 от	 лойта	
на	 безбройните	 изпечени	 кебапчета.	
Това	култово	творение	на	социализма	
имаше	 огромно	 социално	 значение	
за	селяните,	които	работеха	в	града.	

Те	 се	 прибираха	 със	 следобедния	
пътнически	влак	и	понеже	селото	им	
бе	първа	спирка,	по	негласно	прави-
ло	пътуваха	гратис.	
	 Повечето	мъже	 с	 нетърпение	 оч-
акваха	момента	да	се	наредят	около	
лавката	 на	 сочно	 кебапче	 с	 голяма	
щипка	 сол,	 поставени	 върху	 откъс-
нато	 парче	 амбалажна	 хартия,	 и	 ес-
тествено,	бутилка	студена	бира.	Ста-
рият	кебапчия	бързо	 ги	обслужваше,	
прибираше	левчетата,	а	клиентите	му	
разхлабваха	 от	 уморителния	 делник.	
Там	обменяха	информацията	на	деня,	
коментираха	се	мачове,	клюки,	поня-
кога	 цветисти	 политически	 вицове	 и	
всякакви	лакърдии.	Всичко	минаваше	
през	обиграното	ухо	на	лавкаджията,	
а	той	–	съвестен	комунист,	трябваше	
редовно	 да	 донася	 в	 милицията	 за	
настроенията	 сред	 хората.	 Властите	
пък	 от	 своя	 страна	 затваряха	 очите	
като	намаля	грамажа	на	кебапчетата	
или	 продава	 цигари	 изпод	 тезгяха	
без	разрешително.
	 В	 детските	 години	 двамата	 прия-

тели	 свързваха	 това	 място	 с	 хитро-
стите,	 които	 спретваха	 на	 горския	
човечец.	Вземаха	едностотинкова	мо-
нета,	 поставяха	 я	 на	 железопътната	
релса	 и	 изчакваха	 да	 мине	 влакът.	
Щом	предното	колело	на	локомотива	
настъпеше	 паричката,	 тя	 се	 сплеск-
ваше	 и	 добиваше	 размерите	 на	 5	
стотинки.	Първият	малчуган	вземаше	
фалшификата	 и	 застанал	 смирено	
пред	продавача,	с	възможно	най-умо-
лителен	глас	произнася:
	 -	 Чичко,	 ще	 ми	 дадеш	 ли	 една	
боза,	че	нямам	една	стотинка,	и	по-
даваше	ментето.	Тогава	 бозата	 стру-
ваше	незнайно	защо	6	стотинки	и	за	
разлика	от	сегашната,	можеше	да	се	
вкисва.	
	 Изпеченият	 търговец	 бе	 отлично	
запознат	с	номера,	но	се	преструва-
ше	 и	 даваше	 бозичката.	След	 около	
час	упражнението	пак	се	повтаря	от-
начало,	само	че	малкият	хитрец	вече	
е	 друг.	Той	 обаче	 няма	 шанс,	 което	
автоматично	отпушва	конфликта.
	 -	Бай	Левчо,	 дай	една	боза,	щот	
ша	 тъ	 обадя	 на	 милицията	 дет	 под-
стригваш	 кебапчетата	 и	 знам	 къде	
криеш	ножицата.	
	 	 Тук	 вече	 старецът	 не	 издържа	
и	 хуква	 с	 приготвената	 за	 тази	 цел	
пръчка	 да	 ги	 гони.	 Естествено,	 без	
успех.
	 Та	 сега	 бе	 настъпил	 часът	 на	
„новото	време“,	 трябваше	да	се	въз-
ползват	от	него.	За	целта	намериха	в	
стопанския	 двор	 на	 текезесето	 едно	
захвърлено,	 доста	 дълго,	 стоманено	
въже.	 Опасаха	 желязната	 барака,	
а	 на	 свободния	 му	 край	 направиха	
широка	 примка.	 Скоро	 щеше	 да	 се	
появи	среднощният	товарен	влак.
	 Машинистът	 спря	за	около	мину-
та,	 дежурният	 по	 гара	 се	 показа	 на	
вратата,	 размениха	по	няколко	 думи	
и	 композицията	 бавно	 потегли	 към	
града.	Мъжете	ловко	надянаха	прим-
ката	 за	 буфера	 на	 последния	 вагон,	
въжето	се	изпъна	и	повлече	барака-
та.
	 Старата	 желязна	 кебапчийница,	
символът	 на	 Развития	 социализъм,	
грохна	под	напора	на	силата	с	 гръм	
и	 трясък,	 разпилявайки	 всичките	 си	
джунджурии.	Задачата	бе	изпълнена,	
сега	имаха	цигари.	
	 Дотук	добре,	но	алкохолът	отдав-
на	свърши,	а	трябваше	да	си	допият,	
все	пак	празнуваха.	И	без	колебание	
поеха	нагоре	по	баира	към	местната	
винарна.
	 Винарската	 изба,	 гордостта	 на	
селяните,	представляваше	дълго,	вко-
пано	 в	 земята,	 бетонно	 помещение,	
наподобяващо	 бункер.	 Във	 вътреш-

ността	 й	 стояха	 наредени	 една	 до	
друга	 множество	 грамадни	 дъбови	
бъчви.
	 Тазгодишният	 гроздобер	 отдавна	
приключи,	 виното	 укроти	 кипежа	 и	
сега	кротко	си	почиваше.	Скоро	тряб-
ваше	да	го	предадат	на	държавата,	с	
което	 годишният	план	на	 коопераци-
ята	ще	бъде,	както	винаги,	преизпъл-
нен.
	 Бай	 Цвятко	 –	 пазачът	 на	 този	
стратегически	важен	обект	и	брат	на	
кмета,	 бе	 техен	 човек.	 Нямаше	 как	
старият	приятел	да	не	почерпи	„баш	
демократите“	на	селото.	И	както	му	е	
редът,	 те	 се	 озоваха	 насядали	 край	
масата	с	пълни	чаши	в	ръка,	хубаво	
мезе	 и	 сладка	 приказка.	 Домакинът	
имаше	сходни	разбирания	по	темите	
на	деня,	та	се	начерпиха	предоволно.	
Дори	 на	 изпроводяк	 им	 наля	 една	
туба	от	новата	реколта,	ей	тъй,	в	чест	
на	„демократичната	промяна	и	ново-
то	време“.
	 Но	 като	 материално	 отговорно	
лице	 той	 трябваше	 да	 е	 изряден,	 а	
това	наложи	възстановяване	на	въз-
никналите	 липси.	 Естествено	 водата	
в	 този	 момент	 е	 най-точният	 замес-
тител,	 манипулацията	 –	 оттренирана	
и	съвсем	проста.	Навря	гумения	мар-
куч	 от	 чешмата	 в	 наченатата	 бъчва,	
развъртя	 крана	 и	 зачака,	 докато	 се	
напълни.	 Но	 младото	 червено	 вино	
бе	поразмътило	главата	му,	та	взе,	че	
задряма.
	 Да,	ама	в	неделното	утро	кметът	
още	 не	 беше	 пуснал	 благинката	 от	
селския	каптаж	и	създалият	се	ваку-
ум	 засмука	 съдържимото	 в	 бъчвата.	
По	 силата	 на	 гравитацията,	 то	 поте-
гли	из	водопроводните	тръби.	Когато	
хората	 се	 събудиха,	 с	 изумление	
установиха,	че	от	крановете	им	тече	
вино,	 вместо	 вода.	 Сякаш	 чудото	 от	
библейската	 притча	 стана	 реалност,	
макар	за	десетина	минути.
	 Направи	го	демокрацията.
	 Изминаха	 близо	 трийсет	 години	
откак	 това	 събитие	 споходи	 „наше	
село“.	Кънчо	се	запиля	по	дюлгерлък	
някъде	из	Англия,	казваха,	че	още	не	
е	 забогатял.	 Станчо	 стана	 фермер,	
приватизира	няколко	крави	и	държе-
ше	да	го	наричат	каубой,	демек	кра-
вар.	„Новото	време“	отдавна	отмина.	
„Демокрацията“	ни	победи	отвсякъде.
	 Селото	 обезлюдя	 напълно,	 само	
водата	му	 остана	 все	 така	 бистра	 и	
студена,	но	никога	вече	не	се	превър-
на	във	вино.

