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	 Състав	 на	 Окръжен	
съд	 –	 Габрово	 определи	
мярка	 за	 неотклонение	
„задържане	 под	 стража“	
на	И.	 Х.	 от	Севлиево,	 об-
винен	 в	 извършване	 на	
престъпление,	 свързано	 с	
наркотични	вещества.
	 На	13	декември	2022	г.	
в	Севлиево,	без	надлежно	
разрешително,	 И.	 Х.	 дър-
жал	 с	 цел	 разпростране-
ние,	 както	 и	 разпростра-
нил	 високорискови	 нарко-
тични	 вещества	 (марихуа-
на	и	амфетамин).
	 Съобразена	бе	степен-
та	 на	 обществена	 опас-

ност	 на	 извършеното	 де-
яние,	 както	 и	 данните	 за	
предходно	осъждане	на	И.	
Х.	 Считайки,	 че	 по-лека	
мярка	за	неотклонение	не	
би	 могла	 да	 осуети	 опас-
ността	 лицето	 да	 се	 ук-
рие	или	да	извърши	друго	
престъпление,	съдът	уважи	
искането	на	прокуратурата	
и	 постанови	 „задържане	
под	стража”	по	отношение	
на	И.	Х.
	 Определението	 на	 Ок-
ръжен	 съд	 -	 Габрово	 под-
лежи	 на	 обжалване	 или	
протестиране	 пред	Апела-
тивен	съд	-	В.	Търново.						

	 На	 16	 декември	 в	 за-
седание	 по	 наказателно	
дело	 състав	 на	 Окръжен	
съд	-	Габрово	одобри	спо-
разумение	 между	 проку-
рор	от	Габровска	окръжна	
прокуратура	 и	 защитника	
на	 обвиняемата	 Р.	 М.	 от	
Севлиево,	с	което	й	се	на-
лага	 наказание	 лишаване	
от	 свобода	 -	 условно,	 за	
използване	 на	 платежен	
инструмент	 без	 съгласие-
то	 на	 титуляря.	 Съгласно	
споразумението	 Р.	 М.	 се	
призна	за	виновна	в	това,	
че	от	1	юли	2021	г.	до	6	ав-
густ	2021	г.,	при	условията	
на	 продължавано	 престъ-
пление,	 използвала	 без-
контактна	 кредитна	 карта,	
издадена	от	турска	банка,	
без	 съгласието	 на	 титуля-
ря	 на	 платежния	 инстру-
мент	-	жена	от	с.	Агатово,	
Севлиево.	 Обвиняемата	

намерила	банковата	карта	
в	изгубено	портмоне,	след	
което	 в	 различни	 търгов-
ски	обекти	в	Севлиево	и	в	
други	населени	места	осъ-
ществила	 62	 отделни	 без-
касови	плащания	на	обща	
стойност	2	320,22	лева.
	 За	 извършеното	 пре-
стъпление	и	на	Р.	М.	е	оп-
ределено	 наказание	 от	 1	
година	лишаване	от	свобо-
да,	изпълнението	на	което	
е	отложено	с	изпитателен	
срок	 от	 3	 години.	 Съдът	
одобри	 споразумението,	
след	 като	 по	 делото	 са	
налични	доказателства,	че	
причинените	 от	 горепосо-
ченото	 деяние	 имуществе-
ни	вреди	са	възстановени	
на	пострадалата.

ГеорГи Маринов, 
началник на 
реГионалното 
управление на 
образованието: 
„За	 мен	 най-важното	

през	 тази	 година	 е,	 че	
училищата	 започнаха	 при-
съствено	 обучение.	 Изля-

зохме	 от	 ситуацията	 на	
пандемия	 и	 нямаше	 он-
лайн	обучение.	Това	е	до-
бре	 и	 за	 учениците,	 и	 за	
учителите,	 пък	 и	 за	 дър-
жавата,	защото	присъстве-
ното	обучение	 е	 доказало	
смисъла	 си.	 Очакванията	
ми	са	да	няма	повече	пре-
късване	 на	 учебния	 про-

цес	 и	 всички	 ученици	 да	
наваксат	 пропуснатото	 в	
предишната	 и	 по-предиш-
ната	година.

Добре	 е,	 че	 засега	
няма	 проблеми	 с	 отопле-
нието	 в	 училищата,	 има	
достатъчно	 гориво	 и	 няма	
недостиг	 на	 средства	 за	
отопление.	

За	 държавата	 ми	 се	
иска	да	има	повече	разби-
рателство	и	 успехи.	Чакат	
ни	пак	избори,	но	в	край-
на	сметка	това	е	решение-
то	на	народа.	Предстои	ни	
трудна	година,	но	надявам	
се	да	е	успешна.	

От	 новата	 година	 оч-

аквам	повече	спокойствие	
и	успехи	на	учениците,	да	
печелят	призови	места,	да	
имат	 чувство	 на	 удовлет-
ворение	 от	 училище,	 да	
имат	много	споделени	ми-
гове,	да	са	креативни.	На-
дявам	 се	 образованието	
да	 има	 по-голямо	 финан-
сиране,	 повече	 отделени	
средства	 за	 материална	
база“.	

Мая колева, 
директор на оу 
"неофит рилски": 
„След	 приключване	 на	

пандемичната	 обстановка	
най-запомнящото	 се	 съ-

битие	 от	 професионална	
гледна	точка	бе	юбилейна	
95-годишнина	на	Иноватив-
но	основно	училище	„Нео-
фит	Рилски“	-	Габрово,	коя-
то	 отбелязахме	 с	 празни-
чен	 концерт	 в	 зала	 „Въз-
раждане“,	и		откриване	на	
ретроспективна	 изложба	
„Иновативни	в	традициите“	
в	 Националния	 музей	 на	
образованието.

Проектът	 беше	 съв-
местна	проява	на	ОУ	„Не-
офит	Рилски“,	Национален	
музей	на	образованието	и	
Държавен	 архив	 -	 Габро-
во.	
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С две поáеди в "Орловец" 
момичетàтà нà Анитà 
Крушевà ãледàт към зоните

Анкетà: С кàкво ще зàпомните отивàщàтà ñи 
2022 ãодинà, кàкво очàквàте от новàтà 2023?

Светозар Гатев

	 За	 11-ти	 пореден	 път	
КСО	 „Узана“	 е	 №	 1	 сред	
клубовете,	 развиващи	
спортно	 ориентиране	 у	
нас.	 Габровските	 ориен-
тировачи	 показаха	 най-
комплексно	 представяне	
в	 държавния	 спортен	 ка-
лендар	за	2022	г.	и	отново	
изкачиха	„Узана“	на	върха	
в	 общото	 подреждане	 по	
точки	 за	 сезона	 от	 общо	
40	 клуба.	 Възпитаниците	
на	треньорите	Петко	Игна-
тов	 и	 Елеонора	 Николова	

бяха	на	ниво	в	държавни-
те	 първенства	 лятно,	 ски	
и	 коло	 ориентиране.	 Га-
бровският	 клуб	 е	 един	 от	
водещите	 в	 страната	 по	
брой	 състезатели	 и	 това	
му	носи	и	пълен	коефици-
ент	по	критерия	за	обхват.	
С	 общ	 актив	 от	 6252,40	
точки	КСО	„Узана“	завърш-
ва	 годината	 като	 най-до-
брия	клуб	по	спортно	ори-
ентиране	 у	 нас.	 С	 4952,30	
точки	втори	е	варненският	
„Бегун“,	 следван	 от	 „Бра-
ун	 тим“	 (Велико	Търново),	
който	събра	4673,40	точки.	

Дряновският	 „Бачо	 Киро	
94“	е	24-ти	с	596.50	точки,	а	
„Мазалат“	(Севлиево)	е	на	
30-та	позиция	със	106.
	 Междувременно	 изле-
зе	 проектокалендарът	 на	
БФО	 за	 2023	 г.	 В	 него	
е	 заложено	 Държавното	
първенство	 по	 ски	 ориен-
тиране	 на	 средна	 дистан-
ция,	масов	старт	и	щафети	
да	се	проведе	на	Узана	в	
периода	 24-26	 февруари.	
На	 8-9	 юли	 ще	 се	 състои	
станалата	вече	традицион-
на	 надпревара	 за	 Купа	
„Габрово“.		

Съдът взе мяркà зàдържàне
под ñтрàжà нà мъж зà нàркотици

Уñловнà приñъдà зà ползвàне 
нà чуждà áàнковà кàртà

Школàтà зà приложно изкуñтво "Ивà Пенчевà" 
нàвърши 16 ãодини ñ изложáà "Вълшеáнà Коледà"2

Нямà кой дà ñвàли „Узàнà
“
 от върхà

Женина Денчева

По традиция в края на годината „100 вести“ се обръща 
към представители на институции, ръководители, творци, 
граждани с два въпроса – за равносметката и за надеждата: 
С какво ще запомните отиващата си 2022 година, каква 
беше тя за Вас, за мястото, където работите, за държава-
та? Какво очаквате от новата 2023 година?

Гàáровñко учàñтие нà турнир по вдиãàне нà 
тежеñти в Кнежà, Петьо Стефàнов ñ нов подиум 3

иван ГоСпоДинов

	 След	две	убедителни	победи,	постигнати	
в	 събота	 в	 родната	 зала	 „Орловец“,	 12-го-
дишните	момичета	на	„Чардафон“	на	практи-
ка	си	осигуриха	участие	в	зоналния		кръг	на	
първенството.	
	 Третият	турнир	от	шампионата	се	прове-
де	в	събота	в	Габрово.	„Чардафон“,	воден	от	
Анита	 и	Виктор	Крушеви,	 в	 първата	 среща	
с	лекота	надделя	над	тревненския	„Зограф“	
със	 100:8,	 във	 втората	 също	 нямаше	 сери-
озни	проблеми	срещу	„Росица“	-	Павликени	
-	41:19.	

продължава на стр. 3
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Плàмен Оáрешков, предñедàтел нà 
футáолен клуá „локомотив“ - Дря-
ново: Резултàтите покàзвàт доáрà-
тà рàáотà и профеñионàлизмà нà 
треньорите в школàтà     ñтр. 8
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Уведомление
електроразпределение Север ад, 

разпределителен обСлУжващ център 
Габрово и Горна оряховица

Уведомява Своите клиенти, че:
 

	 На	 22.12.2022	 г.	 от	 09:00	 до	 12:00	 ч.	 поради	
извършване	на	неотложни	ремонтни	дейности	на	съ-
оръженията	за	доставка	на	електроенергия	ще	бъде	
прекъснато	 електрозахранването	 в	 района	 на	 гр.	
Габрово,	 ул.	 „Осми	март”	№	24,	 ул.	 „Панорамна”	№	
5,	6,	14	и	20,	„Петър	Колев	2012”	ООД,	РПК	„Райпо”,	
„ТРТ	Инвесмънт”	ООД.

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

Уведомление
електроразпределение Север ад, 

разпределителен обСлУжващ център 
Габрово и Горна оряховица

Уведомява Своите клиенти, че:
 

 На	 22.12.2022	 г.	 от	 09:00	 до	 13:00	 ч.	 поради	
извършване	 на	 неотложни	 ремонтни	 дейности	 на	
съоръженията	 за	 доставка	 на	 електроенергия	 ще	
бъде	прекъснато	електрозахранването	в	района	на	
община	Севлиево,	с.	Добромирка,	с.	Кална	Кория	
и	 фирма	 „Монолит	 София“	 АД,	 захранена	 от	 ТП	
„Кариера	Идилево“.
	 Временни	смущения	в	електрозахранването	са	
възможни	от	09:00	до	09:30	ч.	и	от	12:00	до	13:00	
ч.	в	районите	на	с.	Богатово,	с.	Идилево,	с.	Търхо-
во,	с.	Ловнидол,	Севлиевски	лозя	-	абонатите,	за-
хранени	от	МТП	„Вилна	зона	юг	3“,	МТП	„Сметище“,	
БКТП	„Битови	отпадъци“	и	ТП	„Сърпич“,	Севлиевски	
лозя	-	местността	Бряста	и	в	района	на	Ловнидол-
ско	шосе,	заведенията	и	фирмата	за	подправки	по	
магистралата	София	–	Варна.

 Електроразпределение Север АД, Разпределителен 
обслужващ център - Габрово и Горна Оряховица се изви-
нява на своите клиенти за възникналото неудобство и 
се надява на разбиране.  

 Допълнителна информация можете да получите на 
тел. 0700 1 61 61.

Уведомление
електроразпределение Север ад, 

разпределителен обСлУжващ център 
Габрово и Горна оряховица

Уведомява Своите клиенти, че:
 

	 На	 23.12.2022	 г.	 от	 09:00	 до	 13:00	 ч.	 поради	
извършване	на	неотложни	ремонтни	дейности	на	съ-
оръженията	за	доставка	на	електроенергия	ще	бъде	
прекъснато	 електрозахранването	 в	 района	 на	 град	
Габрово,	ул.	„Несебър”,	ул.	„Никола	Войновски”	№	101	
-	107	/	152	–	204,	ул.	„Парижка	комуна”,	ул.	„Боровска”	
№	43,	кв.	Бакойци,	ул.	„Яна”,	ул.	„Еледжик”,	ул.	„Тъжа”,	
ул.	 „Огражден”,	 ул.	 „Бакойска”,	 ул.	 „Елховска”,	 ул.	
„Албена”,	ул.	„Баба	Зара“	№	9	–	27,	2	–	8,	ул.	„Възход“,	
„Юрта”,	„Антифашист”,	ул.	„Перуника”,	ул.	„Лебед”,	ул.	
„Кресна”,	ул.	„Батра”,	Велико	Търново	АД	Пътни	стро-
ежи	–	БКТП	Тунела	Бакойци,	фирма:	„Грестокомерс”.

	 На	 22.12.2022	 г.	 от	 09:00	 до	 15:00	 ч.	 поради	
извършване	на	неотложни	ремонтни	дейности	на	съ-
оръженията	за	доставка	на	електроенергия	ще	бъде	
прекъснато	електрозахранването	в	района	наобщина	
Габрово,	село	Армени.

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

Бояна пенчева
 
	 На	 15	 декември	 Шко-
лата	 за	 приложно	 изку-
ство	 „Ива	 Пенчева“	 отбе-
ляза	 16	 години	 от	 своето	
създаване.	
	 Същия	 ден	 вечерта	 в	
габровската	зала	„Възраж-
дане“	беше	открита	излож-
ба	на	възпитаници	на	шко-
лата	 под	 наслов	 „Весела	
Коледа“.	 В	 нея	 участваха	
и	 по-малки	 художници	 от	
детските	 градини	 „Слън-
це“,	„Дъга“	и	„Мечо	Пух“,	с	
които	Ива	Пенчева	работи	
през	годината.
	 В	 експозицията	 са	
представени	 творби,	рису-
вани	 върху	 коприна,	 стък-
ло,	керамика	и	картон.
	 Тематичното	 многоо-
бразие	 далеч	 надхвърля	
заглавието	 на	 изложбата.	
Освен	вълшебното	настро-
ение	 на	 зимните	 и	 колед-
ни	празници,	 детското	въ-
ображение	 е	 претворило	
красотата	 на	 българските	
традиции	 в	 архитектура	 и	
занаяти.	Силно	присъствие	
намира	 и	 флоралната	 те-
матика	 (цветя,	 растителни	
елементи).
	 Показани	са	и	рисунки	
от	 двата	 проекта	 на	 „Ива	
Пенчева“	–	„Изкуство	вър-
ху	 коприна	 с	 полъха	 на	
Балкана	и	морето“	(финан-
сиран	от	Национален	фонд	
„Култура“)	 и	 „Габровска	
цветна	 черга	 от	 коприна,	
дърво	и	хартия“	 (финанси-
ран	по	програма	„Култура“	

на	Община	Габрово).
	 Гост	 на	 откриването	
беше	 областният	 управи-
тел	 Кристина	 Сидорова,	
която	пожела	вдъхновение	
и	 много	 творчески	 успехи	
на	 екипа	 и	 възпитаниците	
на	 школата,	 които	 често	
се	включват	в	инициативи	
на	областната	администра-
ция	като	например	програ-
мите	 по	 повод	 годишнини	
от	Шипченските	боеве.	
	 Картина,	 създадена	
от	 талантливите	 деца	 на	
школата,	 изобразяваща	
историческия	 връх,	 укра-
сява	 кабинета	 на	 област-

ния	 управител.	 Миналата	
пролет	децата	гостуваха	в	
арт	пространството	в	сгра-
дата	 на	Областта	 с	 „Про-
летна	 изложба“.	 През	 из-
миналата	 година	 школата	
подпомогна	и	 украинските	
деца,	 настанени	 в	 Габро-
во,	 като	 им	 предостави	
възможност	да	участват	в	
безплатни	ателиета.
	 За	 най-важните	 съби-
тия	 през	 16-годишния	 жи-
вот	 на	 школата,	 за	 неща-
та,	 които	мотивират	 ръко-
водителя	и	децата,	за	про-
ектите	 и	 партньорствата	
разказва	Ива	Пенчева:

	 „Ще	 се	 върна	 7	 –	 8	
години	 назад	 и	 ще	 цити-
рам	 името	 на	 един	 пре-
красен	 човек,	 който	 вече	
не	 е	 между	 нас	 –	 Яна	
Максимова	от	издателство	
„Екс-Прес“.	 Тя	 започна	
един	 амбициозен	 проект	
„Творческо	Габрово“	с	иде-
ята	 да	 се	 търси	 успешен	
бизнес	модел	за	подкрепа	
на	 предприемачеството	 в	
сектора	 на	 културните	 и	
творчески	 индустрии.	 Яна	
Максимова	ни	подкрепи	в	
идеята	 да	 сътворим	 най-
дългия	 български	 килим,	
изрисуван	 върху	 коприна.	

Той	беше	показан	в	Габро-
во,	Варна,	Бургас,	Велико	
Търново,	 София.	 Проектът	
се	 нарича	 „Традицията	 е	
модерна“	 и	 с	 него	 госту-
вахме	 в	Сърбия,	 Гърция	 и	
Турция.
	 Най-малко	 4	 проекта	
сме	 реализирали	 с	 помо-
щта	 на	 Обществен	 дари-
телски	фонд	(Фестивал	на	
изкуствата,	тематични	ате-
лиета	 за	 деца	 и	 възраст-
ни).
	 За	 партньорството	 с	
Областен	 управител	 по	
време	 на	 национални	
чествания	 вече	 говорихме	
по	 време	 на	 откриването	
на	изложбата	ни	„Вълшеб-
на	Коледа“.
	 Имаме	 защитени	 про-
екти	 по	 програма	 „Култу-
ра“	 на	 Община	 Габрово	
като	„155	 години	Габрово“,	
„160	години	Габрово	град	в	
картини“,	 „Габровска	 цвет-
на	черга	от	 коприна,	 дър-
во	и	хартия“.
	 Школата	 партнира	 ус-
пешно	 с	 Дечкова	 къща	
(Регионален	 исторически	
музей	 –	 Габрово),	 с	Инте-
рактивния	 музей,	 с	 дет-
ски	 градини,	 Национална	
Априловска	 гимназия;	 ре-
ализираме	 общи	 идеи	 с	
други	 творци,	 художници,	
мои	колеги.
	 За	мен	и	за	възпитани-
ците	 на	 школата	 е	 много	
важно,	че	успяваме	да	по-
кажем	сътвореното	в	раз-
лични	краища	на	България	
–	Варна,	Каварна,	Шабла,	

Пловдив,	 Велико	Търново,	
Трявна,	Троян,	Севлиево	и	
други	градове.
	 Имаме	 и	 междуна-
родни	 участия.	 През	 2015	
година	 се	 включихме	 в	
традиционната	 „Нощ	 на	
културата“	 в	 швейцарския	
град	Тун.	 Направихме	 ма-
стър	 клас	по	рисуване	на	
коприна	 в	 една	 от	 залите	
на	 средновековен	 замък	
в	 Тун.	 Изкуството,	 което	
нашата	 школа	 развива	 и	
популяризира,	 е	 показ-
вано	 в	 Русия	 (Москва	 и	
побратимения	 град	 Мыти-
щи),	в	Литва	(Паневежис).	
	Творчески	 ателиета	 сме	
правили	 в	Сърбия,	 Гърция	
и	Турция.
	 Тази	година	в	началото	
на	ноември	с	шест	деца	от	
школата	 бяхме	 в	 Българ-
ското	 училище	в	Манхайм		
по	повод	10	години	от	не-
говото	основаване.	Напра-
вихме	 две	 творчески	 ате-

лиета	 и	 обща	 изложба	 с	
рисунките.	Темата	беше	за	
българските	 традиции,	 но	
участваха	и	деца	от	други	
националности,	 които	 по-
сещават	 училището	 –	 съ-
браха	се	около	шестдесет.	
С	нас	беше	и	българският	
консул	в	Германия.
 На	 въпроса	 какво	 я	
мотивира	 и	 как	 събужда	
интерес	у	децата	към	твор-
чество	 Ива	 Пенчева	 отго-
варя:		 	 	
	 „Главното	е	да	обичаш	
работата	 си	 –	 това	 е	 ва-
лидно	 за	 всяка	 професия.	
Да	си	постоянен.	Да	имаш	
нови	идеи,	които	децата	да	
възприемат.	За	мен	най-ва-
жно	е	те	да	имат	желание,	
да	изпитват	потребност	да	
рисуват.	Не	приемам	израз	
като	„рисувам	за	конкурс“.	
Грамотите,	 наградите,	 ме-
далите	 не	 са	 водещи	 в	
мисията	 на	 нашата	 школа	
за	приложни	изкуства“.

Школàтà зà приложно изкуñтво "Ивà Пенчевà" 
нàвърши 16 ãодини ñ изложáà "Вълшеáнà Коледà"

Анкетà: С кàкво ще зàпомните отивàщàтà ñи 
2022 ãодинà, кàкво очàквàте от новàтà 2023?

продължава от стр. 1
На	 изложбата	 беше	

представена	 и	 книгата	
„История	и	традиции“,	коя-
то	 е	 написана	 от	 учени-
ците	 от	 клуб	 „Традиции	 и	
ценности“	 с	 ръководител	
Анатолий	Антов.	Тя	 включ-
ва	фотографии	и	докумен-
ти	 от	 важна	 за	 историята	
на	 нашето	 училище	 епоха	
-	 от	 откриването	 му	 до	
наши	дни.

Несъмнено	 ще	 запом-
ним	 и	 прекрасното	 пред-
ставяне	 на	 нашите	 учени-
ци	 на	 Двадесет	 и	 третия	
международен	 фестивал	
„Приятели	 на	 България“	 в	
Албена,	откъдето	те	се	за-
върнаха	 със	 седем	 прес-
тижни	награди.

За	 нас	 тази	 година	

беше	 важна	 и	 като	 пър-
вата	 ни	 година	 като	 ино-
вативно	 училище	 по	 про-
ект	 „Дигитални	 хоризонти	
за	 малки	 откриватели	 и	
изследователи“,	 като	 през	
месец	юни	бяхме	домаки-
ни	на	Втори	областен	фо-
рум	за	иновации	на	тема	
„Креативност	 и	 култура	
за	 иновации“	 в	 партньор-
ство	с	РУО	-	Габрово.	На	
този	форум	присъстваха	и	
участваха	 с	 презентации	
всички	 иновативни	 учи-
лища	 от	 област	 Габрово,	
Техническия	 университет,	
ОУ	 „Яне	 Сандански“	 -	
Пловдив	и	партньорите	ни	
по	 Национална	 програма	
за	 изграждане	 на	 СТЕМ	
център	в	ОУ	„Неофит	Рил-
ски“,	Център	за	творческо	

обучение	-	София.	Органи-
зирахме	 изложение	 и	 де-
монстрация	 на	 иноватив-
ни	 продукти	 във	 фоайето	
на	 зала	 „Възраждане“,	 на	
което	представихме	наши-
те	иновативни	продукти	по	
роботика	и	програмиране.

И	 разбира	 се,	 ние	 се	
гордеем	 с	 всички	 пости-
жения	 на	 нашите	 талант-
ливи	ученици,	които	заеха	
призови	места	в	междуна-
родни	 състезания	 и	 кон-
курси,	тридесет	и	един	от	
учениците	 бяха	 удостоени	
с	престижната	награда	да	
бъдат	вписани	в	Почетна-
та	книга	на	Община	Габро-
во	 и	 получиха	 грамоти	 и	
награди	 лично	 от	 кмета	
на	 Община	 Габрово	 Таня	
Христова.

В	 личен	 план	 тази	 го-
дина	 ще	 запомня	 с	 учас-
тието	 си	 в	 международ-
ния	 конкурс	 за	 учители	
„Извънкласните	 и	 извъну-
чилищните	 дейности	 -	 за	
устойчиво	качествено	обу-
чение,	 възпитание,	 раз-
витие	 и	 социализация	 на	
децата	и	учениците	-	2022“	
в	Албена,	където	бях	удос-
тоена	с	грамота	за	отлич-
но	представяне	и	получих	
специалната	 награда	 на	
РААБЕ.

През	месец	август	он-
лайн	 участието	 ми	 	 в	 IX	
Национална	 конференция	
„Достъп	 на	 младите	 хора	
до	култура:	Ролята	на	мла-
дежките	състави“	-	Бургас	
донесе	 за	 училището	 ни	
грамотата	„ПроКултура”	за	

цялостен	 принос	 за	 раз-
ширяването	на	достъпа	на	
младите	хора	до	култура	в	
категория	„Училище”.	

От	новата	2023	 година	
очаквам	 да	 е	 мирна	 и	
успешна.	Очаквам	да	сме	
здрави	всички	-	учители	и	
ученици,	 за	 да	 можем	 да	
реализираме	всички	наши	
бъдещи	проекти.	

Бъдещето	е	в	иноваци-
ите.	Затова	очакваме	нови	
възможности	 за	 обмяна	
на	идеи	с	колеги	от	други	
училища,	 нови	 пълноцен-
ни	 бъдещи	 партньорства	
с	 други	 институции	 и	 ор-
ганизации.	Защото	децата	
очакват	 повече	 от	 нас,	
а	 ние	 искаме	 повече	 от	
себе	си!“	

(следва)

 Днес	 църквата	 почи-
та	Свети	Игнатий,	а	праз-
никът	е	известен	още	като	
Игнажден.	Наричат	го	още	
Богоносец,	 защото	 той	 е	
казвал,	че	сам	носи	Бог	в	
сърцето	 си.	 Загива	 разкъ-
сан	от	лъвове	по	заповед	

на	 римския	 владетел	Тра-
ян.	
	 На	този	ден	празнуват:	
Игнат,	 Игната	 и	 техните	
производни,	 Искра,	 Пла-
мен,	Пламена,	Огнян	и	тех-
ните	производни.	
	 	 Вярва	 се,	 че	 от	 този	

ден	започват	Новата	годи-
на	 и	 коледните	 празници.	
В	народните	поверия	този	
ден	 се	 смята	 за	 начало	
на	 Мръсните	 дни	 (от	 Иг-
нажден	 до	 Богоявление)	
и	 прехода	 от	 старата	 към	
новата	година.