 Послеслов: Всички събития, фа-
кти и герои са измислени, прилики-
те – случайни, но все пак...

Цоньо Ботев

ВЪВЕДЕНИЕ
„Обичам те, баскетбол, ти си вели-
ка игра!!!“ 																Иван	Русимов	

	 Едно	 дете	 не	 избира	 нито	 кога,	
нито	 къде	 да	 се	 роди,	 нито	 къде	 да	
живее.	Аз	израснах	в	 Габрово,	 в	 тъй	
наречения	квартал	Шести	участък.	По	
онова	време	нашата	улица	„Опълчен-
ска“	беше	с	калдъръм.	Той	свършваше	
точно	 до	 къщата,	 където	 живеехме.	
След	това	имаше	малко	разширение,	
на	което	ние	му	викахме	 „площадче-
то“,	което	нямаше	пътна	настилка.	Там	
имаше	разклоняване	под	малък	ъгъл.	
Улица	 „Опълченска“	 продължаваше	
още	петдесетина	метра	с	настилка	от	
паваж,	 а	 разклонението	 вляво	 –	 ул.	
„Пенчо	 Постомпиров“,	 нямаше	 пътна	
настилка.	 То	 и	 автомобили	 нямаше	
много...	 През	 1959	 година	 Габрово	
стана	окръжен	 град.	КАТ	се	помеща-
ваше	в	2	стаи	в	къщите	до	милицията.	
Ние	наблюдавахме	процеса	на	прере-
гистрация	 на	 автомобилите	 и	 тогава	
те	бяха	общо	700	за	целия	окръг.
	 А	милицията	се	намираше	на	ъгъ-
ла	на	двете	улици.	Т.	е.	каквото	и	да	
играехме,	 знаехме,	 че	 сме	 обект	 на	
„зоркото	око	на	властта“.	Това	не	ни	
пречеше	 да	 играем.	 Естествено	 пе-
риметърът	 на	 игрите	 ни	 беше	 много	
по-широк.	 Той	 се	 разпростираше	 от	
централната	 ул.	 „Радецка“	 до	 мест-
ността	Йонковото.	 Хем	 в	 центъра	 на	
града,	хем	извън	града.
	 Но	игрите,	свързани	с	някакъв	вид	

състезание,	 се	 „провеждаха“	 на	 пло-
щадчето,	а	надбягванията	се	затваря-
ха	в	кръга	на	двете	споменати	улици	
и	ул.	„Георги	Бочаров“.	Още	от	съвсем	
малък	никак	не	обичах	да	губя.	Нито	
когато	 играехме	 футбол,	 нито	 когато	
играехме	„народна	топка“,	нито	когато	
се	надбягвахме.	А	играехме	много.	От	
ранна	 утрин,	 докато	 се	 стъмни.	 По-
вечето	 от	 нас	 не	 ходехме	 на	 детска	
градина.	Денят	ни	основно	минаваше	
на	улицата.	
	 Когато	бях	на	5	години,	моите	ро-
дители	ме	записаха	в	детска	градина	
„Република“.	 Отнеха	 ми	 свободата!	
Издържах	 три	 дни.	 На	 третия	 ден	
прескочих	една	врата	на	двора,	оти-
дох	 при	 майка	 ми	 в	 книжарницата	
срещу	 механотехникума	 (където	 сега	
е	 блокът	 срещу	 Дома	 на	 хумора	 и	
сатирата)	 и	ѝ	 казах,	 че	повече	няма	
да	 стъпя	 в	 детската	 градина.	И	 така	
израснах	на	улицата...
* * *
	 Мястото,	където	живеехме,	и	сво-
бодата,	 която	 имахме,	 ни	 даваше	
възможност	да	ходим	из	града	от	ста-
дион	 „Априлов“	 до	 стадион	 „Христо	
Ботев“,	а	с	градски	автобус	и	до	град-
ския	басейн.	Познавахме	града	много	
добре.	Това	ни	даваше	възможност	в	
събота	 и	 неделя	 да	 ходим	 и	 да	 гле-
даме	различни	спортни	състезания.	А	
такива	имаше	всяка	седмица.	
	 Най-често	имаше	колокритериуми,	
но	често	имаше	и	състезания	с	мото-
ри	из	улиците	на	града.	Публиката	си	
имаше	свои	кумири	и	интересът	беше	
много	 голям.	 Много	 от	 участниците	

бяха	известни	в	цяла	България.	
	 На	стадион	„Априлов“	и	на	стади-
он	„Христо	Ботев“	през	седмица	игра-
еше	 футболният	 отбор	 на	 „Динамо“,	
а	 по-късно	 „Балкан“.	 Още	 оттогава	
си	 имаше	 „звезди“,	 по-известни	 с	
прякорите	си	-	Оката,	Буката,	Джоко,	
Попето,	 а	 Стоян	 Минчев	 живееше	 в	
нашата	махала	и	ние	много	обичахме	
да	си	говорим	с	него.	Помня	имената	
на	повечето	футболисти	от	онова	вре-
ме,	та	чак	до	1979-1980	г.
	 На	 стадион	 „Христо	 Ботев“	 се	
провеждаха	 състезания	 по	 бокс	 и	
по-рядко	по	лека	атлетика.	Боксът	съ-
бираше	по	 5-6	 хиляди	 зрители.	Беше	
голяма	 атракция.	 Нашите	 боксьори	
бяха	много	добри.	Състезания	по	лека	
атлетика	имаше	рядко,	но	и	досега	си	
спомням	скачача	на	висок	скок	Радой	
Александров	 и	 на	 дълъг	 скок	 Тодор	
Генев.
	 Състезания	по	 волейбол	също	се	
провеждаха	редовно.	Най-често	те	се	
провеждаха	 на	 спортната	 площадка	
на	 фабрика	 „Добри	 Карталов“	 и	 по-
рядко	на	площадката	на	завод	„Васил	
Коларов“.	От	онова	време	преди	1960	
г.	в	паметта	ми	е	останал	спомен	за	
Стефан	Стоянов	(по-късно	преподава-
тел	 по	 физкултура	 в	Технически	 уни-
верситет	–	Габрово).	Поне	за	мен	той	
беше	най-добрият	волейболист.
	 И	баскетбол.	Много	баскетбол,	но	
за	него	по-нататък.
* * *
	 Всичките	тези	състезания,	на	кои-
то	 имах	 възможност	 да	 присъствам	
като	 зрител,	 направиха	 така,	 че	 за-

обичах	 спорта	 по	
принцип.	 И	 понеже	
единствените	 из-
точници	 на	 инфор-
мация	 за	 спорта	
бяха	 радиоточката	
(това	е	кабелно	ра-
дио),	която	имахме,	
и	 вестниците,	 аз	
преглеждах	 всички	
спортни	 рубрики,	 а	
от	 време	 на	 вре-
ме	 си	 купувах	 и	 в.	
„Народен	 спорт“.	
Гледах	първо	спорт-
ните	 снимки,	 а	
по-късно	 четях	 и	
спортните	 материали.	
В	един	момент	реших	
и	 започнах	 да	 изрязвам	 спортните	
снимки	 и	 ги	 лепях	 в	 едни	 тетрадки	
„голям	формат“.
	 По	 онова	 време	 нямаше	 телеви-
зия.	 За	 пръв	 път	 гледах	 телевизия,	
когато	бях	на	12	години.	Бяха	изнесли	
един	 телевизор	 на	 един	 прозорец	
на	 пощата	 (там	 сега	 е	 Регионална	
библиотека	 „Априлов	 –	 Палаузов“)	 и	
гледахме	 предаване	 на	 румънската	
телевизия.	По-късно,	някъде	след	1962	
г.	ходех	от	време	на	време	със	сестра	
ми	чак	на	Сирмани,	за	да	гледам	те-
левизия	у	един	приятел	на	баща	ми.
	 И	 все	 повече	 харесвах	 спорта	
по	принцип.	Гледах	всички	възможни	
спортни	предавания.