Днеñ е Иãнàжден - внимàвàйте кой влизà в домà ви

 Басейнът	в	ПМГ	„Ака-
демик	Иван	 Гюзелев“	ще	
бъде	отворен	за	посеще-
ния	на	17	януари	следва-
щата	година.
	 За	да	бъде	осигурено	
нормалното	 функциони-
ране	 на	 басейна,	 учили-
щето	е	обявило	свободни	
работни	 места	 за	 спа-
сител,	 медицинско	 лице,	
обслужващо	басейна,	ка-
сиер	 и	 хигиенист.	 Доку-
менти	 за	 позициите	 се	
приемат	в	гимназията	до	
30	декември	2022	г.

Бàñейнът в Мàтемàтичеñкàтà 
ãимнàзия отвàря нà 17 януàри
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иван ГоСпоДинов

	 След	поредния	великолепен	
мач	 на	 лидера	 Христо	 Вичев	
14-годишните	момчета	на	 „Чар-
дафон“	 пропуснаха	 възмож-
ността	 да	 победят	 лидера	 в	
зона	 „Мизия“	 -	 „Чавдар-Троян“,	
и	 след	 продължения	 отстъпиха	
с	 57:58.	 Двата	 тима	 излязоха	
един	 срещу	 друг	 в	 неделя	 във	
великотърновската	зала	„Ивай-
ло“	в	среща	от	третия	турнир	в	
тази	 възрастова	 група.	 Симво-
личните	 гости	 до	 този	 момент	
имаха	пълен	актив	-	пет	победи	
от	 пет	 срещи,	 както	 и	 победа	
срещу	габровци	с	14	точки	през	
ноември.	
	 Този	път	обаче	нещата	тръг-
наха	 зле	 за	 тях.	 „Чардафон“,	
воден	 от	 бившия	 шампион	 с	
ЦСКА	Мариян	Костадинов,	оче-
видно	 бе	 настроен	 за	 боеве,	
след	като	два	часа	преди	това	
се	 бе	 разправил	 с	 „Раковски“	
-	Севлиево	с	64:19.	След	серия	
от	 10	 точки	 на	 Христо	 Вичев,	
тройка	 и	 още	 две	 на	 Ивалин	
Георгиев	 габровци,	 малко	 не-
очаквано,	 дръпнаха	 напред	 в	
първата	 четвърт	 -	 15:11.	Те	 ус-
пяха	да	спечелят	още	две	-	тре-

тата	 и	 четвъртата,	 съответно	
с	 18:13	 и	 12:11,	 но	 загубиха	 с	
разлика	 втората	 -	 5:15,	 пора-
ди	 което	 в	 края	 на	 редовното	
време	 резултатът	 бе	 50:50.	 Те	
не	 загубиха	 дух	 и	 в	 продъл-
женията,	 секунди	 преди	 края	
водеха	с	две	 точки,	но	накрая	
не	им	достигна	опит	и	късмет	и	
преживяха	 най-трудната	 загуба	
в	баскетбола	-	с	точка.	
	 Срещу	 „Раковски“	 подо-
печните	на	Костадинов	нямаха	
особени	 проблеми.	 Те	 решиха	
изхода	на	срещата	в	своя	пол-
за	още	в	първите	десет	минути,	
повеждайки	с	18:1.	В	тази	въз-
растова	група	се	играе	с	отдел-
ни	петици,	но	и	този	компонент	
не	помогна	на	съперниците	на	
„Чардафон“	 -	 11:5,	 19:9,	 16:4	 за	
крайното	 64:19.	 Христо	 Вичев	
пак	 бе	 над	 всички	 -	 33	 точки,	
но	 и	 други	 седем	 габровчета	
показаха	усет	към	коша.	
	 Това	бе	последният	мач	на	
14-годишните	момчета	на	 „Чар-
дафон“	за	тази	година.	Сезона	
те	ще	 подновят	 на	Ивановден,	
когато	в	Русе	ще	трябва	да	се	
сборят	 с	местния	 „Дунав	 2007“	
и	с	великотърновския	„Етър	49“.	
При	две	победи	и	добро	стече-

ние	на	обстоятелствата	-	дома-
кините	да	загубят	и	от	„Чавдар“,	
габровци	 ще	 се	 изкачат	 на	
второ	място	в	групата.	
	 Иначе	 от	 показаното	 в	 по-
следния	турнир	за	2022-ра	стар-

ши	треньорът	Мариян	Костади-
нов	бе	доволен.	 „Удовлетворен	
съм	 от	 показаното	 -	 споделя	
наставникът,	 рожба	 на	 ембле-
матичната	 баскетболна	 школа	
на	„Балкан“	-	Ботевград.	-	Загу-

бихме	от	лидера	с	една	точка.	
Водихме	с	две	20	секунди	пре-
ди	края,	но	загубихме.	Още	сме	
неопитни,	 наивни	 -	 затова.	 Но	
съм	 доволен.	 Има	 израстване	
при	 някои	 от	 момчетата.	 Раз-

бира	 се,	 все	 още	 сме	 Христо	
Вичев	 и	 останалите,	 но	 има	
напредък.	 Повече	 приличаме	
на	 отбор	 -	 вижда	 се	 и	 от	 ре-
зултатите,	 но	 има	 какво	 да	
се	 желае.	 Доволен	 съм	 и	 че	
все	повече	родители	са	с	нас,	
подкрепят	ни.	Това	е	важно	за	
израстването	на	децата.“
	 „Чардафон“	 срещу	 „Чавдар-
Троян“,	състав:	Александър	Ми-
хайлов	 (точки	 0),	 Александър	
Георгиев	 (2),	 Христо	 Христов	
(0),	Симеон	Стоянов	(7),	Самуил	
Хубчев	(2),	Даниел	Турлаков	(0),	
Петър	Стоев	 (0),	Давид	Георги-
ев	 (0),	 Николай	 Симеонов	 (0),	
Мартин	 Метев	 (0),	 Денислав	
Манев	 (2),	 Христо	 Вичев	 (35),	
Ивалин	Георгиев	(9),	Георги	На-
чов	(0).
	 Срещу	 „Раковски“	 „Чарда-
фон“	 бе	 в	 състав:	 Александър	
Михайлов	(точки	2),	Александър	
Георгиев	 (0),	 Христо	 Христов	
(0),	Симеон	Стоянов	(11),	Саму-
ил	Хубчев	(0),	Даниел	Турлаков	
(0),	Петър	Стоев	 (5),	Давид	 Ге-
оргиев	 (0),	 Николай	 Симеонов	
(4),	Мартин	Метев	(0),	Денислав	
Манев	 (6),	 Христо	 Вичев	 (33),	
Ивалин	Георгиев	(2),	Георги	На-
чов	(1).

"Чàрдàфон" изтървà лидерà, 57:58 ñлед продължения

Гàáровñко учàñтие нà турнир по вдиãàне нà 
тежеñти в Кнежà, Петьо Стефàнов ñ нов подиум

Светозар Гатев

 Трима	 състезатели	 на	 га-
бровския	 клуб	 по	 вдигане	 на	
тежести	„Михаил	Петров“	взеха	
участие	 в	 традиционен	 турнир	
в	Кнежа.	И	 този	път	 в	 залата	
в	 градчето	 се	 събраха	 клубо-
ве	 от	 почти	 всички	 региони	
на	 България.	 В	 надпреварата,	
която	 се	 провежда	 в	 памет	
на	 основателя	 на	 спорта	 в	

Северозапада	 Александър	 Ба-
чийски,	 участваха	 представи-
тели	 на	 „Старт“	 (Червен	 бряг),	
ТСК	(Русе),	„Херкулес“	(София),	
„Христо	 Бъчваров“	 (Сливен),	
„Тараненко“	 (Русе),	домакините	
от	 „Мизия“	 (Кнежа)	 и	 СКВТ	
„Михаил	 Петров“	 (Габрово).	
Преди	старта	с	минута	мълча-
ние	беше	почетен	треньорът	на	
„Старт“	и	на	големия	ни	талант	
Карлос	 Насар	 -	 Илиан	 Илиев,	

който	внезапно	си	отиде	преди	
няма	и	две	седмици.
	 Пореден	приз	на	клуба	до-
несе	Петьо	Стефанов.	Възпита-
никът	на	треньора	Румен	Янчев	
се	качи	на	почетната	стълбич-
ка	 при	 кадетите	 до	 17	 години,	
въпреки	 че	 не	 направи	 най-
доброто	си	участие.	Участникът	
на	 Европейското	 първенство	
в	Полша	 това	лято	вдигна	 110	
килограма	 в	 изхвърлянето,	 но	
прегоря	 в	 изтласкването.	 Пе-
тьо	 направи	 сполучлив	 опит	
на	 130	 килограма	 и	 когато	му	
трябваха	само	135,	за	да	бъде	
отново	първи,	той	на	два	пъти	
не	 успя	 да	 ги	 преодолее	 и	
трябваше	 да	 се	 задоволи	 с	
второто	 място.	 Явно	 умората	
у	 него	 в	 края	 на	 годината	 си	
каза	 думата,	 тъй	 като	 на	 по-
следното	контролно	той	имаше	
113/140	килограма.
	 При	 момчетата	 до	 13	 го-
дини	 Ивелин	 Георгиев	 напра-
ви	 много	 добро	 състезание	
и	 с	 пет	 сполучливи	 опита	 ре-
гистрира	45/55	в	двете	движе-
ния,	двубой	от	100	килограма	и	
пето	място.	
	 При	 девойките	 Юлия	 Йор-
данова	 се	 представи	 добре	 в	
изхвърлянето	 с	 3	 сполучливи	
и	вдигнати	37	килограма,	но	в	
изтласкването	 преодоля	 само	
40	 килограма	 и	 с	 две	 грешки	
на	43	зае	шесто	място.	

Светозар Гатев
	 Участие	взеха	всички	със-
тезатели	 на	 клуба,	 както	 и	
гости	от	Севлиево	и	Трявна.	В	

изключително	 приятелска	 об-
становка,	 турнирът	 премина	
с	 много	 оспорвани	 схватки.	
Получи	се	великолепен	праз-

ник	за	габровското	джудо.	За	
всички	деца	имаше	подаръци	
от	 фирма	 „Будобалкани“,	 ка-
лендари	на	клуба	и	грамоти.

Гàáровñкият клуá по джудо орãàнизирà 
открит коледен ãрàдñки турнир зà децà

	 продължава от стр. 1
	 В	 тази	 възрастова	 група	
децата	 са	 задължени	 да	 са	 с	

различни	 петици	 в	 отделните	
части,	от	8	изиграни	габровчета	
отстъпиха	 само	 в	 една	 -	 4:8	

срещу	 „Росица“	 в	 началото	 на	
второто	полувреме.
	 Срещу	„Зограф“	домакините	

не	 бяха	 много	 гостоприемни	
-	 30:0,	 22:0,	 30:0,	 за	 да	 се	 по-
успокоят	 чак	 в	 края	 на	 мача,	
когато	 дадоха	 възможност	 и	
на	 подрастващите	 тревненски	
баскетболистки	 да	 се	 разпи-
шат	 -	 18:8.	 Развоят	 на	 мача	
даде	 повече	 възможности	 на	
Анита	Крушева	да	върти	съста-
ва,	така	че	повече	игрово	вре-
ме	 записаха	 и	 резервите.	 На	
практика	 всички	 момичета	 от	
„Чардафон“	 се	 записаха	 сред	
кошмайсторките.
	 Габровки	вече	имаха	убеди-
телна	 победа	 срещу	 Павлике-
ни	-	в	началото	на	ноември	в	
Плевен	надделяха	над	този	съ-
перник	 с	 наглед	 убедителното	
75:49.	И	тогава	обаче	се	видя,	
че	 има	 известен	 дисбаланс	
в	 състава,	 който	 на	 момен-
ти	 вдъхва	 оптимизъм	 в	 опо-
нентите	 им	 -	 втората	 петица	
на	 „Росица“	 спечели	 и	 двете	
части,	 в	 които	 игра.	 Повторе-
нието	на	сблъсъка,	този	път	в	

„Орловец“,	пак	показа,	че	при	
определени	 конфигурации	 на	
игрището	силите	са	изравнени.	
Полувремето	 завърши	 само	 с	
2	точки	преднина	за	домакини-
те	-	12:10.	Силната	трета	част	-	
22:5,	пречупи	вярата	в	малките	
павликенски	 баскетболистки,	
че	в	Габрово	могат	да	стигнат	
до	победата.	
	 „Доволна	 съм	 от	 предста-
вянето	на	момичетата	-	споде-
ли	след	турнира	Анита	Круше-
ва.	 -	 В	 мача	 срещу	 „Зограф“	
13	 от	 14	момичета	 отбелязаха	
точки.	При	силна	подкрепа	от	
родители,	 приятели	 и	 родни-
ни	 децата	 вкараха	 100	 точки.	
Мачът	 срещу	 „Росица“	 тръгна	
много	 трудно,	 като	 в	 Плевен.	
Но	 след	 разместване	 на	 пе-
тиците,	което	си	беше	риск	от	
моя	страна,	ни	донесе	успех	в	
третата	част	и	възможност	да	
пусна	и	малките	в	четвъртата.	
В	 отбора	 имаме	 и	 две	 10-го-
дишни,	 специално	 искам	 да	

отлича	и	тях	-	Сияна	Колева	и	
Габриела	Георгиева.“
	 „Чардафон“	-	„Зограф“,	със-
тав:		Александра	Минчева	(точ-
ки	 8),	 Божидара	 Груцова	 (10),		
Сияна	 Колева	 (6),	 Габриела	
Георгиева	 (6),	 Камелия	 Стан-
чева	(2),	Виктория	Спасова	(6),		
Саша	Симеонова	(10),	Нора	Ге-
оргиева	 (10),	Виктория	Ангело-
ва	 (0),	Теодора	Пежгорска	 (8),		
Цветомира	 Антонова	 (6),	 Ева	
Радева	 (6),	 Христия	 Георгиева	
(6),	Алессандра	Тамма	(16).
	 Съставът	 на	 „Чардафон“	
срещу	 „Росица“:	 Александра	
Минчева	 (точки	 0),	 Божида-
ра	 Груцова	 (2),	 Сияна	 Колева	
(0),	Габриела	Георгиева	(1),	Ка-
мелия	 Станчева	 (0),	 Виктория	
Спасова	 (2),	Саша	Симеонова	
(12),	 Нора	 Георгиева	 (2),	 Вик-
тория	 Ангелова	 (0),	 Теодора	
Пежгорска	 (7),	 Цветомира	Ан-
тонова	 (0),	 Ева	 Радева	 (0),	
Алессандра	 Тамма	 (15),	 Анита	
Томева	(0).

С две поáеди в "Орловец" момичетàтà 
нà Анитà Крушевà ãледàт към зоните

“СпортиСт на годината” - 20 декември, 
18:00 чаСа в зала „възраждане" в габрово

За	първи	път	тази	година	ще	бъде	„сформиран“	и	„Звезден	отбор“	на	Габрово
Имената	на	победителите	спортисти,	треньори	и	отбори	ще	бъдат	обявени	по	време
на	официална	церемония	на	20	декември,	вторник,	от	18:00	часа	в	зала	„Възраждане“.
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Валентина Илиева

ХАМЕЛЕОН 
Най-много се страхувах от смъртта.
И лесно можех да се разболявам.
Обидих някой, сметнах за това
наказана ще съм, да не забравям!
Колко много силен е човекът.
Аз не заспивах дни наред от страх!
Че може да умра в съня полека,
Но още жива съм и не умрях!
Преборих се с лекарствата за сън,
такава сила имал е човекът!
Захвърлих аз от тялото навън
Душата ми тъй непотребно мека!
Един хамелеон съм аз сега!
И сменям постоянно цветовете,
Невидима и когато аз реша,
Излизам видима, за да посветя!!!

На тебе, сестричке
Роди се ти космато малко бебе.
С очи големи, с мъничко носле.
Какво да прави майка ти със тебе?
Къде да скрие малкото козле?

След месеци с детето стана ЧУДО!
Превърна се във ПУКАНКА една.
Подскачаше и смееше се лудо, 
Момичето превърна се в жена.

Очите черни и лицето бяло.
Къдрици на красивата глава.
Кожа гладка като огледало.
Такава си е моята сестра.

Сега е майка на деца големи.
Грижовна, мила, нежна и добра.
Изпълнена със хиляди проблеми 
И трудности в живота си е тя.

Хубаво е много, че те имам.
Да ме обичаш и да ме кориш.
Съветите ти с радост да ги взимам.
А за обидите ми гледай да простиш.

На моя син

Добър си ми и много те ценя.
Гордея се със теб, детенце мое!
Че ме разбираш ти. Благодаря!
Че тъй голямо е сърцето твое.

Не зная кой родителят е тук?
Че болката си с тебе аз споделям.
Съвет ми даваш като никой друг.
Че грижите си с тебе аз поделям.

С какво заслужих те, добро дете?
Че те обрекох на раздяла, сине,
Че те оставих в чуждите ръце,
А ти ми каза: "Нищо, ще ми мине!"

Обичам те, дано да ми простиш 
грешките, от тебе изплатени.
Желая пътя си да извървиш  
с добра жена във нощите студени!.
                          С много обич... мама

Видовден ще дойде!...
      Обичам те, липсваш ми, това е!

Но със сърцето само, а ума
Отрича те, не иска и да знае,
че теб те има някъде в света!
Знаеш ли проблема ми къде е?
Когато някой ми е сторил зло,
До ден днешен той от мен по-зле е!
Връщам аз на злото със добро!
Зная, че ръцете си измиваш.
Тоз, който взема, няма тук вина.
Рано още е да се присмиваш.
Че често плащат нашите деца!
Жив и здрав да си ми, скъпи братко!
Взе залъка от моята уста.
"ЧУЖДОТО е винаги по-сладко!"
Но аз живота ти не ще вгорча!
Видовден ще дойде, няма начин.
И ще се срещнем ний очи в очи.
Животът е голям учител, значи.
Там... НЕ МИНАВАТ НАШИТЕ ПАРИ!

На любимия ми племенник

На леля най-красивото дете си ти!
С очи големи,  пълни с топлина.
Родил си се да правиш добрини.
И да вярваш сляпо в хорската лъжа.

Порасна вече, стана мъж голям.
Кога и себе си ще заобичаш ти?
Душата ти за тебе да е ХРАМ.
Да я пазиш от поквара и лъжи!

Бъди ти силен и със мъжко рамо  
Закриляй си семейството, момче!
Поемай отговорност, не обвинявай само, 
Защото... 
  само за слабите тоз живот не е!

Живеем в епохата на болната психика

Тялото ни говори, предпазва ни от болести.
Порязал си се и заздравява.
Изстинал си и ти минава. Болен си и
нямаш апетит - изчиства ти токсините.
Дава ти знак, че нещо не е наред.
Нищо не е без причина.
Ние не му обръщаме внимание...
Пием, пушим, прекалено мразим, 
отмъщаваме, бързаме постоянно, 
притесняваме се прекалено.
И после лекарят е виновен, 
че не може да ти открие диагнозата.
Политиците са виновни, че ги избираме, 
децата ни са виновни, 
че са ни оставили сами.
Бог единственият грях, който не прощава, 
е НЕБЛАГОДАРНОСТТА.
Когато се научим да бъдем добри към себе си  
и един към друг, да си помагаме, да се обичаме  
и научим да разбираме какво иска от нас  
нашето тяло, може би ще постигнем, 
ЗДРАВ ДУХ В ЗДРАВО ТЯЛО!

Цаньо Косев – Цанкос

Из „Пàтилà човешки” 
	 Течеше	 си	 животът	 ни	 като	 тиха	 водица	 преди	
години	и	никакво	облаче	не	засенчваше	радостта	ни.	
Ние	бяхме	млади	и	силни,	труда	го	нямахме	за	нищо,	
не	знаехме	какво	е	умора.	Жена	ми,	яка	и	пъргава,	е	
жена-огън!	Налита	на	труд	като	пчела	на	медена	пита.	
Туй	да	се	излежава	сутрин	или	да	клюкува	по	пътища	
и	 кръстопътища	 -	 както	 някои	 го	 правят	 -	 опазил	 я	
Господ!	Става	си	в	зори	женицата,	подрежда	къщата,	
нахранва	животинките,	приготвя	чорбица	и	като	хапне	
надве-натри,	нарамва	торбата	и	хуква	към	къра.	Мал-
ко	я	еня,	че	някой	не	смеел	да	помирише	корена	си	
и	бяга	от	полската	работа	като	от	чума.	Дядо	 Геро,	
другарят	ми	по	съдба,	взел	че	й	вика:
	 -	Радо,	Раде,	спирай	бензина	и	за	утре	да	има.	
Търтеите	са	много,	не	можеш	изхрани	всичките.	-	На	
неговите	закачки	тя	отвръща	със	своята	си	мъдрост:
	 От	работата	що	годе,	от	мързела	-	нищо!	човекът	
нито	се	дои,	нито	се	стриже,	за	него	е	останал	само	
голият	 труд.	 Тъй	 ами!	 Леж‘	 ти	 и	 чакай	 някой	 да	 ти	
пусне	пара	наготово.	Кога	ще	е	то?
	 Както	 го	 казва,	 тъй	 доказва	 казаното	 с	пример.	
Навие	ли	нещо	на	ум:	я	плетка	да	плете,	я	стан	да	
слага,	я	къщата	да	подрежда	-	може	да	не	яде,	да	не	

спи,	може	да	се	повлече	по	земята	като	мерулка,	но	
работата	 трябва	да	 е	 свършена	навреме.	Не	дай	си	
Боже,	да	се	появи	насреща	й	пречка	някаква	-	ще	се	
изяде	с	парцалите	от	притеснение...
	 Нейната	 припрещина	 беше	 заразила	 и	 мене,	
както	вирус	някакъв	заразява	здрав	организъм,	затуй	
напирах	като	чакърест	бивол	в	Горското.	Откакто	се	
помня,	все	с	гората	съм	имал	работа.	Тук	на	мъжес-
тво	съм	се	учил	и	на	труд.	Ще	се	сече	ли,	ще	се	за-
лесява	ли	или	трупи	ще	се	свличат	от	глухата	усойна	
и	 Сечен	 камък,	 редом	 с	 другите	 горяни	 е	 вървял	 и	
моят	крак.	И	ако	падам	малко	див	и	недодялан,	груб	
и	сприхав,	то	е,	защото	не	съм	имал	възможност	да	
поживея	 сред	 хората	 в	 градищата	 и	 да	 се	 поуча	от	
техния	пример.
	 Щом	излязох	от	казармата,	гората	ме	налапа	като	
ламя,	че	и	до	днес...
	 Славно	се	живееше	навремето	 в	 гората.	 Хубаво	
се	живееше!	Събрали	се	бяхме	отбор	дружина	с	коли-
те	му,	с	шейните,	с	ония	ми	ти	накакърчени	биволи,	
дето	само	рогата	им	струват	цяло	богатство.	Като	на-
блъскаме	трупите	на	шейните,	да	заскърцат	плазилата	
през	усойната,	като	заскрибуцат	колите	надолу	-	цяла	
романтика!	 Откакто	 техниката	 навлезе	 в	 балканите	
и	 замрежи	 с	 въжени	 линии	 усойните,	 романтиката	
си	отиде,	заедно	с	нея	се	наразпръснаха	и	горските	
работници.	едни	се	юрнаха	към	града	по	голяма	пе-
чалба,	други	навлязоха	в	цеха	за	машинарии,	който	е	

долу	на	друма.	От	трийсет	души	в	миналото	само	три-
ма	останахме.	Трима	горяни	сме	сега	и	един	балкан	
без	слог	и	без	край.
	 Най-старият	 от	 нас	 е	 дядо	 Геро	 -	 добродушен	
шегаджия	и	бърборко.	Откакто	жена	му	се	спомина,	
а	 син	 му	 Алекси	 завърши	 дипломация	 и	 се	 завря	
в	 някаква	 далечна	 страна,	 дядо	 Геро	 е	 съвсем	 са-
мотен.	 чуден	 човек	 е	 той!	 Нито	 се	 муси,	 нито	 се	
оплаква,	ами	взел,	че	се	надсмива	над	участта	си:	
„Добре	 съм,	 вика,	 нито	 има	 кой	 да	 ме	 буди,	 нито	
някой	ми	се	кара.	Живот	и	здраве	да	е	-	сто	години	
живявам	тъй”.
	 Аз	 съм	 по	 средата	 на	 годините.	Пред	 дядо	 Геро	
минавам	 за	 „младенец”	 -	 пък	 каква	 разлика	 между	
двама	 ни:	 Дядо	 Геро	 стъпва	 леко	 и	 е	 изправен	 в	
снагата	като	габрова	издънка,	аз	съм	тромав	във	вър-
вежа	и	малко	попрегърбен.	Той	не	спира	да	се	хвали,	
че	на	главата	му	бял	косъм	не	никне,	пък	моята	глава	
прилича	на	пряспа	посребрена.	Дали	грижите	ми	са	
били	по-много	от	неговите,	дали	характерът	го	прави	
-	не	знам!	Може	би	подадинето	на	човека	е	такова.
	 Най-младият	между	нас	е	Тянката.	Мъж	в	силата	
си,	 наскоро	 навършил	 трийсетте.	 Ние	 с	 дядо	 Геро,	
тъй	да	се	каже,	вече	сме	се	примирили	с	участта	си,	
знаем	си,	тук	ще	му	е	краят!	Тянката	не	е	като	нас.	
Той	е	неспокойна	душица,	бунтар.	Какъвто	е	млад	и	
буен,	и	каквито	ръчища	вади,	рекъл	би	човек:	гората	
ще	 коленичи	 пред	 тоя	 бабаитин,	 тревата	 път	ще	му	

стори.	 И	 Тянката,	 като	 всички	 нас,	 си	 има	 своите	
слабости,	мори	го	едно	голямо	зло	-	много	са	редки	
пръстите	 му.	 Щом	 получи	 заплатата	 си,	 ако	 ще	 би	
право	пладне	да	е,	той	зарязва	работата	и	хуква	към	
града	„на	причастие”.	Какво	е	„причастието”	му,	туй	
си	е	негова	тайна,	несподелена	с	никого.	едно	само	е	
явно:	след	такваз	волност	жена	му	вие	като	кучка	по	
три	дни	и	цялата	махала	се	тресе	от	викове	и	клетви:
	 -	 Това	 горско	 е	 дива	 дивотия	 -	 тъй	 да	 знаете!	
Нищо	свято	няма	тук!	-	негодува	той:	-	ей,	братя,	жи-
вот	си	живее	народът	в	града.	Кеф	му	на	ресторантче,	
кеф	му	на	барче	има!	Не	е	като	нашето	мъртвило...	
Да	не	ми	е	жената	и	тези	лепки	край	нея,	ще	взема	
да	 тръгна	 на	 една	 страна,	 че	 да	 вървя,	 вървя...	 до	
край	света	да	стигна.
		 -	И	добре	ще	направиш	-	съгласявам	се	аз.	-	Ба-
рем	ще	си	поживееш	на	воля	и	ще	опознаеш	хората.	
Стоиш	ли	тука	като	нас,	може	да	изпаднеш	в	притес-
нение	от	нищо-нещо.
	 Какво	 ли	 знаем	 ние	 -	 бунтува	 се	 той.	 -	 Прости	
сме	като	гъбено	семе.	И	простотията	ни	не	е	от	вче-
ра,	нито	ще	е	до	утре.	Родили	сме	се	прости,	прости	
ще	мрем!	-	И	сипе	хули	върху	рода	си	до	девето	ко-
ляно.	–	Какъв	е	тоя	род,	откъде	се	е	пръкнал?	Прос-
так	над	простаците	е	бил	дядо	ми,	заврял	се	в	този	
пущинак	като	язовец.	Защо?	Да	пазел	българщината.	
Хайде	де!	Див	ли	си	ти,	само	дивотията	си	пазиш.	Не	
е	ли	тъй?