Началото на баскетбола в Габрово
	 Няма	 как	 да	 съм	 свидетел	 на	

началото	 на	 баскетболната	 игра	 в	
Габрово.	То	е	било	малко	преди	дори	
да	съм	се	родил.	За	него	знам	от	по-
големи	от	мен	габровци,	от	някои	от	
първите,	 играли	 баскетбол,	 с	 които	
имах	 възможност	 да	 се	 познавам	 и	
да	 разговарям	 –	 Иван	 Хубанов,	 До-
брин	 Обретенов,	 Продан	 Кавалов,	
Васил	 Калпазанов	 (Гайката),	 Петко	
Коларов	и	др.
* * *
	 За	да	остане	споменът	за	начало-
то	на	баскетбола	в	Габрово,	е	похвал-
на	инициативата	на	Иван	Господинов	
–	 собственик	 на	 в.	 „100	 вести“	 и	 из-
пълнителен	 директор	 на	 възстанове-
ния	обединен	баскетболен	клуб	„Чар-
дафон“	 –	 Габрово,	 и	 журналистката	
Вела	 Лазарова	 да	 вземат	 интервюта	
от	много	от	ветераните	на	баскетбола	
в	Габрово	под	рубриката	„Между	два-
та	коша“	през	2011	и	2012	г.

	 Излязоха	 от	 печат	 сигналните	 бройки	 на		
книгата	за	историята	на	баскетбола	в	Габров-
ския	край.	
	 Неин	 автор	 е	 габровецът	 Цоньо	 Ботев,	
играл	активно	между	1962	и	1986	година.
	 Историята	 обхваща	 периода	 от	 1946	 до	
1980	 година	 и	 постъпи	 в	 баскетболния	 клуб	
като	дарение	от	автора.
	 Цоньо	Ботев	е	систематизирал	известната	
досега	информация,	уточнил	е	публикуваните	

в	 различни	 издания	 данни,	 отстранил	 е	 не-
точности	и	разминавания,	добавил	е	неговите	
лични	спомени	и	е	организирал	хронологиче-
ски	цялата	фактология	в	260	страници.
	 	Идеята	за	написване	на	история	на	бас-
кетбола	 се	 роди	 още	 с	 рубриката	 „Между	
двата	 коша”,	 която	 вестник	 „100	 вести“	 под-
държаше	през	2011	и	2012	година	в	съботния	
си	брой.
	 Затова	Цоньо	Ботев	изрично	подчертава,	

че	 не	 е	 едноличен	 автор:	 „Съдържанието	
на	 книгата	 е	 такова,	 че	 няма	 как	 някой	 да	
претендира	за	еднолично	авторство.	По	тази	
причина	 и	 аз	 нямам	 подобни	 претенции.	
Книгата	 е	 на	 Обединен	 баскетболен	 клуб	
„Чардафон“	–	Габрово“.
	 Тъй	като	БК	„Чардафон“	няма	финансова	
възможност	 за	 отпечатване	 на	 книгата,	 се	
ангажира	да	поръча	толкова	бройки,	колкото	
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и в редакцията на в. “100 вести” - 0889/227-805 (димка 
господинова). цената е 15.00 лв.
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окръã” на Öоньо Ботев очаква ñвоите читатели 
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ÐÅ×ÍÈÊ ÊÈÐÈË ÊÎËÅÂ