 Валентина Илиева / Βαλεντινα Ιλιεβα: 
	 Родена	 съм	 в	 град	 Севлиево,	 но	 отраснах	 в	 село	
Стоевци.	 Средното	 си	 образование	 завърших	 в	 град	
Габрово.	Баща	 ми	 е	 от	 Севлиево,	 всички	 го	 познават	
като	„Даскала“,	защото	беше	учител.	Майка	ми	е	от	село	
Стоевци,	 а	 баща	 й	 е	 моят	 дядо	 Цаньо	 Косев	 (27	 юни	
1914-2005	 г.),	 когото	 всички	 познаваха	 като	 Цанкос.	Той	
пишеше	 разкази,	 драми,	 стихове,	 повести.	 И	 притежа-
ваше	такава	библиотека,	на	която	мнозина	писатели	ще	
завидят	–	българска	и	световна	класика,	събирана	с	де-
сетилетия.	На	86	години	той	е	неизменният	библиотекар	
на	селската	библиотека	в	село	Стоевци.	Неговият	живот	
може	да	се	определи	с	две	думи	-	труд	и	писане.	Труд,	
тежък,	физически:	в	горското	стопанство,	по	строителни	
обекти,	труд	за	майката	земя	–	да	дава	добри	плодове.	И	
в	късните	нощни	часове	или	в	ранно	утро	той	четеше	или	
създаваше	своите	литературни	произведения	на	писател	
самоук.	Той	си	служи	с	богатия	език	от	първата	половина	
на	 ХХ	 век	 –	 жив,	 образен,	 разбираем	 български	 език,	
който,	за	съжаление,	бавно	и	сигурно	се	забравя,	нера-
зумно	попълван	с	неразбираеми	чуждици.

Внучката на Цанкос - Валентина Илиева, с 
поетична изповед от Атина към близките си

"Най-добрият човек, 
когото познавам!"
 
ценен беше много ти за мен!

аз си те обичам и сега!

научи ме да гледам всеки ден, 

как да живея, без да се виня!

остави ме, но не ме предаде, 

Сама –	без тебе, но съм силна, дядо!

декември 2022 г., Атина

На даскала, баща ми... от мен!

Учител беше, млад и неразумен,
И тоз живот празнуваше го ти!
Сърцето ти голямо, беше умен,
Живееше с романтика, мечти!

Когато вечер лягах да заспивам 
И сънят не идваше във моите очи, 
Ти учеше ме как да се приспивам  
със начин, който знаеш само ти!

Обичам те! Но аз не ти го казах.
Бъди добре, където и да си!
Животът ме научи и наказа, 
Че премълчах това, но ти прости!
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 Каква дума само: навършва! Изведнъж – хоп и готово. Като 
да скочиш оттук до eй там. А той, Бат Сашо, ги е въртял една по 
една през какво ли не – през наковални и горещо желязо, през бичкии и 
дърводелски рендета, през гаечни ключове и гресьорки, през оборски тор и 
права лопата, през нотни листове и по слух, през компютри и принтери, 
та чак до печатници и книжарници.
 Да понесеш теглото на повече от осемдесет години – с едно 
крехко тяло и с една жилава душа – е някак разбираемо, в реда на 
нещата си е. Но да започнеш да пишеш на повече от осемдесет, при 
това успешно, е непонятно. Абе, да си го кажем – направо е неприлично! 
Какво да сторим ние, дето отколе се мъчим над белите листи и пак не го 
докарваме като хората, а той – половин дузина книги за няколко години!
 Но нека да застанем сериозни, че даже и мирно да застанем: 
човекът е пред нас. Здрав и читав, добродушен и талантлив, неуморен. 
Ако някой не вярва, нека го попита как се стига от село Велковци до 
Черното море с кораба „Индиана“, къде е къщата на Баба Яга или как се 
познава, че ония циганин иска да ти купи магаренцето нe за дамазлък, а 
за кебапчета – да пита него. Бат Сашо има отговори на тези питания. 
Бат Сашо знае отговорите и на много незададени въпроси, но чака да им 
дойде времето, защото него от времето не го е страх.
 Бъди все така неустрашим, Бат Сашо. Бъди все така 
самобитен, оригинален и неординарен, както сега му казват на чист 
български. Бъди себе си още колкото искаш или колкото ти е дадено от 
Бога. А Той да ти дава още и още, защото има за какво.
 Да си жив и здрав, писателю и приятелю, да те следва 
неспокойната ти душа!
 Да са живи и здрави всички, които обичаш, на които вярваш и 
които ти вярват!
 Ние, твоите приятели от Дружеството на писателите - 
Габрово, стискаме силната ти ръка!                              Велизар Велчев

Александър Павлов

Първàтà ми ñрещà 
ñ Дядо Коледà
	 Бях	 на	 6	 години.	 С	 майка	 ми,	
вдовица	 от	 3	 години,	 живеехме	 в	
една	 стая	 в	 общежитието	 на	 фа-
брика	 „Момерин“	 -	 Габрово.	Тя	 ра-
ботеше	 като	 шивачка.	 Ползваше	
се	 с	 голям	 авторитет	 от	 всички,	
включително	 и	 от	 фабриканта	 Ан-
дрея	Момерин.	 Беше	 много	 набож-
на,	 скромна,	 трудолюбива,	 честна	
и	 отзивчива.	 Любовта,	 уважението	
и	 доверието,	 с	 което	 се	 ползваше,	
беше	заслужено.
	 Често,	 когато	 фабрикантът	 има-
ше	 гости	 или	 на	 празници,	 викаха	
майка	ми	да	помага	в	домакинство-
то,	 макар	 че	 имаха	щатна	 слугиня.	
Това	 се	 случи	 на	 Бъдни	 вечер.	 За	
първи	път	бях	свидетел	на	суетнята	
и	 нетърпеливото	 очакване	 на	 Дядо	

Коледа,	който	трябваше	да	се	появи	
с	 подаръците	 за	 децата.	 Христо,	
чорбаджийският	син,	който	беше	на	
4	 години,	 и	 аз	 постоянно	 гледахме	
през	 прозореца	 кога	 ще	 се	 появи	
белобрадият	старец	с	топлия	кожух,	
носейки	на	гръб	чувала	с	играчки	и	
лакомства	за	послушните	деца,	как-
то	 големите	ни	обясняваха.	Най-по-
сле,	с	нетърпение	и	трепетно	туптя-
щи	сърца,	видяхме	през	прозореца	
многоочаквания	Дядо	Коледа,	който	
ни	махаше	с	ръка.	Изтичахме	да	му	
отворим,	 замаяни	 от	 щастие	 пред	
изключителната	 среща.	 Дядо	 Коле-
да	поизтупа	снега	от	себе	се,	свали	
големия	 чувал	 от	 гърба	 си.	 Седна	
на	 предложения	 от	 стопаните	 стол	
и	заговори	с	дебел	глас	на	нас,	де-
цата.	 Питаше	 ни	 как	 сме,	 слушаме	
ли?	Защото	той	само	на	послушните	
деца	давал	подаръци.	После	развър-
за	чувала	и	почна	да	вади	подаръ-
ците,	опаковани	красиво	и	вързани	
с	 цветни	 панделки,	 и	 ги	 подава	 на	

Ичо.	 Чувалът	 видимо	 се	 опразни,	
когато	дойде	моят	ред	и	ми	подаде	
едно	 пакетче.	 Тогава	 Дядо	 Коледа	
метна	 празния	 чувал	 на	 гръб	 и	
си	 взе	 довиждане,	 до	 следващата	
Коледа,	 като	 предупреди	 да	 сме	
послушни.	Аз	разтворих	пакетчето	с	
треперещи	ръце,	в	очакване	да	видя	
хубава	играчка	или	мечтаната	устна	
хармоничка.	 Но	 нищо	 подобно,	 въ-
тре	имаше	само	бонбони	и	шоколад.
	 Христо,	 фабрикантският	 син,	
дълго	време	разопакова	многото	по-
даръци.	Най-интересният	беше	едно	
влакче,	което	вървеше	в	кръг	върху	
релсите.	Имаше	лека	кола	и	камион-
че,	даже	и	валяк.
	 Задълженията	 на	 майка	 ми	 в	
кухнята	 бяха	 свършили	 и	 ние	 си	
взехме	„довиждане“.	Когато	си	оти-
дохме	в	студената	стая,	аз	започнах	
да	питам	майка:
	 -	Защо	Дядо	Коледа	донесе	тол-
кова	 много,	 хубави	 и	 различни	 иг-
рачки,	цял	чувал,	на	Ичо,	а	на	мен	-	

само	едно	пакетче	с	бонбони	и	шо-
колад.	Та	аз	съм	много	по-послушен	
от	 него.	 А	 той	 е	 един	 непослушен	
глезльо,	 гдето	не	иска	да	си	изяде	
филията	 хляб,	 намазана	 с	 мед	 и	
масло,,	и	скришом	ми	я	дава,	да	не	
види	майка	му,	която	в	такива	слу-
чаи	ме	гонеше	да	не	играя	с	него.
	 Тогава	 забелязах,	 че	 очите	 на	
майка	 ми	 се	 насълзиха	 и	 тя	 скри-
шом	ги	избърса.	Легнахме	в	леглото	
да	се	стоплим	и	тя	почна	да	ми	раз-
казва,	 вместо	 дежурната	 приказка,	
че	Дядо	Коледа	е	бил	слугинята	на	
фабриканта.	 Преоблекли	 я,	 остана-
лото	го	знам.
	 И	 до	 днес,	 вече	 съм	 на	 80	 го-
дини,	не	мога	да	си	обясня	защо	е	
необходима	тази	лъжа.	Защо,	за	да	
зарадваме	и	ощастливим	едно	дете,	
е	необходимо	да	го	правим	с	лъжа.	
Та	нали	един	ден	то	ще	разбере	за	
лъжата.	 И	 в	 този	 момент	 питаме	
ли	 се	 как	ще	 се	 почувства?	Някои	
със	сигурност	ще	възразят,	че	това	

е	 благородна	 лъжа.	 Не!	 Лъжата	 си	
е	 лъжа.	 И	 едната	 от	 десетте	 Божи	
заповеди	гласи:	„Не	лъжи“.
	 А	не	е	ли	много	по-добре,	както	
майка	ми	на	другия	ден	ме	заведе	в	
магазинчето,	където	си	избрах	най-
хубавата	 устна	 хармоничка	 и	 бях	
най-	щастливото,	послушно	и	добро	
дете...	С	най-щастливата	майка...
	 Тогава	не	знаех,	че	съдбата	след	
години	ще	реши,	че	трябва	да	свиря	
на	хората,	да	 ги	веселя	на	забави,	
сватби,	 тържества	 и	 36	 години	 тру-
дов	стаж	в	ресторанти...
	 Честита	 Коледа,	 мили	 хора,	 и	
знайте,	че	добрината	е	най-големият	
подарък	не	само	на	Коледа,	а	всеки	
Божи	ден.	Бъдете	винаги	добри,	със-
традателни,	 честни	 и	 ще	 изпитате	
истинското	 щастие	 всеки	 ден,	 не	
само	 в	 деня	 на	 Христовото	 ражда-
не.	Искрено	Ви	го	желая!

предложен от Росица Кънева  - 
председател на Дружеството 

на писателите в Габрово

анелия Мутафчиева, 
реГионална БиБлиотека 

„априлов - палаузов“

	 Една	 много	 емоционална,	
топла	 и	 интересна	 среща	 се	
състоя	 в	 читалня	 „Д-р	 Петър	
Цончев“	 на	 Габровската	 реги-
онална	библиотека.	В	зимната	
привечер	на	15	декември	2022	
година	 габровци	 дойдоха	 да	
поздравят	 своя	 съгражданин,	
чието	 творчество	 оживява	 и	
запазва	 за	 поколенията	 ис-

тории	 за	 града	 и	 региона	 –	
джаз-музикантът,	 композитор	
и	 писател	Илко	Илиев.	 Пово-
дът	 за	 събитието	 бе	 появата	
на	 най-новата	 книга	 на	 Илко	
Илиев,	 носител	 на	 Почетния	
знак	 на	 Габрово	 (2014	 годи-
на)	 –	 „Шантави	 истории	 или	
Разкази	 за	 Момчето,	 което	
не	 преставаше	 да	 се	 учудва“.	
Книгата	е	писана	и	дописвана	
през	 годините,	 разказаните	
сладкодумно	истории	са	авто-
биографични,	 но	 са	 вплетени	

в	 музикалната	 и	 обществена	
история	 на	 Габрово,	 на	 Бъл-
гария	 и	 на	 Европа.	 Пътуваме	
с	 Момчето,	 което	 и	 днес	 не	
престава	 да	 се	 учудва,	 из	
България,	до	Дрезден,	Прага	и	
Париж...	пишем,	композираме,	
творим...	
	 Според	 думите	 на	 Петър	
Цокев,	 споделени	 в	 негова	
публикация,	 книгата	 на	 Илко	
съдържа	 „Тъга	 по	 слънчева	
вода	 и	 спомени	 за	 шантави	
истории“.	 Цокев	 мисли,	 че	 „е	

бил	 много	 щастлив	 онзи	 миг,	
когато	 божията	 искра	 е	 свет-
нала	 над	 детското	 легло,	 в	
което	е	изплакал	Илко	Илиев“,	
защото	 „няколко	 десетилетия	
габровци,	а	и	не	само	 те,	му	
се	 радват	 и	 се	 наслаждават	
на	 плодовете	 на	 неговите	 та-
ланти	 –	 музиката	 и	 литерату-
рата...“.
	 Илко	 Илиев	 и	 новата	 му	
книга	 бяха	 представени	 от	
Янислав	 Янков	 –	 поет,	 жур-
налист,	 драматург,	 редактор,	

Александър Павлов днес навършва 90 години

Съюзът	 на	 независимите	 писа-
тели	 с	 председател	 акад.	 Марин	
Кадиев	 –	 член	 на	 Дружеството	
на	 писателите	 и	 на	 Съюза	 на	
независимите	 български	 писатели,	
награждава	Александър	Павлов	по	
случай	90-годишния	му	юбилей	и	за	
цялостното	му	творчество.