ÍÎÂÎÇÅ-
ËÀÍÄÑÊÈ
ÏÀÏÀÃÀË

ÂÈÑÎÊ ÕÐÀÑÒ,
ÂÈÄ ÀÊÀÖÈß

ÁÚËÃÀÐÑÊÈ
ÏÐÎÑÂÅÒÅÍ
ÄÅÅÖ
/1846-1928/

ÎÑÒÐÎÂ Â
ÒÈÕÈ ÎÊÅÀÍ

ÂÈÄ ÏËÀÒ Ñ
ÂÒÚÊÀÍÈ
ÌÅÒÀËÍÈ
ÍÈØÊÈ

ÑÏÚÒÍÈÊ
ÍÀ ÞÏÈÒÅÐ

×ÀÑÒ ÎÒ
ÑÊÅËÅÒÀ ÍÀ
×ÎÂÅÊ

ÈÒÀËÈÀÍÑÊÈ
ÕÈÌÈÊ
/1903-1979/

ÍÎÑÈÒÅË ÍÀ
ÍÎÂÈ ÈÄÅÈ

ÓÐÅÄ ÇÀ ÏÐÅ-
×ÈÑÒÂÀÍÅ
ÍÀ ÂÚÇÄÓÕÀ

ÄÅÑÅÒÎÊÐÀÊ
ÌÎÐÑÊÈ ÐÀÊ

ÎÁÐÅÄÍÀ
×ÀØÀ ÇÀ
ÏÐÈ×ÀÑÒÈÅ

ÄÂÓÊÎÐÏÓ-
ÑÅÍ ÏËÀÂÀ-
ÒÅËÅÍ ÑÚÄ

ÐÅÊÀ Â
ÇÀÏÀÄÍÀ
ÊÀÍÀÄÀ

ÌÓÇÈÊÀÍÒ,
ÏÎÌÀÃÀÙ
ÇÀ ÐÀÇÓ×ÀÂÀ-
ÍÅ ÍÀ ÏÅÑÍÈ

ÅÂÐÎÏÅÉÑÊÀ
ÑÒÎËÈÖÀ

ÏÎÐÎÄÀ
ÐÓÑÊÈ ÊÎÍÅ

¹2249

ÁÚËÃÀÐÑÊÈ
ÀÊÒÜÎÐ È
ÏÐÎÄÓÖÅÍÒ

ÁËÀÃÎÐÎÄÍÈ-
×ÅÑÊÀ ÒÈÒËÀ

ÑÅËÎ Â
ÏËÅÂÅÍÑÊÀ
ÎÁËÀÑÒ

ÈÍÄÈÉÑÊÈ
ÏÎÅÒ
/1469-1539/

ÃÐÀÄ Â
ÊÎËÓÌÁÈß

ÂÅÙÅÑÒÂÀ,
ÆÈÇÍÅÍÎ-
ÂÀÆÍÈ ÇÀ
ÎÐÃÀÍÈÇÌÀ

ÃÎÐÍÈ
ÆÅÍÑÊÈ
ÄÐÅÕÈ

ÃÅÐÁÎÂÅ
ÍÀ ÏËÅÌÅÍÀ

ÔÈËÌ ÍÀ
ÄÆÅÉÌÑ
ÊÀÌÅÐÚÍ

ÞÄÅÉÑÊÈ
ÖÀÐ ÎÒ
Â. ÏÐ. Í. Å.I

ÂÅÙÅÑÒÂÎ,
ÈÇÂËÈ×ÀÍÎ
ÎÒ ÏÅÐÓÍÈ-
ÊÀÒÀ

ÐÀÇÊÀÇ ÎÒ
Í. ÕÀÉÒÎÂ

ÔÈÍËÀÍÄÑÊÈ
ÔÓÒÁÎËÅÍ
ÎÒÁÎÐ

ÃÐÀÄ Â ÈÐÀÍ,
ÏÐÎÂÈÍÖÈß
ÈÑÔÀÕÀÍ

×ÅØÊÈ ÄÈÑ-
ÊÎÕÂÚÐÃÀ×
/1937-1998/

ÕÓÄÎÆÍÈÊ,
ÑÏÅÖÈÀËÈÑÒ
ÏÎ ÓÊÐÀÑÀÒÀ

ÄÅÏÀÐÒÀ-
ÌÅÍÒ ÂÚÂ
ÔÐÀÍÖÈß

ÃÅÐÌÀÍÑÊÈ
ÔÓÒÁÎËÈÑÒ
Â ÌÈÍÀËÎÒÎ,
ÍÀÖÈÎÍÀË

ÇÀÂÅÄÅÍÈÅ
ÇÀ ÕÐÀÍÅÍÅ

ÐÀÄÈÎËÎÊÀ-
ÒÎÐ

ÀËÊÀËÎÈÄ
Â ÌÀÊÎÂÈß
ÎÏÈÓÌ

ÂÚÇÏÀËÅÍÈÅ
ÍÀ ÐÎÃÎÂÈ-
ÖÀÒÀ ÍÀ
ÎÊÎÒÎ

ØÎÏÑÊÀ ÆÅÍ-
ÑÊÀ ÄÐÅÕÀ

ÀÂÑÒÐÈÉÑÊÈ
ÏÈÑÀÒÅË,
ÍÎÁÅËÈÑÒ
/1905-1994/

ÂËÀÊÍÎÄÀÉ-
ÍÎ ÐÀÑÒÅÍÈÅ

ÏËÎÙ ÇÅÌß,
ÏÀÐÖÅË

ÕÎËÀÍÄÑÊÈ
ØÀÕÌÀÒÈÑÒ,
ÃÐÎÑÌÀÉÑ-
ÒÎÐ

ÐÅÊÀ Â ÈÑÏÀ-
ÍÈß, ÏÐÈÒÎÊ
ÍÀ ÅÁÐÎ

ÉÎÃÈÉÑÊÀ
ÏÎÇÀ

ÂÃÐÀÄÅÍ Â
ÑÒÅÍÀÒÀ
ØÊÀÔ

ÃÐÀÄ Â
ÞÆÍÀ
ÁÅËÃÈß

ÔÐÅÍÑÊÈ
ÏÈÑÀÒÅË
/1908-1944/

ÑÏËÀÂ Â
ÑÀÌÎËÅÒÎ-
ÑÒÐÎÅÍÅÒÎ

ÊÍÈÃÀ Ñ ÐÅÄÀ
ÍÀ ÖÚÐÊÎÂ-
ÍÈÒÅ ÑËÓÆÁÈ

ÑÒÀÐÀ
ÏÅÐÑÈÉÑÊÀ
ÌÎÍÅÒÀ

ÀËÊÎÕÎËÍÀ
ÍÀÏÈÒÊÀ

ÑÅËÎ Â
ËÎÂÅØÊÀ
ÎÁËÀÑÒ

ÄÐÅÂÍÎÐÈÌ-
ÑÊÀ ÁÎÃÈÍß
ÍÀ ÇÅÌßÒÀ

ÔÓÒÁÎËÈÑÒ
ÍÀ ÌÀËÈ,
ÍÀÖÈÎÍÀË

ÑÒÀÐÈÍÅÍ
ÈÑÏÀÍÑÊÈ
ÒÀÍÖ

ÊÀÏÑÓËÀ ÇÀ
ÇÀÏÀËÂÀÍÅ
ÍÀ ÂÇÐÈÂ

×ËÅÍ ÍÀ ÀÍÃ-
ËÈÉÑÊÀ ÏÀÐ-
ÒÈß ÎÒ Â.XVII

ÁÚËÃÀÐÑÊÈ
ÖÀÐ
/1218-1241/

ÀÌÅÐÈÊÀÍ-
ÑÊÈ ÔÈËÌ Ñ
ÌÀÄÎÍÀ

ÃÐÓÏÀ ÈÍÄÈ-
ÂÈÄÈ Ñ ÄÀÄÅ-
ÍÈ ÓÑËÎÂÈß
ÍÀ ÆÈÂÎÒ

ÅÇÅÐÎ Â
ÐÈËÀ

ÃÐÀÄ Â
ÀÔÃÀÍÈÑÒÀÍ

ËÚÑÊÀÂ
ÏÀÌÓ×ÅÍ
ÏËÀÒ

ÃÅÐÎÉ ÍÀ Ë.
ÒÎËÑÒÎÉ ÎÒ
„ÂÚÇÊÐÅÑÅ-
ÍÈÅ”

ÙÀÒ Â
ÈÍÄÈß

ÁÈÂØ ÁÚË-
ÃÀÐÑÊÈ ÂÎ-
ËÅÉÁÎËÈÑÒ

ÃÅÐÌÀÍÑÊÈ
ÔÈËÎÑÎÔ
/1825-1913/

ÐÅÏÓÒÀÖÈß,
ÈÌÅ

ÑÒÀÐÎÅÂÐÅÉ-
ÑÊÀ ÌßÐÊÀ
ÇÀ ÒÅÃËÎ

ÍÎÂÅËÀ ÎÒ
ÑÒÅÍÄÀË

ÄÚÐÂÅÍ
ÑÒÚËÁ ÍÀ
ÎÃÐÀÄÀ

ÏËÀÍÈÍÀ Â
ÁÚËÃÀÐÈß

ÃÐÀÄ Â
ÀÐÆÅÍÒÈÍÀ,
ÏÐÎÂÈÍÖÈß
ÌÈÑÈÎÍÅÑ

ÄÚÐÆÀÂÀ
Â ÀÇÈß

ÄÚËÚÃ ÓËÅÉ
ÎÒ ÏËÀÍÈÍ-
ÑÊÈ ÏÎÐÎÉ

ÃËÀÑÅÍ
ÇÂÓÊ

ÂÈÄ ÊÀÔÅ

ÑÁÎÐÍÈÊ Ñ
ÃÅÎÃÐÀÔÑÊÈ
ÊÀÐÒÈ

ÁÚËÃÀÐÑÊÈ
ÏÎÅÒ
/1931-1986/

ÀÌÅÐÈÊÀÍ-
ÑÊÀ ÀÊÒÐÈÑÀ
/1914-2000/

ÂÈÄ ÁËÓÇÀ
Ñ ÂÈÑÎÊÀ
ßÊÀ

ÏÐÎÑÒÎÐÍÎ
ÏÎÌÅÙÅÍÈÅ
Â ÑÃÐÀÄÀ

ÏÈÅÑÀ ÎÒ
ÍÈÊÎËÀ
ÀÒÀÍÀÑÎÂ

ÖÚÐÊÎÂÍÎ
ÏÐÎÊËßÒÈÅ

ÔÐÅÍÑÊÈ
ÕÓÄÎÆÍÈÊ
/1824-1888/

ÔÐÅÍÑÊÈ
ÔÓÒÁÎËÈÑÒ
Â ÌÈÍÀËÎÒÎ

ÁÐÀÇÈËÑÊÈ
ÔÓÒÁÎËÈÑÒ
Â ÌÈÍÀËÎÒÎ,
ÍÀÖÈÎÍÀË

ÑÚÅÄÈÍÅÍÈÅ
ÍÀ ÌÅÒÀË Ñ
ÅÒÈËÎÂ ÀËÊÎ-
ÕÎË
ÑÒÎËÈÖÀÒÀ
ÍÀ ÀÐÀÁÑÊÈ-
ÒÅ ÅÌÈÐÑÒÂÀ

ÃÐÀÄ Â
ßÏÎÍÈß

ÃÅÐÎÈÍß ÍÀ
Ã. ÕÀÓÏÒÌÀÍ
ÎÒ „ÑÀÌÎÒÍÈ
ÕÎÐÀ”

ÂÈÄ
ÐÈÁÀÐÑÊÀ
ËÎÄÊÀ

ÏÅÑÅÍ ÍÀ
ÍÎÍÀ
ÉÎÒÎÂÀ

ÐÓÑÊÀ
ÌÓÇÈÊÎÂÅÄ-
ÊÀ
/1909-1991/

ÃÅÐÌÀÍÑÊÈ
ÎÏÅÐÅÍ
ÏÅÂÅÖ,
ÁÀÐÈÒÎÍ
/1831-1917/

ØËÎÑÅÐÑÊÈ
ÈÍÑÒÐÓÌÅÍÒ

ÏÎËÑÊÈ ËÅ-
ÊÎÒÎÂÀÐÍÈ
ÀÂÒÎÌÎÁÈËÈ

ÀÌÅÐÈÊÀÍ-
ÑÊÈ ÔÎÒÎ-
ÀÏÀÐÀÒÈ

ËÅÃÅÍÄÀÐÅÍ
ÁÚËÃÀÐÑÊÈ
ÑÒÐÎÈÒÅË

ÃÎËßÌÀ
ÂÎÄÍÀ ÏËÎÙ

ÔÐÅÍÑÊÈ ÏÎ-
ÅÒ, ÑÀÒÈÐÈÊ
/1772-1831/

ÐÓÑÊÈ
ÔÈËÎËÎÃ
/1864-1934/

ÃÅÐÎÉ ÎÒ
ÊÈÐÃÈÇÊÈß
ÍÀÖÈÎÍÀËÅÍ
ÅÏÎÑ

ÆÈËÈÙÅ

ÃÐÀÄ Â
ÏÎËØÀ

ÁÚËÃÀÐÎ-
×ÅØÊÈ ÔÈËÌ,
ÐÅÆ. ÂÀÖËÀÂ
ÊÐÚØÊÀ

Ã-É ÎÒ ÑÅÐÈÀ-
ËÀ „ÎÊÒÎÏÎÄ”