автор	 на	 текстове	 за	 песни,	
много	 от	 които	 по	 музика	 на	
Илко	Илиев,	друга	знакова	фи-
гура,	с	която	габровци	се	гор-
деят	и	на	чието	творчество	се	
наслаждават	през	годините.	
	 На	 срещата	 присъстваха	
и	г-жа	Милка	Пурел,	известен	
габровски	 краевед	 и	 педагог,	
Велизар	 Велчев	 –	 журналист,	
поет,	 писател,	 фолклорист,	
Ганчо	Папазов	-	дългогодишен	

кореспондент	на	Българска	те-
левизия,	 и	 проф.	 Михаил	 Ха-
ралампиев	-	преподавател	във	
ВНВУ	–	Велико	Търново.
	 Събитието	 премина	 в	 из-
ключително	 непринудена	 ат-
мосфера.	Гостите	пожелаха	на	
Илко	Илиев	здраве	и	заявиха,	
че	с	нетърпение	очакват	след-
ващите	 истории	 на	 Момчето,	
което	 никога	 няма	 да	 преста-
не	да	се	учудва.

 Известният и любим на поколения джаз-музикант, 
композитор, аранжор и писател Илко Илиев гостува в 
РБ „Априлов - Палаузов“ със своята нова книга.

Емоционàлнà, топлà и интереñнà ñрещà нà читàтелите ñ Илко Илиев

 Авторът на 7-те книги „Разка-
зи и стихотворения без грим“ под-
готвя следващата си, осма книга,  
с помощта на своята незаменима 
съпруга Райна и децата си, които са 
винаги до него. Да е жив и здрав!
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ÐÅ×ÍÈÊ ÊÈÐÈË ÊÎËÅÂ

ÏÎËÓÎÑÒÎÂ Â
ÈÍÄÎÊÈÒÀÉ

ÓËÈ×ÍÎ
ÇÀÃÐÀÆÄÅ-
ÍÈÅ

ÄÎÁÐÎÊÀ-
×ÅÑÒÂÅÍ
ÒÓÌÎÐ

ÒÎÏËÎÎÁ-
ÌÅÍÍÎ
ÓÑÒÐÎÉÑÒÂÎ

ÍÀÊËÎÍ ÍÀ
ÒÅ×ÀÙÀ
ÂÎÄÀ

ÐÓÑÊÈ
ÏÈÑÀÒÅË
/1903-1937/

ÃÐÀÄ Â ÑÀÙ,
ÊÀËÈÔÎÐÍÈß

ÍÎÙÍÎ
ÏÎÒÀÉÍÎ
ÂÐÅÌÅ

ÌËÅ×ÅÍ
ÏÐÎÄÓÊÒ

ÐÈÑÓÂÀÍÅ
ÍÀ ÈÊÎÍÈ

ÈÑÏÀÍÑÊÈ
ÊÎÍÊÈÑÒÀ-
ÄÎÐ
/1487-1557/

ØÀÕÌÀÒÍÀ
ÔÈÃÓÐÀ

ÊÎÆÍÀ
ÁÎËÅÑÒ ÏÎ
ÃËÀÂÀÒÀ

ÑÚÒÐÓÄÍÈÊ
Â ËÀÁÎÐÀÒÎ-
ÐÈß

ÂÎÄÎÏÐÎÂÎ-
ÄÅÍ ÅËÅÌÅÍÒ

ÌÅÒÀËÅÍ
ÑÚÄ ÇÀ
ÐÅËÈÃÈÎÇÍÈ
ÎÁÐÅÄÈ

ÌÀÉÑÒÎÐÈ
ÍÀ ÑÅÄËÀ
ÇÀ ÊÎÍÅ

¹2473

ÞÆÍÎÀÌÅÐÈ-
ÊÀÍÑÊÀ ÄÂÎÉ-
ÍÎÄÈØÀÙÀ
ÐÈÁÀ

ÍÎÐÌÀÒÈÂÅÍ
ÄÎÊÓÌÅÍÒ

ÕÎÄÈËÎ ÍÀ
ÊÎÒÊÀ

ÒÐÈÊÎÒÀÆÅÍ
ÏËÀÒ ÇÀ
ÏÎÄÏËÀÒÀ

ÂÈÄ
ÏÐÅÄÀ×ÍÀ
ÌÀØÈÍÀ

ÌÀÐÊÀ
ÑËÎÂÀØÊÈ
ÏÅÐÀËÍÈ

ÏËÎ×ÊÀ Ñ
ÍÀÄÏÈÑ

ÑÒÀÍÈÎË

ÌßÐÊÀ ÇÀ
ÑÓÐÎÂ
ÏÅÒÐÎË

ÈÇÐÀÅËÑÊÈ
ÀÑÒÐÎÍÀÂÒ
/1954-2003/

ÃÅÐÎÉ ÍÀ Ï.
ÕÀÄÆÈÅÂ ÎÒ
„ËÓÄ ÃÈÄÈß”

ÌÀÐÊÀ
ÌÎÒÎÐÍÈ
ÌÀÑËÀ

ÊÐÚÑÒÍÈÊ

ßÑÒÈÅ ÎÒ
ÇÀÄÓØÅÍÎ
ÌÅÑÎ Ñ ËÓÊ

ÑÚÎÐÚÆÅÍÈÅ
ÇÀ ÍÀÑÈÏÍÈ
ÒÎÂÀÐÈ

ÑÒÀÐÎÏËÀ-
ÍÈÍÑÊÈ
ÏÐÎÕÎÄ

ÎÏÅÐÀ ÎÒ
ÏÓ×ÈÍÈ

ÃÅÐÎÉ ÎÒ
ÃÐÓÇÈÍÑÊÈß
ÅÏÎÑ

×ÀÑÒ ÎÒ ÄÎË-
ÍÀÒÀ ×ÅËÞÑÒ
ÍÀ ×ÎÂÅÊ

ÇÅÌÅÄÅËÑÊÎ
ÑÅ×ÈÂÎ

ËÅÒÎÏÈÑÈ

ÌÎÍÃÎËÑÊÈ
ÑÊÎÒÎÂÚÄÅÖ

ÑÒÈÕÎÒÂÎÐÅ-
ÍÈÅ ÎÒ ÈÂÀÍ
ÂÀÇÎÂ

ÏÅÑÅÍ ÍÀ
ÍÎÍÀ
ÉÎÒÎÂÀ

ÃÐÀÄÈÂÍÀ
×ÀÑÒÈÖÀ ÍÀ
ÂÅÙÅÑÒÂÎÒÎ

ÑÖÅÍÈ×ÍÎ
ÌÓÇÈÊÀËÍÎ
ÏÐÎÈÇÂÅÄÅ-
ÍÈÅ

ÌÀËÚÊ
ÎÑÒÐÎÂ ÂÚÂ
ÔÐÅÍÑÊÀ
ÏÎËÈÍÅÇÈß

ÄÐÀÌÀÒÈ×ÍÎ
ÌÓÇÈÊÀËÍÎ
ÏÐÎÈÇÂÅÄÅ-
ÍÈÅ

ÔÐÅÍÑÊÈ
ÏÎÏ ÏÅÂÅÖ
/1941-2012/

ÃÅÐÌÀÍÑÊÈ
ÄÐÀÌÀÒÓÐÃ
/1867-1921/

ÌÀËÚÊ ÊÎ-
ÐÀÁ ÇÀ ÊÚÑÈ
ÏËÀÂÀÍÈß

ÌÅÄÍÎ-ÍÈÊÅ-
ËÎÂÀ ÑÏËÀÂ

ÃÐÀÄ Â
ËÈÁÈß

ÌÅÊÀ ØÀÏÊÀ
ÁÅÇ ÊÎÇÈÐÊÀ

ÃÎËßÌÎ
ÏËÀÍÈÍÑÊÎ
ÂÚÇÂÈØÅ-
ÍÈÅ

ÁËÀÃÎÐÎÄÍÀ
ÐÚÆÄÀ

ÏÐÎßÂÈÒÅË
Â ×ÅÐÍÎ-Áß-
ËÀÒÀ
ÔÎÒÎÃÐÀÔÈß

ÌÀËÎÓÌÅÍ
×ÎÂÅÊ, ÃËÓ-
ÏÀÊ /ÐÀÇÃ./

ÃÐÀÄ Â
ÈÍÄÈß, ÙÀÒ
ÐÀÄÆÀÑÒÀÍ

ÒÚÐÆÅÑÒÂÅÍ
ÏÐÅÃËÅÄ
ÍÀ ÂÎÉÑÊÈ

ÔÐÅÍÑÊÈ
ÔÓÒÁÎËÈÑÒ
Â ÌÈÍÀËÎÒÎ

ÏÐÈÁÎÐ ÇÀ
ÃÐÅÑÈÐÀÍÅ

ÁÚËÃÀÐÑÊÈ
ÏÎÅÒ
/1931-1986/

ÏÎÊÐÈÂÀËÀ
ÇÀ ÑÀÌÎËÅÒ-
ÍÈ ÄÂÈÃÀÒÅ-
ËÈ

×ÅÐÂÅÍÀ
ÌÎÐÑÊÀ ÐÈÁÀ

ÀËÊÎÕÎËÍÀ
ÍÀÏÈÒÊÀ

ÔÐÅÍÑÊÀ
ÁËÀÃÎÐÎÄ-
ÍÈ×ÅÑÊÀ
ÒÈÒËÀ

ÏÎÏÓËßÐÍÀ
ÏÅÑÅÍ ÍÀ
„ËÎÑ ÄÅË
ÐÈÎ”

ÂÈÄ ÊÎÌÏÞ-
ÒÚÐÍÀ
ÏÀÌÅÒ

ÇÀÂÈÑÈÌ
ÂËÀÄÅÒÅË

ÃÂÀÒÅÌÀËÑ-
ÊÈ ÏÈÑÀÒÅË
/1904-1990/

ÌÀÐÊÀ
ØÂÅÉÖÀÐÑÊÈ
×ÀÑÎÂÍÈÖÈ

ÊÐÅÏÎÑÒ Â
ÐÎÄÎÏÈÒÅ

ÏÐÅÃÐÀÄÀ
Â ÑÚÐÖÅÒÎ

ÓÐÅÄ ÇÀ
ÏÎÂÄÈÃÀÍÅ

ÒÐÀÊÒÀÒ ÎÒ
ÀÐÈÑÒÎÒÅË

ÈÌÅÍÀÒÀ ÍÀ
ÁÚËÃÀÐÑÊÈ
ÀÊÒÜÎÐ -
„ÊÎÌÁÈÍÀ”

ËÈ×ÍÎÑÒ,
ÏÅÐÑÎÍÀ

ÏÐÈÁÎÐ ÇÀ
ÏÐÅÑßÂÀÍÅ

ÀÌÅÐÈÊÀÍ-
ÑÊÈ ÏÎÏ
ÏÅÂÅÖ
/1938-1980/

ÊÓÐÎÐÒÅÍ
ÃÐÀÄ Â
ØÂÅÉÖÀÐÈß

ÁÎÐÎÂÀ
ÃÎÐÈ×ÊÀ

ÃÎËßÌ ÂÚÐ-
ÇÎÏ, ÄÅÍÊ

ÏÀÐÈÆÊÎ
ÊÍÈÃÎÈÇÄÀ-
ÒÅËÑÒÂÎ

ÃÅÐÎÉ ÍÀ ÊÐ.
ÂÅËÊÎÂ ÎÒ
„ÑÅËÎ ÁÎÐÎ-
ÂÎ”

ÃÅÐÎÉ ÍÀ Õ.
ÐÈÂÅÐÀ ÎÒ
„ÂÚÐÒÎÏ”

ÊÎÐÅÍÍÈÒÅ
ÆÈÒÅËÈ ÍÀ
ÀÂÑÒÐÀËÈß

ÁÚËÃÀÐÑÊÈ
ÀÊÒÜÎÐ,
ÊÎÌÈÊ

ÃÅÐÎÉ ÎÒ
„ÒÐÈÓÌÔÀË-
ÍÀÒÀ ÀÐÊÀ”

ÇÂÅÇÄÀ ÎÒ
ÑÚÇÂÅÇÄÈÅ-
ÒÎ ÒÅËÅÖ

ËÅÊÀÐÑÒÂÎ
ÇÀ ÑÚÐÖÅ

ÃËÀÂÍÀ
ÊÎËÎÍÍÀ
ÇÀËÀ Â
ÏÅÐÑÈÉÑÊÈ-
ÒÅ ÄÂÎÐÖÈ

Ã-É ÎÒ „ÒÀÉÍ-
ÑÒÂÅÍÈßÒ
ÎÑÒÐÎÂ” ÍÀ
ÆÓË ÂÅÐÍ

ÂÎÉÍÈÊ,
ÐÀÇÍÀÑßÙ
ÕÐÀÍÀ

ÏÎÉÍÀ
ÏÒÈÖÀ

ÀÐÕÈÏÅËÀÃ
Â ÒÈÕÈ ÎÊÅ-
ÀÍ, ×ÀÑÒ ÎÒ
ÅÊÂÀÄÎÐ

ÒÚÊÀÍ ÇÀ
ÁÐÎÄÈÐÀÍÅ

ÃÐÀÄ Â
ÑÅÂÅÐÍÀ
ÃÚÐÖÈß

ÅÄÚÐ
ÒÐÎÏÈ×ÅÑÊÈ
ÃÓÙÅÐ

ÈÒÀËÈÀÍÑÊÈ
ÕÓÄÎÆÍÈÊ
/1440-1499/

ÃÐÀÄ Â ÏÅÐÓ

ÐÅÊÀ Â
ÕÚÐÂÀÒÈß
È ÁÎÑÍÀ,
ÏÐÈÒÎÊ ÍÀ
ÑÀÂÀ

ÐÓÑÊÀ
ÁÀËÅÐÈÍÀ
/1910-1998/

ÃÐÀÄ Â ÑÀÙ,
ÙÀÒ ÒÅÍÅÑÈ

ÓÍÃÀÐÑÊÈ
ÖÈÃÓËÀÐ,
ÏÐÎÔÅÑÎÐ
/1891-1959/

ÃÅÐÎÉ ÎÒ
„ÑÅÄÌÎÐÊÀ-
ÒÀ ÍÀ ÁËÅÉÊ”

ÙÀÒ Â
ÌÀËÀÉÇÈß

ÂÚËÍÅÍ ÊÈ-
ËÈÌ Ñ ÄÚËÃÈ
ÐÅÑÍÈ

ÇÀÎÑÒÐÅÍ
ÏÐÚÒ

ÏÐÅÏÀÐÀÒ ÇÀ
ÐÀÑÒÈÒÅËÍÀ
ÇÀÙÈÒÀ

ÌÀÐÊÀ
ÐÓÑÊÈ ËÅÊÈ
ÊÎËÈ

ÆÈÂÎÒÈÍÑÊÀ
ÌÀÇÍÈÍÀ

ÐÅÊÀ Â
ÒÀÉËÀÍÄ,
ÈÍÄÎÊÈÒÀÉ

ÈÑÒÎÐÈ×ÅÑ-
ÊÀ ÎÁËÀÑÒ Â
ÈÑÏÀÍÈß

ÃÐÀÄ Â ÐÓÑÈß,
ÏÐÈÑÒÀÍÈÙÅ
ÍÀ ÂÎËÃÀ

ÊÐÀÉ ÍÀ
ÑÚÑÒÅÇÀÍÈÅ

ÏËÈÒÚÊ ÊÎØ
ÇÀ ÄÐÅÕÈ

ÔÐÅÍÑÊÈ
ÔÈÇÈÊ
/1791-1841/

×ÎÂÅÊ ÑÚÑ
ÑÚÙÀ ÏÐÎ-
ÔÅÑÈß

ÀÌÀÐ, ÀÌÈÐÀÍÈ, ÀÐÅÊÈÏÀ, ÁÈÐÀÊ, ÁÎÐÀ ÁÎÐÀ, ÂÈÂÀÐÈÍÈ, ÃÀËÈÌÀÐ, ÊÎÏÅË, ÌÅÒÎË, ÍÀÂÎËÎÊÈ, ÎÌÀÍÀ, ÏÀÒÅÐÀ, ÑÀÂÀÐ, ÒÀÐÀÍÀÃÀÐ, ÒÈÐÀÌ.
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имоти продава
апартамент, 67 кв.	
метра,	 на	 Гарата	 за	 53	
000	 лв.	 се	 продава	 на	
viber	 0034/609-917-
778.
триСтаен обзаведен 
апартамент	 в	 кв.	 Трен-
дафил-2,	 ет.	5,	 се	про-
дава	или	заменя	на	тел.	
0876/777-839.	[12,	10]

имоти кУпУва
евтина къща, може	
и	 полусъборена,	 се	 ку-
пува	на	 тел.	0895/752-
838.

имоти дава
под наем
С тома толо Гич ен 
кабинет се	 дава	 под	
наем	 на	 тел.	 066/80-
61-05.	[9,	4]
СтоматолоГичен ка-
бинет в	 Севлиево	 се	
дава	 под	 наем	 на	 тел.	
0889/211-869.	[2,	1]
обзаведена бок-
Сониера с	 ТеЦ	 се	
дава	 под	 наем	 на	 тел.	
0898/87-85-48.	[2,	1]

имоти търСи 
под наем
квартира Се търси	на	
тел.	0877/495-882.	[19,	
14]

земи
ниви в Лом,	 Видин,	
Монтана,	Враца,	Плевен	
купува	 на	 високи	 цени.	
Тел.	 0887/760-790	 -	 Р.	
Манева.	[11,	10]

нощУвки
нощУвки - справки	
на	 тел.	 0888/254-625,	
0879/272-528.

лекари
пСихиатър и невро-
лоГ д-р трифонов,	
Габрово,	 тел.	 0885/251-
655.
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.
иСкра  хо тниш-
ка -	 логопед/психолог	
-	 0896/789-937,	 поне-
делник-петък:	 от	 17.00	
до	 20.00	 часа;	 e-mail:	
iskrahotnishka@gmai l .
com.

СтроителСтво
кърти и пробива	 -	
0897/832-363
фирма Събаря, по-
чиства	 за	 сметка	 на	
материалите	 -	 тел.	
0896/183-637.
УСлУГи С мини	 и	 ком-
биниран	 багер,	 виш-
ка	 -	 справки	 на	 тел.	
0897/42-93-74.
фирма изГражда, 
ремонтира	 или	 събаря	
-	 обезопасява	 всякак-
ви	 покриви.	 Изгражда	
навеси,	 огради	 и	 дру-
ги	 на	 най-ниски	 цени	 и	
с	 високо	 качество.	 Тел.	
0895/752-838.
ремонт на стари	 по-
криви,	 хидроизолация,	
подмяна	 на	 улуци	 и	 ва-

рови	 мазилки	 -	 справки	
на	 тел.	 0876/416-716.	
[18,	13]
Строителни ремонти 
от	 А	 до	 Я	 се	 предлагат	
на	 тел.	 0897/21-55-13.	
[21,	16]
отСтраняване на течо-
ве	 по	 покриви,	 капаци,	
комини,	 саниране,	 бе-
тони,	 вътрешни	 СМР	 -	
0888/020-187.	[19,	14]

вътрешен ремонт
безпрашно циклене -	
0887/040-471.
вътрешни ремонти, 
гипсокартон,	 бани,	 тапе-
ти,	 шпакловка,	 мазилка,	
изграждане	 на	 септични	
ями	 и	 др.	 -	 0897/390-
194.	[19,	14]

изолации
алпиниСти - справки	
на	тел.	0899/321-190
алпиниСти, Ске-
ле -	 справки	 на	 тел.	
0898/907-400.
вътрешни и външ-
ни	 изолации	 със	 ске-

ле	 -	 справки	 на	 тел.	
0896/655-839.

хидроизолации
хидроизолация на 
покриви,	гаражи,	дренаж	
и	други	СМР	-	0882/471-
678.	[19,	14]

паркет, циклене

паркет, дЮшеме 
- редене, безпра-
хово циклене, фино 
шлайфане, лакиране 
- монтаж на ламини-
ран паркет	 -	 066/86-
61-43,	0889/286-025.

щори

Eт „каСтело“ - щори 
- външни и вътрешни, 
врати - блиндирани, 
входни, автоматични 
гаражни, ролетки - 
охранителни, доГра-
ма - алуминиева, 
PVC, бариери - авто-
матични	-	066/87-04-
89,	0888/255-318

вик
машинно отпУш-
ване, ВиК	 ремонти;	
Откриване	 на	 течове	 -	
0887/680-034.
отпУшване на канали	
-	0886/954-053.

комини
профеСионално по-
чиСтване на	 коми-
ни	 -	 отгоре	 и	 отдолу.	
ПО	 ВСЯКО	 ВРеМе.	 Тел.	
0897/704-502.

коминочиСтач С 
опит. чиСти от-
Горе и отдолУ. 40 
лв. Гаранция.	 Тел.	
0894/525-258.

ремонт на
електроУреди 
и електроника
ремонт на телевизо-
ри	 по	 домовете	 -	 тел.	
0888/279-846.	[24,	20]
ремонт на всички	мар-
ки	перални	-	справки	на	
тел.	 0888/294-214.	 [23,	
18]

УСлУГи
рязане, каСтрене на	
опасни	 дървета	 (АЛПИ-
НИСТ)	 -	www.arborist-bg.
com,	 справки	 на	 тел.	
0884/942-942.

почиСтване на 
двор, изхвърляне 
на боклУк, Съба-
ряне на покриви, 
пренаСяне на ба-
Гаж. изкУпУване 
на желязо.	 Справки	
на	 тел.	0893/921-083.	
[26,	23]

резач - справки	на	тел.	
0892/775-774.	[22,	17]
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конСУлтации

конСУлтации по пенСиониране (изчиСлява-
не на проГнозни пенСии), здравно, пенСи-
онно оСиГУряване и др.	 -	 Габрово,	ул.	 „Опъл-
ченска“	45	(срещу	ДСК),	0899/654-611.

Текущите обяви излизат всеки 
ден в онлайн изданието на 
вестника www.100vesti.info

превози
транСпорт С камион	до	
два	 тона,	 самосвал,	 до-
керски	услуги	-	изнасяне,		

пренасяне,	 изхвърляне	
на	 мебели,	 пренасяне	
на	 строителни	 и	 други	
тежки	товари,	извозване	
на	 ненужна	 покъщнина,	
строителни	 отпадъци	 до	
сметището	 -	 0898/780-
448
превоз С бус	 до	 2.5	
т	 в	 цялата	 страна	 -	
0878/888-439.	[25,	20]

транСпорт С бус	-	0.80	
лв./км	 -	 0894/004-045.	
[23,	18]

търСи 
Родена съм на 05.01.1992 г. в Габро-
во и след 3 месеца съм осиновена. 
Търся биологичните си родители. 
Моля за помощ! Пишете на адрес: 
София, ПК 1407 до поискване, Теме-
нужка Борисова Георгиева.

работа предлаГа
„еСа контрол” търси	 работ-
ник	за	запояване,	монтаж	и	на-
стройка	на	електронни	изделия.	
Умения	 -	 работа	 с	 поялник,	
мултицет,	 осцилоскоп.	 Посто-
янна,	 5	 работни	 дни,	 8	 часа.	
Габрово,	ул.	„Станционна“	3,	ет.	
1	 (район	 Автогара),	 0888/699-
430.	[15,	10]
фирма търСи общ	 работник.	
Справки	на	тел.	0895/521-849.	
[10,	10]

работници за подготовка	 на	
пластмаса	 се	 търсят	 на	 тел.	
0887/396-371.	[11,	6]
птицекланица „Гепард“ 
търси	 да	 назначи	 работници	
-	 мъже	 и	 жени,	 за	 производ-
ството	 си.	 Справки	 на	 тел.	
0885/713-813.	[10,	5]
птицекланица „Гепард“ 
търси	 да	 назначи	 шофьор	 на	
товарен	автомобил	с	категория	
„С“,	професионална	компетент-
ност,	удостоверение		за	психо-

логическа	 годност.	 Справки	 на	
тел.	0885/713-813.	[10,	5]

Грижа за болни
и възраСтни
Гледане на стари	 хора	 -	
справки	на	тел.	0878/88-15-01.	
[11,	9]
търСя жена за	грижи	за	въз-
растна	жена.	Понеделник	 -	 пе-
тък	от	8	до	11	часа.	Справки	на	
тел.	0896/66-97-28.	[4,	1]

Градини, баСейни

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

МАЛКИ ОБЯВИ, 
реКЛАМИ, съ-
ОБщенИЯ  зА 

"100 ВестИ" се 
ПрИеМАт Все-
КИ Ден От 9.30 
ДО 19:00 чАсА,
В ПетъК - ДО 

14 чАсА. 

еротика
еротичен маСаж -	0894/277-849.	[22,	22]

отопление
„мГ-леС“ продава дър-
ва	 за	 огрев	 -	 0887/547-
499,	0878/513-655.
дърва в чували	 и	 раз-
палки.	Незабавна	достав-
ка.	Тел.	0884/709-093.
нацепени дърва, раз-
палки.	 Безплатен	 транс-
порт.	 Незабавна	 достав-
ка.	Тел.	0895/252-686.
дърва в чували	 и	 раз-
палки.	 Бърза	 доставка.	
Тел.	0877/471-466.
дърва за печки	и	ками-
ни	 се	 продават	 на	 тел.	
0876/583-472.
дърва за огрев	в	чували	
и	 разпалки.	 Доставка	 на	
място.	 Справки	 на	 тел.	
0877/191-102.