ÀÍÒÈ×ÍÈ ÑÚ-
ÄÎÂÅ ÂÚÂ
ÔÎÐÌÀ ÍÀ
ÐÎÃ

ÁÚËÃÀÐÑÊÀ
ÏÀÐÒÈß

ÔÐÅÍÑÊÈ
ÌÚÆÊÈ
ÏÀÐÔÞÌ

ÓÄÀÐÍÈ ÌÓ-
ÇÈÊÀËÍÈ ÈÍ-
ÑÒÐÓÌÅÍÒÈ

ÌÅÕÀÍÈ×ÅÍ
ÒÎÊÎÏÐÅÊÚÑ-
ÂÀ×

ÑÒÎËÈÖÀÒÀ
ÍÀ ×ÀÄ

ÈÑÏÀÍÑÊÈ
ÔÓÒÁÎËÈÑÒ,
ÍÀÖÈÎÍÀË

ÂÓËÊÀÍ Â
ÀÐÆÅÍÒÈÍÀ -
3776 Ì

ÀÑÀÍÀ, ÄÀÐÀÍ, ÅÊÎÒÈÏ, ÈÐÎÍ, ÊÀÊÀÏÎ, ËÀÁÀÊÀÍ, ËÀÌÎÒ, ËÀÍÈÍ, ËÅÂÅËÅÐ, ÍÈÊÈÍ, ÍÀÑ, ÏÎÑÀÄÀÑ, ÐÀÐÎÒÎÍÃÀ, ÐÎÂÈÍÀ, ÒÈÏÈÊÎÍ.



74 февруари 2020 г. обяви

сТроиТЕлсТВо
кърТи и пробива - 
0897/832-363
ФирМа събаря, почист-
ва за сметка на матери-
алите - тел. 0896/183-
637.
кърТи, рЕжЕ, зида, ВиК, 
ел. фаянс  - 0878/943-
895
рЕМонТ на стари покри-
ви и направа на нови, 
топлоизолация, дренаж - 
тел. 0882/279-749. [22, 
19]
гипсокарТон, шпак-
лоВка, боя, хидро- и 
топлоизолации, тене-
кеджийство, покриви - 
справки на тел. 0888/863-
001. [22, 19]
покриВи - ремонт и нап-
рава, вътрешни ремон-
ти, дренаж, бетони - тел. 
0897/390-194. [22, 19]
бригада изВършВа ре-
монт на покриви, хидро- и 
топлоизолации, дренаж и 
всички видове вътреш-
ни ремонтни дейности - 
0899/63-88-75. [17, 10]

сТроиТЕлни дЕйносТи 
- тел. 0897/76-51-10. [12, 
8]
рЕМонТ на стари покри-
ви и подмяна на улуци и 
варови мазилки. Справ-
ки на тел. 0876/416-716. 
[24, 7]
шпаклоВки, боя, ма-
зилки, изолации, зидарии 
и др. Довършителни ра-
боти. Тел. 0898/672-883. 
[11, 5]
подМазВанЕ и обръ-
щане на дограма - тел. 
0876/130-317. [12, 4]
шпаклоВка, гипсокар-
Тон, окачен таван, боя-
дисване, изолация, плочки 
и паркет, изграждане и 
усвояване на тераси - 
справки на тел. 0876/130-
317. [12, 4]

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.
Вик, Фаянс, теракота - 
тел. 0884/228-253. [22, 
14]

шпаклоВка, боя, гип-
сокартон и други услуги 
- тел. 0886/76-24-34. [22, 
19]
полаганЕ на фаянс и 
теракота - тел. 0896/828-
147. [22, 5]
изВършВаМЕ ВсякакъВ 
вид вътрешни ремонти 
- фаянс, теракота, гра-
нитогрес, шпакловка, бо-
ядисване и други - тел. 
0889/611-999. [11, 3]

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

хидроизолации
хидроизолация на по-
криви, саниране, дренаж и 
др. - тел. 0888/020-187. 
[22, 19]

Ел. рЕМонТи
дрЕбни ЕлЕкТроуслу-
ги по домовете - тел. 
0899/145-802.

коМини
проФЕсионално по-
чисТВанЕ на комини - от-
горе и отдолу. ПО ВСЯКО 
ВРЕМЕ. Тел. 0897/704-
502.

коМиночисТач с опит 
- 30 лв. - тел. 0894/525-
258.
почисТВанЕ на комини. 
Тел. 0876/416-716. [24, 
7]

Вик
изТочВанЕ на септични 
ями - тел. 0889/177-737.
Вик МонТаж и поддръж-
ка - 0887/680-034.
Вик рЕМонТи - тел. 
0894/220-509.
почисТВанЕ и отпушва-
не  на канализация, мив-
ки, тоалетни, сифони и 
тръби - 0877/528-585. 
[11, 5]
Вик и ел. услуги, подмяна 
и изграждане на инстала-
ции - тел. 0876/130-317. 
[12, 4]

дограМа
ФирМа „дТ пласт“ пред-
лага AL и PVC дограма - 
тел. 0878/67-61-61
„ЕМ пласТ“ - ПРОМОЦИЯ 
-10% ОТСТЪПКА ДО КРАЯ 
на ФЕВРУАРИ на Al и PVC 
дограма, щори и комарни-
ци - тел. 0876/130-317. 
[22, 4]

рЕМонТ на ЕлЕкТроурЕди 
Ел. урЕди се поправят на 
тел. 0894/220-509. [26, 
18]

рЕМонТ на хладилници 
и фризери по домовете - 
тел. 0897/425-313. [30, 
17]
рЕМонТ на телевизори 
по домовете - справки на 
тел. 0888/279-846. [22, 
14]

косЕнЕ
почисТВанЕ и косене на 
дворове - 0877/441-110. 
[11, 6]

услуги
кърТи, чисТи, извозва - 
0889/177-737.

услуги с коМби-
ниран багЕр - тел. 
0897/430-228. [22, 
12]

Ел. и ВиК услуги - тел. 
0888/049-378. [22, 1]

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.

аВТоМобили продаВа
голФ 3, 1.8, газ, с 4 
врати, много запазен, за 
1400 лв. се продава на 
тел. 0896/26-26-60. [6, 
6]

Микробуси, каМиони
аВТочасТи/Магазини
задни ноВи барабани и 
накладки за Дачия - цена: 
80.00 лв., се продават 
на тел. 0898/95-16-16. 
[1, 1]

скрап, сТари
аВТоМобили
коли за скрап от мяс-
то се изкупуват на тел. 
0899/092-510. [22, 22]

оТоплЕниЕ
дърВа за огрев се прода-
ват на тел. 066/823-712, 
0887/620-535, 0876/162-
172.
„Мг-лЕс“ продаВа дър-
ва за огрев - 0887/547-
499, 0878/513-655.
МЕТроВи - 75 лв., наря-
зани - 85 лв., чували - 5 
лв. - тел. 0988/816-628.
сухи дърВа в чува-
ли и разпалки - 5 лв. 
Безплатна доставка. Тел. 
0876/839-779.

разпалки и дърва в чу-
вали, с безплатен транс-
порт, се продават на тел. 
0877/108-825.
дърВа за огрев в чу-
вали и разпалки - 5 лв. 
Доставка на място. Тел. 
0876/437-140.
сухи дърВа в чували 
и разпалки - 5 лв. Не-
забавна доставка. Тел. 
0877/191-102.
дърВа В чували - 5 лв., 
и РАЗПАЛКИ, с безплатен 
транспорт, се продават на 
тел. 0876/583-472.
дъбоВи за огрев - наце-
пени, 80 лв., с безплатен 
транспорт, се продават на 
тел. 0877/471-466.
лицЕнзирана ФирМа 
продава дърва за огрев. 
Тел. 0877/168-330. [22, 15]

нацЕпЕни, нарязани 
дърва - 80 лева, незабав-
на доставка, се продават 
на тел. 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.
ФирМа „плаМакс 
2020“ продава екобрике-
ти - 7.50 лв. за чувал 
(20 кг). Справки на тел. 
0897/876-477. [22, 21]
„ФлинТ-гайдароВи“ 
(„пЕТя Гайдарова“) - дон-
баски въглища; брикети, 
разпалки. Осигурен транс-
порт. Справки на тел. 
0898/690-606, 066/80-
80-53. [25, 13]

сухи дърВа, нарязани и 
нацепени дърва в чували, 
метрови дърва за огрев - 
тел. 0896/80-76-88. [16, 
10]
сухи разпалки в голе-
ми чували - 5 лева, сухи 
дърва в чували - 5 лева 
- тел. 0876/29-43-43. [11, 
10]
продаВа ЕкобрикЕТи 
от чиста слънчогледова 
шлюпка - 7.50 лв./20 кг.  
Адрес: бул. „Трети март“ 
93 (непосредствено преди 
КАТ), тел. 0897/876-477. 
[24, 5]
дъбоВи изрЕзки 
- 40 лв./куб. м - тел. 
0899/137-896. [19, 5]
3 куб. м нарязани дърва 
за 200 лв. се продават на 
тел. 0877/441-110. [5, 1]

продаВа паркЕТ

лаМиниран паркЕТ 
„алЕкс и ко“ оод, 
справки на тел. www.
alexfloor.com.

продаВа Машини
доилЕн агрЕгаТ се про-
дава на тел. 0879/699-
540. [3, 1]

продаВа МаТЕриали
каМЕнни плочи - 10 
лв./кв., и дялан камък - 35 
лв., се продават на тел. 
0895/752-838.

продаВа обзаВЕжданЕ
бойлЕр на дърва - нов, и 
пералня - обикновена, се 
продава на тел. 0877/11-
73-03. [2, 1]

жиВоТни продаВа
Три кози, заплодени в 4 
месец, се продават на тел. 
0885/373-886. [5, 4]

купуВа разни
сТара наФТа се купува 
на тел. 0895/752-838.

купуВа МаТЕриали
пункТ за вторични купу-
ва всякакви железа - тел. 
0896/183-637.

билЕТи, пъТуВания
аВТобусни, саМолЕТ-
ни БИЛЕТИ се предлагат 
на тел. 066/80-49-48, 
0887/83-61-73.

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, 
сряда и петък от 10.00 до 
17.00 часа. Записване на 
тел. 066/800-140

рабоТа прЕдлага
гоТВачи, пицар и ми-
ячка се търсят на тел. 
0893/975-878. [22, 21]
грил-паВилион прЕд 
магазин „Кауфланд“ търси 
да назначи продавач-кон-
султант-касиер. Справки 
на тел. 0887/90-70-32. 
[11, 11]
кВалиФициран сТру-
гар се търси на тел. 
0888/88-22-73. [11, 5]
пицария „ТЕМпо“ тър-
си готвач/ка. Справки на 
тел.  0879/988-010. [11, 
5]
„подЕМ габроВо“ търси 
общ работник. Справки 
на тел. 0884/854-354. [5, 
3]

„подЕМ габроВо“ търси 
шлосер-монтьор. Справ-
ки на тел. 0884/854-354. 
[5, 3]
ноВооТкриТа Фир-
Ма търси шивачки - тел. 
0897/737-987. [6, 2]
сТранноприЕМница-
Та В село Боженци тър-
си сервитьор. Справки 
на тел. 0887/002-030 и 
0888/310-981. [11, 2]
сТранноприЕМницаТа 
В село Боженци търси по-
мощник-готвач. Справки 
на тел. 0888/310-981 и 
0887/002-030. [11, 2]
хоТЕл Търси да назначи 
рецепционист, готвач, тех-
ническа поддръжка, сер-
витьор/ка, служител отдел 
„Маркетинг“. Справки на 
тел. 0888/255-255. [14, 
1]

рабоТа Търси
Търся рабоТа за въз-
растни хора денонощно, 
24 часа. Тел. 0893/781-
452. [5, 1]

ЕроТика
МоМичЕ прЕдлага сек-
суслуги - 0893/293-526. 
[10, 8]
МоМичЕ прЕдлага сек-
суслуги - тел. 0876/249-
511. [10, 8]
ЕроТичЕн Масаж - тел. 
0894/277-849. [12, 8]

иМоТи продаВа
апарТаМЕнТи и други 
- ново строителство, в 
идеален център се прода-
ват на тел. 0888/447-096. 
[22, 14]
Фурна „бай Христо“, на 
ул. „Никола Войновски“ 
- срещу бившия „Добри 
Карталов“, се продава на 
тел. 0888/729-196. [30, 
12]

къща близо до Габро-
во, на 6 км от центъ-
ра, се продава на тел. 
0897/569-027. [11, 3]
изгодно! 4 дка вилно 
място в село Драгие-
вци се продава на тел. 
0988/816-336. [5, 1]

иМоТи купуВа
ЕВТина къща, може и 
полусъборена, се купува 
на тел. 0895/752-838.
сТара къща в Габровски 
регион, здрава или полу-
съборена, се купува на 
тел. 0877/343-426. [23, 
23]

иМоТи даВа под наЕМ
апарТаМЕнТ - 50 кв. 
м, на ул. „Скобелевска“ 
(срещу Театъра) се отдава 
под наем. Обособени три 
отделни стаи. Подходящ 
за семейство, офис или 
кантора. Тел. 0899/172-
413. [4, 1]

нощуВки
нощуВки -  т ел . 
0879/272-528, 0888/254-
625.
нощуВки В топ център - 
справки на тел. 0876/731-
419. [22, 20]
нощуВки -  т ел . 
0878/204-299. [11, 4]
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ясноВидсТВо
ибраМ ходжа предла-
га събиране, проблеми, 
безплодие и помага за 
любов - тел. 0888/518-
578. [10, 8]

ЗАЯВКА ЗА МАЛКА ОБЯВА 

Подадена от:        

(дата)

В РУБРИКА:___________________________________________________

ТЕКСТ НА ОБЯВАТА:___________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

БРОЙ ДУМИ:________,               ПЪТИ _________, СУМА ________

КОГА: 1. ПЪТИ ________ 2. РЕД: всеки брой     , през брой        , 

 2. В ДНИ: понеделник     вторник      сряда      четвъртък      петък       

 3. НА ДАТИ:

или
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За ваше улеснение може да изрежете тази 
бланка и да я попълните, преди да я подадете 
на входа на редакцията на вестник „100 ве-
сти“ - Габрово, ул. „Отец Паисий“ 2

ВАшАтА ОбяВА ще бъде отпечатана 
още на следващия ден, ако бъде пода-
дена 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 оформление-
то цените са: 
15 ст./дума;  30 ст./дума в каре; 
40 ст./дума в каре със сива подлож-
ка. 
 При текущите обяви всяка 11-та е 
безплатна. Можете да използвате спе-
циалните отстъпки за годишни обяви. 

#
държаВЕн куклЕн ТЕаТър – габроВо обяВяВа 
Търг с яВно наддаВанЕ за продажбаТа на 
слЕдния акТиВ: лЕк аВТоМобил МЕрцЕдЕс 
212 д спринТЕр (пъТничЕски), 2874 куб. 
см; 90 кW; 8+1 места; дизел; първа регистра-
ция 09.01.1998 г., с първоначална тръжна цена  
4000,00 лв. Търгът ще се проведе на 12 февру-
ари 2020 г. от 13,00 часа. Подробна информация 
за участие в търга може да получите на място в 
театъра всеки работен ден до 13,30 часа. [2, 1]
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руМяНА СтАНЧЕВА

 - Таня, познавам те 
още от времето, когато 
майка ти каза, че ще се 
появиш на бял свят - с 
нея бяхме колеги. Брат 
ти беше мой ученик, по-
сле и ти учеше в нашето 
училище. Бях така горда 
с теб, солистката на всич-
ките ни концерти! Какво 
си спомняш от времето, в 
което пееше в училищния 
физкултурен салон?
	 -	Помня	изключително-
то	 вълнение!	 Музиката	 е	
била	в	семейството	ми	по-
коления	 назад.	 Детството	
ми	 е	 било	 съпровождано	
от	 невероятния	 глас	 на	
баба	ми	Татяна,	безупреч-
ното	 класическо	 пеене	
на	майка	ми	 и	 вътрешно-
то	 усещане,	 че	 просто	 е	
естествено	 да	 създавам	
музика.	 Във	 физкултурния	
салон	помня	как	често	бях	
най-малка	от	всички	учас-
тници	 в	 концертите	 и	 се	
чувствах	толкова	неловко.	
Всички	 каки	 и	 батковци	
по	това	време	ми	изглеж-
даха	 недостижими.	 Брат	
ми,	взел	таланта	на	баща	
ми,	за	мен	беше	най-вир-
туозният	 пианист,	 когото	
бях	 чувала.	Да	имам	въз-
можността	да	съм	на	една	
сцена	 с	 него...	 струваше	
ми	 се	 нереално!	 А	 колко	
репетирах!	Пеех	от	сутрин	
до	 вечер.	 Имах	 прекрас-
ни	 учители.	 Г-жа	 Илияна	
Ковачева,	г-н	Славчо	Или-
ев,	 г-н	Светлин	Георгиев...	
и	 разбира	 се,	 майка	 ми!	
Майка	 ми,	 която	 имаше	

търпението	 всеки	 ден	
след	училище	да	изслушва	
с	 любов	 моите	 концерти	
и	 да	 оценява	 изпълнени-
ята	 ми	 по	 предварително	
зададена	от	мен	скала	за	
оценяване.	
 - На 23 години ти си 
вече омъжена, успяла да 
се срещне с „американ-
ската мечта“, да учи зад 
океана и после в Бълга-
рия, да започне свой се-
меен бизнес в родината. 
Не ти ли се „зави свят“ от 
този динамичен житей-
ски калейдоскоп?
	 -	 Знаете	 ли,	 имах	 в	
краткия	 си	 живот	 много	
години,	 в	 които	 свят	 ми	
се	 виеше	 заради	 изклю-
чително	 лошо	 състояние	
на	здравето	ми.	Сега	сама	
да	 завивам	 света,	 създа-
вайки	спомени	и	трупайки	
опит,	 за	 мен	 е	 като	 на-

помняне,	 че	 всяко	 нещо	
има	 и	 добра	 страна.	 С	
една	дума	-	да.	Вие	ми	се	
свят,	но	съм	щастлива,	че	
успявам	да	намеря	равно-
весно	положение	измежду	
всичко	това.	За	последни-
те	 пет	 години	 се	 омъжих,	
учих	биохимия	в	универси-
тета	 в	 Бъфало,	 Ню	 Йорк,	
след	 това	 изучавах	 уеб	
дизайн,	 маркетинг	 и	 жур-
налистика	и	по	малко	йога	
и	аюрведа	курсове	за	раз-
кош.	 Как	 всичко	 това	 се	
съчетава	 на	 едно	 място,	
аз	 също	 не	 мога	 да	 си	
обясня,	 но	 усещането	 за	
съчетанието	 е	 правилно	
и	 това	 е	 единственото,	
което	има	значение.	Поня-
кога	 смятам,	 че	 е	 въпрос	
на	проста	генетика.	Майка	
ми	е	биолог	и	химик,	баща	
ми	се	занимава	с	компю-
търни	технологии	и	мрежи	
(и	още	хиляди	неща!).	Аз...	
да	 бъда	 един	 „контроли-
ран“	хаос	от	двете,	струва	
ми	се,	е	повече	от	логич-
но	и	затова	опитвам	да	му	
се	радвам!
 - Гледам ви с Крис-
тиян, твоя съпруг, и си 
мисля, че сте страхотна 
илюстрация за Деня на 
влюбените. Как се наме-
рихте? Какво е всеки ден 
да те гледат с любов?
	 -	Намерихме	се	в	нача-
лото	на	2007	година	в	ком-
пютърната	 игра	 World	 of	
Warcraft.	Държа	да	вметна	
за	 всички	 родители	 -	 не	
винаги	това,	че	детето	Ви	
„виси“	 на	 компютъра	 дъл-
го	време,	е	задължително	
лошо	 нещо!	 Срещнахме	

се	 повече	 от	 случайно,	 в	
игра	с	милиони	играчи	от	
целия	свят.	Приятелството	
ни	се	зароди	почти	ведна-
га.	 Споделяхме	 всичко	 –	
от	типични	тийнейджърски	
проблеми	 (тъй	 като	 той	
беше	 в	 тази	 възраст)	 до	
моята	неистова	радост	от	
отлична	 оценка	 на	 кон-
тролна	 работа	 по	 мате-
матика.	 Приятелството	 ни	
продължи	 дълги	 години,	
преди	 да	 осъзнаем,	 че	
може	 би	 да	 се	 намерим	
по	този	начин	и	да	станем	
толкова	близки	не	е	било	
съвсем	случайно.	
	 Да	ме	 гледат	с	любов	
всеки	ден,	за	мен	е	пода-
рък.	Подарък,	 който	полу-
чавам	заради	самата	мен,	
несвързан	 с	 повод	 или	
традиция.	Признанието,	че	
човек,	 недлъжен	 по	 ника-
къв	 начин	 да	 те	 уважава,	

обича,	разбира	и	приема,	
а	 избира	 всеки	 ден	 да	
прави	точно	това,	е	нещо,	
което	 всеки	 ден	 ми	 дава	
стимул	 да	 бъда	 още	 по-
добра.	Неописуемо	е	 усе-
щането	 да	 имаш	 до	 себе	
си	истински	приятел	и	лю-
бим,	с	когото	да	споделяш	
всяко	приключение,	всяка	
трудност	 и	 всеки	 хубав	
момент.	Смятам,	 че	 той	 е	
моята	награда	за	всичките	
ми	 усилия	 да	 се	 върна	
към	 живота	 и	 желанието	
за	щастие.

	 -	 Когато решихте със 
съпруга си, преди да 
тръгнете за Щатите, да 
обиколите 100-те забе-
лежителности на Бълга-
рия, не си ли мислехте, 
че това родолюбиво при-
ключение е част от въ-
проса колко дълъг ще е 
престоят ви зад океана?
	 -	Обиколката	на	100-те	
обекта	беше	едно	от	най-
вълнуващите	 ни	 приклю-
чения	 заедно.	 Продължи	
малко	 повече	 от	 6	 месе-
ца,	 като	 за	мен	 беше	из-

ключително	 освежаващо	
да	 разбера,	 че	 понякога	
мога	 да	 живея	 без	 план	
и	конкретна	посока.	След	
дългата	 подготовка	 за	 за-
минаването,	 изпити,	 визи,	
мисли	за	сбогуване...	това	
беше	 подарък	 от	 нас	 за	
нас	 самите.	 Гледайки	 го	
от	 днешна	 перспектива,	
може	 би	 беше	 знак,	 че	
нашето	 „у	 дома“	няма	за-
дълго	 да	 бъде	 на	 хиляди	
километри.	 Със	 сигурност	
не	 съжалявам	 за	 нашата	
версия	 на	 американската	
мечта,	 защото	 осъзнахме,	
че	общоприетите	мечти	не	
винаги	са	наши	собствени.	
А	в	това	няма	нищо	лошо,	
то	е	част	от	пътя	към	се-
бепознанието.
 - Връщате се от Щати-
те и търсите спасението в 
създаването на семейна 
фирма. Когато си толкова 
млад, как се прави биз-
нес по българските пра-
вила?
	 -	Ще	започна	с	голяма	
доза	 честност	 -	 чувствах	
се,	 че	 предавам	 перфек-
ционизма	 си,	 когато	 се	
върнах	от	на	пръв	поглед	
блестящото	 очакващо	 ме	
бъдеще	 в	Щатите.	 Семей-
ствата	 и	 на	 двама	 ни	 с	
Кристиян	 са	 от	 онези,	 от	
които	 излизат	 стойностни	
деца,	а	аз	се	чувствах,	ся-
каш	изоставям	стойността	
си.	 Това	 се	 промени,	 ко-
гато	 видях	 на	 колко	 мно-
го	неща	съм	способна	по	
пътя	 на	 създаването	 на	
нещо	свое.	Когато	си	тол-
кова	 млад,	 бизнесът	 се	
прави	 с	 много	 инат,	 до-
пълнителни	курсове	и	обу-
чения	и	много,	много	чете-
не.	Само	когато	се	сблъс-
каш	с	 бизнес	 реалността,	
разбираш	 значимостта	 на	
някои	 абревиатури,	 стоя-
щи	зад	„страшни“	на	пръв	
поглед	агенции	и	институ-
ции,	 чиито	 правила,	 ако	
не	разбираш,	никога	няма	
да	 успееш	 с	 начинанието	
си.	Нашият	 бизнес	 започ-
на	като	спасение,	както	го	
наричате,	 но	се	превърна	
в	 поредното	 доказател-
ство,	 че	 с	 необходимото	
разбиране	 към	 себе	 си,	
с	 търпение,	 но	 и	 с	 ясно	
съзнание	за	необходимите	
усилия	 нещата	 винаги	 се	
получават.
 - Биотехнологиите и 
компютрите са част от 
твоя кариерен път. До-
колко той е предопре-
делен от семейството – 
майка биолог и химик и 
баща професор по ком-
пютърни науки. Откъде 
започва твоята лична пъ-
тека ? 
	 -	 Моята	 лична	 пътека	
започна	 измежду	 изклю-
чително	 заетия	 график	 на	
баща	 ми	 и	 някои	 от	 пър-
вите	ми	спомени	за	латин-
ски	наименования	на	рас-
тения.	 Държа	 да	 отбеле-

жа,	че	никога	никой	не	ме	
е	 възпитавал	 съзнателно.	
Може	би	звучи	странно	за	
някои	родители,	но	децата	
не	разбират	от	размахна-
ти	 пръсти	 и	 постулати.	Те	
копират	родителите	си.	Аз	
виждах	 перфекционизъм,	
работна	етика	и	невъобра-
зим	 интелект	 от	 баща	 си	
–	във	всичко,	което	праве-
ше.	Затова	се	стремях	към	
това.	
	 Виждах	 любовта,	 с	
която	 майка	 ми	 гледаше	
на	всеки	човек,	всяко	рас-
тение,	 всяко	 живо	 съще-
ство;	чувах	безупречния	й	
поставен	 глас	 и	 докато	 я	
имитирах,	 търчах	 из	 гра-
дината,	 задавайки	 въпро-
си	за	растенията	и	латин-
ските	им	наименования.	Те	
бяха	 най-доброто,	 което	
можеха	да	бъдат	като	ро-
дители,	 с	 добрите	 и	 не	
толкова	 добрите	 си	 ка-
чества.	 Със	 сигурност	 ме	
научиха	 да	 бъда	 обичащ,	
старателен	 и	 търсещ	 още	
и	още	човек,	който	да	не	
се	 плаши	 от	 всичките	 си	
разнородни	интереси.
 - Таня, сега при теб 
всичко е така хубаво и 
пълно. Гледат те оби-
чащите, подкрепящи и 
разбиращи очи на твоя 
любим. В семейството 
всички вървят спокойно 
по пътя си. Но позволи 
ми да се върна в годи-
ните назад и да бръкна в 
дълбоката рана, която ти, 
слава Богу, успя да изле-
куваш. Пееш от дете. Ви-
наги си била пълна отли-
чничка, винаги перфект-
на в това, което правиш, 
винаги в сърцето на съ-
битието. Как така се слу-
чи, че в един момент се 
огъна, прекърши и потъна 
в ада на анорексията?
	 -	 Отговорът	 се	 съдър-
жа	във	въпроса	Ви.	Няма	
такива	хора.	Да,	има	при-
мери	 за	 удивителни	 лич-
ности,	от	които	всеки	ден	
все	 още	 опитвам	 да	 се	
уча.	 Въпреки	 своята	 сила	
и	 воля,	 всеки,	 който	 при-
видно	 изглежда	 по	 този	
начин,	 държи	 в	 себе	 си	
нещо,	което	при	добра	за	
себе	си	среда	се	появява.	
За	мен	това	беше	наднор-
меното	ми	тегло	като	дете.	
По	 една	 или	 друга	 при-
чина	 аз	 усещах,	 че	 мога	
всичко,	но	не	се	харесвах.	
Успявах	 да	 науча	 всеки	
урок,	всяка	песен,	да	бъда	
добра	 във	 всичко,	 но	 ед-
но-единствено	 нещо	 не	
можех	да	победя.	Обидите,	
присмехът,	 влошаващото	
се	здраве	бяха	само	при-
чини	 перфекционизмът	 ми	
да	 се	 насочи	 срещу	 мен.	
Усещах,	че	нямам	контрол,	
а	знаех,	че	мога	да	имам.	
Въпросът	е,	че	при	учение-
то,	 колкото	 и	 перфектен	
да	бъдеш,	няма	как	да	по-

лучиш	 повече	 от	 отлична	
оценка.	 При	 отслабването	
това	 не	 е	 така.	 До	 мо-
мента,	в	който	ставаш	по-
здрав,	 започват	 да	 те	 за-
белязват,	 да	 ти	 казват,	 че	
изглеждаш	добре...	всичко	
е	наред.	Оттам	става	тъм-
но.	Започваш	да	се	чувст-
ваш	 прекалено	 слаб,	 мус-
кулните	 влакна	 се	 късат,	
органите	 ти	 започват	 да	
не	функционират	оптимал-
но,	изключително	бистрият	
и	 остър	 ум	 се	 превръща	
във	вяло	подобие	на	това,	
което	е	бил...	Наистина	ад,	
който	чувстваш,	че	никога	
няма	да	свърши.
 - Как се спаси, кои 
бяха онези здрави нишки, 
които те удържаха да не 
преминеш отвъд живота?
	 -	 Най-здравата	 нишка	
беше	 непоклатимият	 опти-
мизъм	 на	 майка	 ми.	 Ако	
има	по-голям	Дон	Кихот	от	
самия	 Дон	 Кихот,	 то	 това	
е	майка	ми.	Силата,	с	коя-
то	 въпреки	 всички	 лекари	
и	 логични	 обяснения,	 тя	
вярваше...	и	до	днес	ми	е	
непонятна.
 - Майка ти Людмила 
Людмилова написа кни-
гата „Болестта на пеперу-
дата – моята анорексия“, 
в която разказва за не-
вероятните трудности и 
препятствията по пътя 
на твоето спасение и из-
ключителната ти битка за 
живота. Какво е в една 
крехка възраст да попад-
неш в тази ужасна клопка 
и колко жив и колко мъ-
дър се чувства човек след 
нея? 
	 -	 Бях	 в	 тази	 клопка	
години	 наред.	 Хранител-
ните	 разстройства	 не	 са	
капризи.	 Те	 не	 се	 харак-
теризират	с	конкретно	 те-
гло.	Тъжно	ми	 е	 да	 чувам	
коментари:	 „Това	 момиче	
е	 много	 слабо,	 тя	 е	 ано-
рексичка“.	 Може	 да	 си	
много	 слаб	 и	 да	 си	 най-
здравият	 човек	 на	 пла-
нетата.	 Може	 дори	 да	 не	
изглеждаш	болен,	но	в	ума	
ти	 да	 се	 случват	 ужася-
ващи	 неща.	 Бих	 казала,	
че	моят	капан	с	различна	
сила	 ме	 притискаше	 към	
земята	близо	10	години,	от	
които	най-видимите	бяха	5.	
	 Да	живееш	след	нещо	
такова,	 се	 усеща,	 сякаш	
е	Коледа!	 Често	 близки	 и	
приятели	 се	 учудват	 защо	
толкова	 уважавам	 рожде-
ни	 дни,	 празници,	 защо	
толкова	 се	 „раздавам“	 на	
подобни	 събития,	 пеейки,	
танцувайки	 и	 като	 цяло,	
радвайки	 се.	 Много	 е	
просто	–	ако	някога	си	мо-
жел	 да	 ходиш	 само	 с	 по-
мощта	на	майка	си,	всяко	
движение	 на	 мускулите	 е	
наслада.	 Затова	 изкачвам	
планински	 върхове,	 обо-
жавам	да	се	разхождам.
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