дърва в чували	 и	 раз-
палки.	 Безплатна	 достав-
ка.	Тел.	0876/437-140.
нарязани и нацепени		
дърва	 -	 бърза	 достав-
ка,	 	 се	 продават	 на	 тел.	
0877/108-825.
нарязани и нацепени	
букови	 и	 дъбови	 дър-
ва	 се	 продават	 на	 тел.	
0876/839-779.
дърва за огрев	се	про-
дават	 на	 тел.	 066/823-
712,	 0887/620-535,	
0876/162-172.
нацепени дърва -	160	
лв.	-	0886/652-152.
нарязани, нацепе-
ни дърва,	 чували	 -	
0892/329-728.
дърва за огрев	-	метро-
ви,	нарязани	и	в	чували	-	
0877/69-04-78.	[22,	20]
чУвал дърва -	 9	 лв.	 -	
0893/511-154	[14,	9]
режа дърва. Споразу-
мение	 само	 на	 място!	
Тел.	0894/363-580.	[6,	1]

ветроходСтво

кУрСове по ветроходСтво С родения в Габрово капитан 
илия дяков - С три прекоСявания на атлантичеСкия оке-
ан.	 Курсовете	 се	 водят	 по	 индивидуален	 график	 в	 акваторията	 на	
Несебър	с	25-футова	яхта.	За	допълнителна	информация	и	записване	
-	справки	на	тел.	0898/535-793

капитанСки кУрСове
кУрСовете за правоСпоСобноСт „водач на кораб до 40 бт по море“	(ка-
питански	курсове)		под	ръководството	на	родения	в	Габрово	капитан	Илия	Дянков.	
Индивидуален	график	за	всеки	курсист.	Можете	да	съчетаете	учебната	програма	с	
годишната	си	отпуска.	За	допълнителна	информация	и	записване	-	тел.	0898/535-
793

автомобили продава
шевролет нУбира, 1.6,	
2005	г.,	бензин-газ,	мно-
го	 добро	 състояние,	 за	
3500	лева	се	продава	на	
тел.	0895/648-668.	[4,	4]

автомобили кУпУва
коли, бУСове, ками-
они,	 трактори,	 ремарке-
та	(може	и	дефектирали)	

от	 място	 на	 най-високи	
цени	се	изкупуват	на	тел.	
0897/429-374

автомобили 
под наем
„VAIKAR RENTACAR“ 
отдава	 автомобили	 под	
наем	-	0999/009-008.

Скрап, Стари
автомобили
фирма вайкар изку-
пува	 всякакви	 МПС	 за	
скрап	 и	 авточасти	 -	
0999/009-008.
изкУпУва  коли 
за	 скрап.	 Високи	
цени!	 Справки	 на	 тел.	
0893/229-294.	

продава машини
телефон-факС „Сам-
СУнГ“, телефони	 втора	

употреба,	 отлично	 със-
тояние,	 цена	 по	 догова-
ряне.	 В	 редакцията	 на	
„100	вести“	-	0887/611-
753	[20,	17]

продава разни
плаСтмаСови циСтер-
ни -	1	тон,	се	продават	
на	 тел.	 0888/942-095.	
[11,	6]
орехи С черупките,	таз-
годишни,	се	продават	на	
тел.	 0878/881-501.	 [9,	
4]

животни продава

малки праСенца от	
30	до	50	кг	се	продават	
на	 тел.	 0897/220-386.	
[20,	15]
пръчове и шиле-
та	 се	 продават	 на	 тел.	
0876/93-21-03.	[9,	4]

продава тор
оборСка тор се	прода-
ва	на	тел.	0897/291-482	
[11,	6]

кУпУва разни
Стара нафта се	купува	
на	тел.	0895/752-838.

пътна помощ
вайкар роУд АСИСТЪНС	-	денонощна	пътна	помощ	-	тел.	0999/009-008.
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руМяна Станчева

 -	Какво	успя	и	в	как-
во	 не	 успя	 ФК	 „Локо-
мотив	 1927“	 -	 Дряново	

през	 отиващата	 си	 2022	
година?
	 -	 И	 през	 тази	 годи-
на,	 както	 и	 предходните,	
продължихме	да	работим	

активно	 за	 развитие	 на	
детско-юношеската	 шко-
ла.		
	 Резултатите	 на	 гру-
пите	 показват	 добрата	
работа,	 която	 се	 дължи	
изцяло	 на	 професиона-
лизма	 на	 треньорите	 в	
школата	 –	 Цветан	 Рай-
ков,	 Тихомир	 Трифонов,	
Константин	 Йорданов.	Те	
вложиха	много	енергия	в	
работата	си	и	благодаре-
ние	 на	 това	 постигнахме	
високи	 резултати	 в	 пър-
венствата	 и	 турнирите,	 в	
които	взехме	участие.
	 Мъжкият	 представите-
лен	 отбор	 запази	 своето	
място	в		състава		на	Се-
верозападна	 трета	 лига,	
като	сме	 големи	длъжни-
ци	 на	 взискателната	 ни	
публика	 за	 слабите	 ре-
зултати,	 които	 се	 дължа-
ха		на	обективни	и	субек-
тивни	причини.	В	края	на	
сезона	 играта	 на	 отбора	
значително	 се	 подобри,	
което	се	дължи	на	добра-
та	работа	на	треньорския	
екип	 –	 Милчо	 Сирмов,	
Иван	Шипкалиев	 и	Стой-
чо	Ганчев.
	 В	 клуба	 бе	 привле-
чен	и	Иван	Маринов	като	
кондиционен	 треньор,	

който	 през	 новата	 годи-
на	ще	помага	и	 в	ДЮШ,	
за	 да	 могат	 малките	 ни	
футболисти	 да	 ни	 радват	
с	все	повече	победи.
	 Най-важното	 нещо,	
което	 успяхме,	 е	 изпла-
щането	 на	 всички	 задъл-
жения,	 които	 бяхме	 на-
трупали.	Благодарение	на	
доброто	сътрудничество	с	
Община	Дряново	успяхме	
да	 привлечем	 дългосроч-
ни	 партньори,	 като	 тук	 е	
мястото	 да	 благодаря	 на	
кмета	 г-н	Трифон	 Панчев	
и	 председателя	 на	 Об-
щински	 съвет	 г-н	 Тодор	
Георгиев	за	подкрепата.
	 -	 Как	 Ви	 изглежда	
Дряново	в	 края	на	2022	
година?
	 -	Дряново	определено	
се	 промени	 към	 добро	
през	 последните	 години.		
Полагат	 се	 много	 усилия			
за	 подобряване	 на	 град-
ската	 среда	 и	 условията	
за	 живот.	 И	 смело	 бих	
казал,	че	Дряново	в	края	
на	 2022	 година	 е	 едно	
още	 по–хубаво	 място	 за	
живеене.	 Един	 чист	 и	
приветлив	 град,	 богат	 на	
история,	култура	и	приро-
да.	
 -	Кои	са	онези	важни	

неща,	които	се	случиха	в	
живота	Ви	през	измина-
ващата	година?
	 -	В	края	на	2022	годи-
на	бих	казал,	че	в	личен	
план	 е	 една	 успешна	 го-
дина.	 Завърших	 висшето	
си	 образование,	 специ-
алност	 „Стопанско	 упра-
вление“,	сега	ми	предстои	
и	 магистратура	 „Спортен	
мениджмънт“.	 Проектите,	
които	 си	 бях	 начертал	
в	 началото	 на	 година-
та,	 почти	 се	 изпълниха	
и	 това	 ме	 кара	 да	 съм	
положително	настроен	за	

бъдещето.	Аз	 съм	 макси-
малист	 и	 винаги	 искам	
повече,	 затова	 съм	 си-
гурен,	 че	 2023	 година	ще	
бъде	незабравима.	
	 Казват,	 че	 в	 края	 на	
годината	 трябва	 да	 се	
освободим	 от	 ненужното	
и	 да	 направим	 място	 за	
новото.	И	отново	да	тър-
сим	онова,	 което	не	сме	
успели	да	сграбчим	през	
изминалата	година.	
	 -	Каквa	е	Вашата	лич-
на	 равносметка	 и	 какво	
е	 	 коледното	 Ви	 посла-
ние?

	 -	 В	 края	 на	 годината	
броя	 моментите,	 в	 които	
съм	 се	 чувствал	 човечен	
и	 в	 които	 съм	 виждал	
човечност!	 Затова	 желая	
на	всички	да	бъдат	преди	
всичко	човеци,	здрави		и	
добри!	
	 Да	се	радват	на	това,	
което	 имат,	 и	 да	 не	 за-
бравят,	 че	 единственото,	
което	 си	 заслужава	 да	
бъде	 правено,	 е	 това,	
което	правим	за	другите.
	 Весели	коледни	праз-
ници	 и	 щастлива	 Нова	
година!

руМяна Станчева

	 –	 Г-н	 Минчев,	 как	
приключва	 2022	 година	
за	Разпределителния	об-
служващ	 център	 на	 Гор-
на	Оряховица	и	Габрово,	
който	 ръководите?	 Как-
ва	 беше	 посоката	 и	 из-
вървяхте	ли	пътя?
	 –	 Годината	 приключ-
ва	 сравнително	 успешно.	
Все	 още	 се	 доработва	
гореописаната	 система	
за	 възлагане	 и	 отчет	 на	
работата	поради	широкия	
обем	дейности,	 които	из-
вършваме.	 Продължават	

и	дейностите	по	подобря-
ване	 на	 експлоатацион-
ните	 характеристики	 на	
мрежата.
	 В	служебен	план	–	въ-
веждането	 на	 софтуер,	 с	
който	 се	 поставят	 и	 от-
читат	 задачите	 на	 терен.	
Всеки	 екип	 е	 снабден	 с	
таблет,	 през	 който	 полу-
чава	 различни	 заявки	 за	
изпълнение	 и	 чрез	 него	
се	 отчита	 и	 извършеното	
от	колегите	на	терен.
	 –	За	какво	ще	работи	
екипът	 на	 Разпредели-
телния	 обслужващ	 цен-
тър	 на	 Горна	 Оряховица	

и	 Габрово	 през	 новата	
2023	 година?	 Докъде	 е	
летвата?
	 –	 Основно	 предизви-
кателство	 е	 подобряване	
качеството	 на	 обслужва-
не	на	клиентите	ни	и	по-	
конкретно	 -	 подобряване	
качеството	 на	 доставяни-
те	 услуги.	 Районът	 ни	 е	
такъв,	 че	 се	 наблюдава	
значително	 увеличаване	
на	 интереса	 към	 селския	
туризъм	 и	 се	 повишават	
изискванията	към	разпре-
делителната	мрежа	да	от-
говаря	на	повишените	по-
требности	на	клиентите.	
	 Не	 всички	 клиенти	
разбират,	 че	 мрежата	 е	
изградена	 за	 определен	
тип	консумация,	която	не-
винаги	 отговаря	 на	 из-
искванията	 им.	 В	 тази	
насока	 са	 необходими	
чисто	 технически	 реше-
ния	 и	 не	 на	 последно	
място	 и	 някои	 законода-
телни	 промени,	 свързани	
с	въвеждането	в	експлоа-
тация	на	обектите	от	този	

тип.	
	 -	В	личен	план	кои	са	
онези	важни	неща,	 кои-
то	 се	 случиха	 в	 живота	
Ви?
	 –	 В	 личен	 план	 –	
срещнах	 се	 с	 предизви-
кателства,	 от	 които	 си	
извадих	множество	поуки	
и	 сякаш	 сега	 съм	 доста	
по-подготвен	 за	 такива	
от	различно	естество.	Ва-
жното	е	човек	да	не	губи	
вярата	 за	 успех	 в	 себе	
си	и	в	хората	около	себе	
си.	 Въпреки	 трудностите	
и	неволите,	 човек	 трябва	
да	 решава	 проблемите	 с	
оптимизъм	 и	 поглед	 на-
пред.
	 –	 Отива	 си	 още	 една		
година,	 как	Ви	изглежда	
Дряново	 в	 навечерието	
на	2023	г.?		
	 –	Определено	родният	
ми	 град	 изглежда	 мно-
го	 по-добре	 отпреди	 3-4	
години.	 Това,	 което	 виж-
дам,	са	реализирани	мно-
жество	 инфраструктурни	
проекти	 на	 територията	
на	 общината	 ни.	 И	 кое-
то	 е	от	 особена	важност	
–	 наблюдава	 се	 активи-
зиране	 на	 дейностите	 и	
мероприятията,	 свързани	
със	спортни	прояви,	 кое-
то	 е	от	 особена	важност	
за	 цялостното	 здраве	 и	
самочувствие	 на	 съграж-

даните	ни.
	 Изгради	 се	 площадка	
за	скокове,	каквато	няма	
дори	 и	 в	 областния	 ни	
център.	 Което	 ясно	 дава	
представа	 за	 насоката,	
по	която	върви	градът	ни.
	 –	 Обърнете	 се	 към	
екипа,	който	ръководите.	
За	 какво	 искате	 да	 им	
благодарите?	
	 –	 Най-вече	 за	 всеот-
дайността	и	коректността	
им.	 Въпреки	 трудностите	
на	 професията	 ни,	 смея	
да	 твърдя,	 че	 се	 спра-
вяме	 по-вече	 от	 добре	
с	 предизвикателствата	 и	
проблемите,	 свързани	 с	
дейността	 ни	 в	 сложната	
регулаторна	обстановка.
 – Какво	 е	 коледното	
послание	на	един	страс-
тен	 планинар	 и	 покори-
тел	 на	 върхове	 	 към	 чи-
тателите	на	вестник	„100	
вести“	и	за		дряновци?
	 –	 Скоро	 видях	 една	
мисъл	 на	 Едмънт	 Хилари	
-	 първия	 покорител	 на	
Еверест:	
	 „Не	 покоряваме	 пла-
нините,	 а	 самите	 себе	
си“.	 Пожелавам	 на	 всич-
ки	 най-вече	 здраве,	 ус-
пех,	 оптимизъм,	 вяра	 в	
доброто,	 повече	 усмивки	
и	 покоряване	 на	 много	
нови	 върхове,	 в	 пряк	 и	
преносен	смисъл.

„Порàди зàñилвàне интереñà към ñелñкия туризъм ñе 
повишàвàт изиñквàниятà към рàзпределителнàтà мрежà 
дà отãовàря нà повишените потреáноñти нà клиентите”

Резултàтите покàзвàт доáрàтà рàáотà и профеñионàлизмà нà треньорите в школàтà  

Инж. Пенчо Минчев - упрàвител нà Рàзпределителен оáñлужвàщ център Горнà Оряховицà и Гàáрово: 

Плàмен Оáрешков, предñедàтел нà футáолен клуá „локомотив
“
 - Дряново:


