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Здраве, 
късмет и
 благодат
 през 
новата 
година!

Светли 
коледни 
празници!

Весела Коледа!

Успешна, мирна 
и 

благодатна 
Нова година! 

Водоснабдяване 
и канализация ООД 
Габрово

В навечерието на светлите 
християнски празници - Рождество Христово 

и настъпването на новата 2023 година, 
отправямe сърдечни пожелания за много здраве, 

любов и благоденствие във Вашите домове!
На екипа на фирмата, на всички жители на 
община Габрово от все сърце пожелавамe 

новата  година да е щедра, мирна,  
богата на любов, спорна и плодородна! 

Нека тя бъде година на сбъднати очаквания!
Весела Коледа! За много години!

Нека топлината и радостта в празничните коледни 
вечери сгряват сърцата ни и ни направят по-добри!

Нека надеждите ни за по-щастливи 
и успешни дни се сбъднат през 

новата 2023 година!

На Коледа 
чудесата се случват, 
стига да ги 
пожелаете!
Имайте надежда, 
вярвайте в доброто 
и не забравяйте 
да помечтаете!
Нека чудесата 
оживеят за вас в 
магията на празника!
Весела Коледа!
Спорна Нова година!

Да посрещнем новата 2023 година
с надежда и вяра, че ще успеем 

да сътворим по-красиви и по-добри неща. 
Да потърсим щастието в доброто, 

което можем да дарим 
на нашите близки и колеги!

Коледа !Коледа !
щастлива щастлива 

Пътстрой Габрово  аД

В ъзлюбени в Богомладенеца Христос, братя и сестри, скъпи габровци,
за вярващия човек Рождество Христово е източник на изумление, учуд-
ване и признателност. 
Изумление за безпределната и необхватна Божия любов към човека. 

Учудване заради крайното снизхождение на Бог Слово, Който направи селската 
Витлеемска пещера божествен престол. И благодарност за това, че човекът – роб 
на греха – става освободен Христов човек и Бог по благодат. Това е и едно неизра-
зимо чудо, странно и необичайно тайнство.
 Рождество Христово е една възможност за духовното ни развитие, за сплотя-
ване на семейството. Този празник е възможност да прекрачим сивото ежедневие, 
да съживим тайната на любовта, да заздравим отколешния ни съзнателен път като 
народ. Нека да прославим идващия Христос, трябва достойно да Го посрещнем, 
трябва и истински да Го приемем, за да можем духовно да се възнесем на небето 
и с радост и веселие на възпеем Богорождението, за да почувстваме в пълна 
мяра величието на празника и да принесе той в нашите души своите благи пло-
дове – плодовете на мира между Бога и човека от една страна, както и любовта, 
и благоволението сред самите човеци, от друга. Нека, спомняйки си думите на 
Златоустия проповедник на източноправославната Църква св. Йоан архиепископ 
Цариградски: „Има ли нещо по земята, равно на този празник? Бог е на земята, а 
човекът - на небето; ангелите служат на людете, а людете са в общение с небесни-
те сили”, тъй да очистим душевните си ясли, та да приютим в тях Богомладенеца и 
да станем способни за това велико общение с небесното.
 Това именно ви пожелавам - да съживим себе си през тези свети дни.

 ЗА МНОГО ГОДИНИ! иконом Руслан Личев, 
архиерейски наместник на Габровска духовна околия

 Скъпи габровци, 
 Нека светлината на изгряла-
та звезда да влезе във всеки дом, 
да носи благодат, здраве, мир и 
хармония. 
 Светли празници са – за духа 
и сетивата ни. Време за благо-
дарност, прошка, смирение, до-
бри мисли. Време да отправим 
молитва с чисто сърце за най-
близките ни хора, за всички око-
ло нас, за нашето Габрово. 
 Благодаря Ви за сторените 
добрини, за раздадената любов и 
щедрост към онези, които имат 
нужда от подкрепа, за стреме-
жите Ви да сбъдвате дързост-
та!
 Пожелавам на Вас и Вашите 
семейства светли бъднини. 
 Честито Рождество Христо-
во и благословена Нова година!

Таня Христова, 
Кмет на Габрово

До края 
на 2022 година ще
излязат още 2 броя 

на вестник 
"100 вести"  – 

на 29 и 30 декември.

Малки обяви, 
реклами, 

съобщения 
се приемат на 
23, 28, 29 и 30 

декември.

В ãîдишíàтà àíкетà 
íà в. "100 веñти": 
Рîñицà Йîíкîвà, 
Никîлàй Гриãîрîв, 
Мàрия Рàдîйчевà и 
Светлàíà Михàйлîвà 
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Светли 
коледни и 

новогодишни 
празници!

Яръмов АЦ ООД



23 декември 2022 г. 2

малки Обяви, 
реклами и съ-

Общения 
за „100 вести“

се приемат От 
9:30 дО 17:00
на вхОда на
редакцията. 

 в петък ГиШетО 
рабОти

дО 14:30 часа. 

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

БОРСА
ЯРЪМОВ АЦ • ООД

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

�    

Работим за вас!

ЯРЪМОВ АЦ • ООД

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

КОЛИЧЕСТВА - В НАЛИЧНОСТ

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

808-854, 808-545

РАДИАТОРИ ПАНЕЛНИ 
АЛУМИНИЕВИ MAKET 

УВеДОмлеНИе
елеКтрОразпреДелеНИе СеВер аД, 

разпреДелИтелеН ОбСлУжВащ цеНтър 
ГабрОВО И ГОрНа ОряхОВИца

УВеДОмяВа СВОИте КлИеНтИ, че:
 

 В периода 04.01.2023 - 06.01.2023 г. от 09:00 до 
16:30 ч. поради извършване на неотложни ремонтни 
дейности на съоръженията за доставка на електро-
енергия ще бъде прекъснато електрозахранването в 
района на община Габрово, с. Драгиевци и с. Драга-
новци (част от абонатите, захранени от ТП 1).

 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.

 О Б Я В А
        

 „ДКЦ 1 ГАБРОВО” ЕООД, със седалище: гр. 
Габрово, бул. „Трети март” № 3, ОБЯВЯВА ПУБЛИ-
ЧЕН ТЪРГ с тайно наддаване за отдаване под наем 
на  помещение от 39,72 кв. м, находящо се на втори 
етаж от сградата на „ДКЦ 1 ГАБРОВО” ЕООД - база 
1, за дентална рентгенова лаборатория, за срок от 
10 години, с начална тръжна цена 176,75 лв.
 Търгът ще се проведе на 10.01.2023 г. от 13.00 
часа в залата на „ДКЦ 1 ГАБРОВО” ЕООД. При нея-
вяване на кандидати - на 20.01.2023 г. от 13.00 часа. 
Депозит за участие от 176,75 лв. се внася в касата 
на „ДКЦ 1 ГАБРОВО” ЕООД - база 1, до началото на 
търга. Тръжна документация може да бъде закупена 
на цена 20 лв. в стая 2 - „Информация”, в база 1,  
бул. „Трети март” № 3. Оглед на терена - по всяко 
време.

Телефон за информация: 066  806 636.

Аíкетà: С кàквî ще зàпîмíите îтивàщàтà ñи 
2022 ãîдиíà, кàквî îчàквàте îт íîвàтà 2023?

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?

Росица Йонкова, 
областен 
кооРдинатоР на 
кнсб:

 „Отиващата си 2022 го-
дина ще запомня с доста 
напрежение, предизвика-
телства, динамично еже-
дневие в личен и профе-
сионален план. Започнах 
още повече да ценя време-
то, прекарано с близките 
си хора, и си давам смет-
ка колко е важно да имаш 
подкрепяща среда. Дей-
ността на нашия синдикат 
беше свързана с преодо-
ляване на обедняването 
на хората. Инициирахме 
преговори за сключване 
на колективни трудови до-
говори, блокирахме кръс-
товища в страната, напра-
вихме първото по рода си 
протестно автошествие в 
София. Годината за Бъл-
гария премина под влия-
нието на повишени цени, 
растяща инфлация, поли-
тическа нестабилност и 
ескалация на социалното 
напрежение. Завършваме 
годината с противоречиви 
намерения относно ръста 
на минималната работна 
заплата, без приет бюджет 
за 2023 година и без със-
тавен редовен кабинет. 
 И всичко това на фона 
на война, която се води 
близо до България. Бъл-
гарите тази година пока-
заха, че са съпричастни 
към нуждаещите се и ко-
гато държавата отсъст-
ва, то доброволчеството 
е единственото спасение. 
Визирам множеството бла-
готворителни кампании за 
бедстващите наводнени 
села в Карловско и бежа-

нците от Украйна. Това за 
мен е показателен знак за 
промяна на нашето обще-
ство към добро.  
 За съжаление, в ико-
номически и социален 
аспект мисля, че новата 
2023 година ще е трудна 
за всички ни. Надявам се 
поне да спре задълбоча-
ването на кризата, защото 
тогава прогнозирам сери-
озни проявления на соци-
алното недоволство. Дано 
управляващите се осъзна-
ят навреме и да спрат 
да експериментират с тър-
пението на хората. Дано 
постепенно започнем да 
възвръщаме покупателната 
си способност и да имаме 

малко повече спокойствие 
в дните си. Дано безумие-
то на войната се прекрати. 
Пожелавам здраве и бла-
гополучие на всички и 
нека имаме повече време 
за любимите си хора“. 

николаЙ ГРиГоРов, 
общински 
съветник от бсП: 

 „Най-хубавото, което 
лично ми се случи през 
2022 година, е раждане-
то на втората ми внучка. 
Всичко друго остава на 
заден план.
 За работата ми в част-
ния бизнес - проблеми 
има, бизнесът е в изклю-
чително тежка ситуация, 
свързана с цени на гори-
ва, на услуги. Пряко се от-
рази ситуацията с войната 
в Украйна. Трудно беше, 
предизвикателство беше. 
Представител съм и на 
Асоциацията на индустри-
алния капитал в Габрово, 
това е работодателска ор-
ганизация, там проблемите 
са същите. Проблеми има 
и в работата ми като пред-
седател на групата общин-
ски съветници на БСП в 
Общинския съвет. Не за 
друго, а защото от нашата 
група правим често изказ-
вания, даваме предложе-
ния, можеха много неща 
да се променят положи-
телно, но чуваемост от уп-
равляващите няма.
 За държавата - едва 
ли мога да запомня тази 
година с нещо добро. За 
съжаление, нещата вместо 
да се подобрят, се вло-
шиха. При тази полити-
ческа нестабилност има 
логично обяснение. Дой-
доха хора на власт, кои-
то според мен работиха 
изцяло за собствения си 
интерес, без дългосрочно 
да гледат в перспектива. 
Направиха се куп груби 
грешки, поведението на 
предишното правителство 

беше изключително зави-
симо от външни фактори. 
В страната всичко беше 
хаос, работи се на парче, 
без стратегии. Без да се 
знае как ще се развият 
нещата с еврофондовете, 
с бюджета, с доходите.
   Надявам се през новата 
година да няма пробле-
ми от рода на ескалация 
на конфликта в Украйна, 
очаквам малко да се успо-
кои обстановката в иконо-
мически план най-вече.
   Пак ни чакат избори 
през следващата година. 
За мен особено важни са 
местните избори, те ще са 
най-важното политическо 
събитие. Те са изключи-
телно важни, защото мест-
ната власт ще има все 
по-нарастваща роля за 
решаване проблемите на 
хората. Лошото е, че мест-
ната власт има ограничени 
правомощия. Но така или 
иначе промяна трябва да 
има, в частност в Габрово, 
защото този модел, който 
през последните години в 
Габрово управлява, е из-
черпан“.

МаРия РадоЙчева, 
Гл. ексПеРт в 
община ГабРово:

 „В личен план 2002 го-
дина бе интересна, имаше 
предизвикателства, имаше 
добри новини, случиха се 
добри неща с близките ми 
хора. 
 През 2022 година не-
щото, на което слагам аб-
солютен акцент в моята 
работа, е внедряването на 
депозитната вендинг сис-
тема за отпадъци в Габро-
во. Това беше нещото, кое-
то ни накара да вярваме, 
че сме намерили подхода, 
начина, по който да ув-
лечем хиляди хора и те 
да се чувстват сигурни и 
спокойни, че техният от-
падък се събира разделно 
и след това се рециклира. 
Направихме много иници-
ативи, за пръв път сме 
провели над 20 кампании, 
работихме паралелно с де-
цата, с институциите. В 
края на годината за пръв 
път проведохме с ученици 
събитието „Климатон“, кое-
то се оказа като формат 
успешно и харесвано от 
младите хора. 
   Лятната перла в коро-
ната беше „Поляна Узана 
фест“, фестивалът, който 
доказа, че мястото му е 
в сърцето на Балкана, от-
ново събра десетки хиля-
ди хора от цялата страна, 
имаше и много чужденци.
  Подземните контейне-
ри, които монтирахме на 
много места в града, се 
оказаха удачна форма, ма-
кар в началото да имаше 
технически трудности, но 
те бяха решени. Обратна-
та връзка, която имаме с 
хората, се оказва много 
положителна, хората са 
доволни. Подземните кон-
тейнери, соларните пейки, 

компостерните площадки 
се ползват много добре. 
Мобилният пункт за раз-
делно събиране на отпа-
дъци се движи из града, 
организират се кампании 
за събиране на опасни от-
падъци.
 Провеждаме постоян-
но в училищата екоуроци 
пред децата. Паралелно с 
тях организираме кампани-
ята „Дай РЕТ“ за събиране 
на пластмасови бутилки от 
децата, те се състезават и 
в началото на следващата 
година ще бъдат обявени 
победителите.
   От новата година оч-
аквам да ми се сбъдне 
списъка от три мечти, кои-
то няма да казвам, дано 
се сбъднат. Надявам се 
близките ми хора да са 
здрави, синът ми ще кан-
дидатства след седми клас 
догодина, пожелавам му 
успех.
   Пожелавам на всички 
габровци през 2023 година 
да бъдат малко по-спло-
тени, да намират повече 
време един за друг, да 
търсят поводи да се обе-
диняват. Защото, когато 
работим в екип, екипност-
та е нещо прекрасно, дори 
да имаме дискусии, споро-
ве, накрая екипът се оказ-
ва едно ядро, което води 
нещата напред. Пожела-
вам на всички годината 
да бъде щедра и много 
щастлива“.

светлана 
МихаЙлова, 
вРъзки с 
обществеността в 
МузеЙ на хуМоРа и 
сатиРата: 
„Ще запомня 2022 го-

дина с едно прекрасно съ-
битие, на което присъствах 
и бе особено зареждащо. 
Аз и моят съпруг имаме 
афинитет към рок и ме-
тъл музиката. В средата на 
юли се озовахме в едно 
приятно селце между Ста-
ра Загора и Чирпан, каз-
ва се Могилово, където 
се проведе Midalidare rock 

festival. В рамките на 4 
вечери видяхме едни от 
любимите си групи, запоз-
нахме се с нови приятели. 
Като коледен подарък през 
2019 си бяхме купили би-
лети за фестивала. Заради 
пандемията той бе отло-
жен две години. Фестива-
лът бе много вълнуващо 
събитие, защото работата 
ми е доста активна и на-
прегната. Присъствали сме 
и на първото издание на 
фестивала, надяваме се да 
присъстваме и на третото 
през 2023 година.

В личен план като май-
ка на двама тийнейджъри 
имам много предизвика-
телства. Животът ми е ин-
тересен покрай тях, по-
край артистичните изяви 
на дъщеря ми – тя се зани-
мава с рисуване и пеене,  
и покрай спортните успехи 
на сина ми – той е в бас-
кетболен клуб „Чардафон 

Орловец“, играе за 12 и за 
14-годишни момчета, не ми 
остава време да скучая.

В професионален план 
годината бе доста активна, 
бях в основата на орга-
низации на всички наши 
прояви и тези, свързани с 
50-годишнината на музея, и 
с 25-ото Габровско биена-
ле. Приятна бе срещата ми 
с едни от най-известните 
екоорганизации в страна-
та. 

Освен това интересна 
е работата ми по значими 
проекти, по които работим, 
като последната изложба, 
която открихме на 8 декем-
ври – „Кой е Сава Попов“, 
ще продължим да допъл-
ваме проекта и през след-
ващата година. Изложбата 
ще остане до април 2023 
година.

Държавата ще запомня 
с нестабилната политиче-
ска ситуация, за мен тя е 
изключително изнервяща, 
защото всичко това се от-
разява на живота ни. За 
съжаление, доходите все 
повече се обезценяват и 
силно се надявам през 
следващата година да се 
намери някакво решение, 
иначе все повече българи 
ще продължат да напускат 
България. Нашето семей-
ство няма такива намере-
ния, но имаме нужда от 
стабилност. Надявам се да 
се намерят политици, кои-
то не само да обещават, 
но и да изпълняват отго-
ворно обещанията си.

Надявам се 2023 го-
дина да бъде по-хубава 
от тази, да сме здрави и 
само хубави неща да се 
случват не само в личен, 
не само в служебен, но и в 
национален и междунаро-
ден план“.
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КАК ЗАПОЧВА ВСИЧКО?
Годините 1995 – 1999, 

през които бях заместник-
кмет по въпросите на об-
разованието, не само за 
СОУ „Максим Райкович”, 
не само за Община Дря-
ново, а за цялата страна 
бяха трудни, особено във 
финансово отношение. 

И понеже българското 
училище тогава се опит-
ваше да оцелее, искаше 
да оцелее и най-старото 
училище в Дряново – СОУ 
„Максим Райкович”. То се 
нуждаеше от допълнителни 
средства както за подо-
бряване на материалната 
база, така и за нормал-
ното си функциониране. 
С цел да бъдат обедине-
ни хората, желаещи съх-
раняването, развитието и 
бъдещите успехи на учи-
лището, с цел узаконява-
не на  средствата, които 
постъпват в училището, бе 
създадено училищно на-
стоятелство през есента 
на 1997 г. 

На практика това беше 
опит да се възроди и духа 
на училищното настоятел-
ство от епохата на Въз-
раждането.

В този момент създа-
ването на сдружения от 
нов тип (неправителстве-
ни организации) не беше 
мода. То бе необходимост. 
Вече и в Дряново идваха 
организации от чужбина, 
които искаха да си пар-
тнират не с Общината, а 
да работят с граждански 
сдружения. Подготвяше се 
работата по проекти. Към 
този момент бяха създа-
дени вече Дружеството 
за социално подпомагане, 
Общински комитет „Васил 
Левски”, Дружество за ум-
ствено и психически увре-
дени лица, Дружество към 
Съюза на инвалидите.

И така годината е 1997. 
Ето история на случилото 
се:

На 6 ноември 1997 г. в 
учителската стая на СОУ 
„Максим Райкович“ се про-
вежда събрание за учредя-

ване на Училищно насто-
ятелство. Присъстват 13 
души – учредители. Пред-
седател на събранието е 
Мария Събева – директор, 
а секретар е Боряна Ива-

нова – родител. Събрание-
то взема три решения:

За учредяване;
Приемане на устав;
Избор на управителен 

съвет (УС) и председател 

на УС, на контролен съвет 
(КС) и председател на КС.

На 25 ноември 1997 г. 
до фирмено отделение на 
Окръжен съд - гр. Габро-
во е подадена молба от 

избрания председател 
Боряна Иванова за реги-
стриране на сдружение с 
нестопанска цел с наиме-
нование Училищно настоя-
телство при СОУ „Максим 
Райкович“ и със седалище 
гр. Дряново, ул. „Васил 
Левски“ № 16. Основание-
то е чл. 134 от Закона 
за лицата и семейството. 
Формулиран е предметът 
на дейност: доброволно 
сдружение за подпомагане 

на учебно-възпитателния 
процес, стопанското и ма-
териално осигуряване на 
училището. 

С  решение  № 
1774/23.12.1997 г. по фир-
мено дело № 1237/1997 
Училищното настоятелство 
при СОУ „Максим Райко-
вич“ е регистрирано.

 Георги Цветков – 
председател на Училищ-
ното настоятелство

25 ãîдиíи училищíî íàñтîятелñтвî 
при СУ „Мàкñим  Рàйкîвич" в Дряíîвî

УЧРЕДИТЕЛИ И ЧЛЕНОВЕ НА УС И КС 
6 ноември 1997 г.:

1. Боряна Иванова – председател на УС на Училищ-
ното настоятелство
2. Мария Събева – член на УС
3. Генчо Витанов
4. Димитър Димитров
5. Райчо Минчев – член на УС
6. Любен Богданов – председател на КС
7. Соня Няголова – Мъглова – член на КС
8. Антоанета Ставрева – член на УС
9. Милко Илиев – член на УС
10. Цанка Лафчиева
11. Марин Денев
12. Клара Стефанова – член на КС
13. Иванка Иванова

КОЛЕДЕН БЛАГОСЛОВ
Дружеството на писателите –Габрово Ви 
поздравява с 
настъпващите коледни 
празници и Ви пожелава 
здрава и благодатна 2023 година.

МИРА БОЯНА – МИХАЕЛ
Откъс от поемата 
„Омайна нощ“ (звездната)

Звънтяха в мен камбанките -
красиви, коледни и първи

От чашките на момините сълзи –
камбанки на душата ми – 
В седефеното утро.
Преди Зората да се сипе.

Преливаше роса...
Роса валеше...

Очите ми събираха си перли
наливаха се извори 
с кристални струйки
в зениците мои тъмни;
Избликваше душата ми във песни
и в капчици вода...

Звънтяха в мен камбанките.
Трептяха.
Сладкогласни.
Поръсени с прах сребърен –
и с огледален лик – те
Гледаха ни! 
Зорко.
И следяха...
Искряха и блестяха те! –
Сребърни звънчета на душата ми!:
На елхово дърво - гирлянди пеещи! 
И в цветовете на Зората!

Окъпани от росен дъжд. 
Сияйни.
И бледо-розови. 
От Изгрева, далечен още...:
Красиви. Коледни. И - първи!

На моята душа - камбанките!
Танцуваха и пееха.
Огласяха нощта. 
Звънтяха!...
В седефеното бяло було на звездите.

МАРИЯ ШАНДУРКОВА

РОЖДЕСТВО
Родил се в тази нощ Христос
и Ангели запели песен,
звезда сияла в този час,
че пратеник дошъл небесен.

Познали мъдри този знак,
поели пътя след звездата -
със дар да му се поклонят -
Спасител той е на Земята.

Да има мир на този свят,
доброто да краси човека, 
да се обичат стар и млад,
до свършека на вековете.

От стари времена до днес
ний славим Рождество Христово,
че носи то добрата вест
и в песни, и в дела, и в слово.

РОСИЦА КЪНЕВА

* * *
Коледа!.. Звънят камбани...
Елхи окичени блестят...
И нека да докоснем длани
и щит да бъде любовта ни
срещу безумствата на този свят!

* * *
Над поля и гори снежи ли, снежи...
Идват коледни празници чудни.
Семе малко в земята лежи 
и очаква да бъде събудено.
Тъй надежда в душата кълни,
рой мечти във простора политат...
Нека сбъднат се в идните дни, 
нека всички да бъдат честити!

БОНЧИ БРАТОЕВА
из „Обречена съм на любов“

КОЛЕДА Е…
	 Честито	Рождество	Христово!
	 Чувате	 ли	 как	 весело	 звънят	камбаните	
и	 възвестяват	 на	 света:	 „Бог	 се	 роди,	 Бог	
се	роди”!	А	с	него	отново	се	ражда	Вярата	в	
душите	ни,	Любовта	в	сърцата	ни	и	Надежда-
та,	че	ни	очакват	много	нови	начала.
	 Днес	е	денят,	когато	трябва	да	оставим	
всичко	 лошо	 зад	 гърба	 си,	 с	 благородство	 да	
простим	на	хората	около	нас	за	грешките	им	
и	да	признаем	искрено	своите,	денят,	в	който	
трябва	 да	 се	 заредим	 с	 нов	 заряд	 от	 любов	
и	 доброта	 и	 да	 им	 дадем	 израз.	И	 всеки	ще	
усети,	че	всичко	това	придава	особен	чар	на	
живота	и	го	прави	по-хармоничен	и	приятен.
	 А	когато	навън	вече	е	тиха,	 свята	нощ	
и	хилядите	ангели	сътворяват	своите	вълшеб-
ства,	Бог	ще	благослови	мечтите	ни	и	ще	ги	
претвори	в	дните	ни.
	 Сиянието	 на	 Божията	 звезда	 вещае	 лю-
бов,	доброта,	добронамереност	и	прави	света	
по-съвършен	и	по-добър.
	 Пожелавам	 ви	 от	 сърце,	 мили	 приятели,	
магията	на	Коледната	нощ	да	превърне	 все-
ки	 ваш	 ден	 от	Новата	 година	 във	 вълшебна	
приказка	 без	 край.	Нека	 коледният	дух	 внесе	
с	 магията	 си	 много	топлина,	 обич,	 здраве	 и	
благодат	в	семейното	ви	огнище,	а	коледното	
вълшебство	вечно	да	гори	в	сърцата	ви!	Оста-
вете	се	в	ръцете	на	магията	спокойно	и	меч-
тайте	смело	и	дръзко,	 защото,	както	знаем,	
по	Коледа	се	случват	чудеса.	Не	преставайте	
да	 се	 оглеждате	 и	 търсите	 своето	 коледно	
чудо	 -	то	ви	очаква	някъде	там…	Дайте	му	
шанс!
	 А	Дядо	Коледа…	Дядо	Коледа	ни	изпраща	
блага	 вест	 -	 да	 се	 веселим	 безкрайно	 днес.	
Не	забравяйте	-	Коледа	е	състояние	на	духа.	
А	 моето	 е	такова	 -	 дано	 го	 одобрявате...	 И	
както	 винаги	 -	 за	 вас	 са	моята	най-чаровна	
усмивка	и	добронамерената	ми	силна	прегръд-
ка!
	 И	още	веднъж	ви	пожелавам	-	
			ЧЕСТИТО	РОЖДЕСТВО	ХРИСТОВО!

АМИН!

ОЛЯ ХРИСТОВА

Коледно чудо
 Дядо	 Коледа	 остави	 чашата	 с	 горещ	
шоколад	 върху	 бюрото	 си	 и	 с	 блага	 усмив-
ка	 се	 загледа	 в	 танца	 на	 снежинките	 през	
прозореца.	 Беше	 разпределил	 задълженията	
между	джуджетата	си	и	бе	време	да	се	заеме	
с	писмата	на	всички	деца	по	 света.	Четеше	
внимателно	 в	 търсене	 на	 коледното	 чудо.	
Всяка	 година	 едно	 писмо	 се	 открояваше	 от	
другите,	изпълвайки	сърцето	му	с	надежда	за	
един	по-добър	свят.	И	ето	го	и	него!	Между	
всички	молби	за	колички,	кукли	и	конструкто-
ри,	то	блестеше	като	бисер,	изписан	с	детска	
ръчичка:
	 „Скъпи	Дядо	Коледа,
	 Надявам	се	да	те	намирам	в	добро	здраве	
и	 весело	 настроение.	 Казвам	 се	 Милена	 и	
съм	 на	 10	 години.	 Тази	 година	 искам	 да	 ми	
донесеш	топла	къщичка	за	птички.	С	брат	ми	
намерихме	 врабченце	 със	 счупено	 краче	 и	 го	
прибрахме	вкъщи,	но	светът	навън	му	липсва.	
Зимата	 е	 студена,	 а	то	 има	 нужда	 от	 сво-
бодата	си.	В	плика	ще	намериш	и	стотинки,	
които	с	брат	ми	спестихме	от	закуски.	Бяхме	
много	 послушни,	 Дядо	 Коледа,	 и	 ти	 благода-
рим,	че	радваш	всички	деца	по	света!“
	 Дядо	Коледа	дълго	остана	загледан	в	пис-
мото,	а	на	лицето	му	грееше	топла	усмивка.	
Обърна	плика	и	меденият	звън	на	шепа	сто-
тинки	 се	 разнесе	 из	 стаята.	 Душата	 му	 се	
стопли	от	безкористната	молба.
	 -	Добродушко,	може	ли	да	дойдеш	за	мал-
ко?	–	провикна	се	с	боботещ	глас	и	се	облегна	
назад	в	стола	си.
	 -	 Какво	 има,	 Дядо	Коледа?	–	 попита	 ос-
троухото	джудженце.
	 -	 Донеси	 ми	 инструменти,	 трябва	 да	
направя	един	специален	подарък.
	 -	Но	нали	ние	правим	подаръците?
	 -	 И	 се	 справяте	 чудесно	 с	 тях!	 Обаче	
тази	 къщичка	 за	 птички	 е	 специална.	 Тя	 е	
коледното	 чудо,	 което	търсих	толкова	 дълго	
тази	 година,	 и	ще	я	даря	 с	 част	от	моята	
магия.	На	всяко	добро	трябва	да	се	отговаря	
с	двойна	добрина!

РАДА КАПРАЛОВА

РОЖДЕСТВО

Празникът е перла в наниза на дните,
ала днес душата литва със орлите,
ала днес Човекът крачи окрилен,
че синът на Бога има ден рожден.

Пътят му сияе, с чудеса изпълнен...
Хора изцелява, но от тях пропъден ,
себе си отрекъл, кръста си приел,
да спаси Човека има той за цел.

Радвайте се, хора, с Йосиф и Мария!
Божията майка чедо ще повие...
Хиляди години свети този ден...
Нашата надежда има ден рожден.

АЛЕКСАНДРИНА АЛЕКСАНДРОВА

Рождество

В	празнични	настроения	
на	Христовото	Рождество
искам	да	се	преродя	–	оная
Снежанка	мома	съм	била!
От	извори	горски	наливала
тая	сила	чародейна	бликала
от	магия	целебна	за	душата,
а	как	да	я	запокитя	хей-тъй!
На	чужди	и	свои	дарявам,
което	им	трябва,	и	помагам	-
но	горчиви	рани	зарастват	-
и	непоискана	прошка	давам	-
тая	благословия	е	на	вятъра	-
с	обич	се	полива	душа	цвете!
В	един	живот	с	вик	за	любов
родена	жена	с	мечта	звездна
под	златна	луна	затанцувам	-
невидима,	като	фея	влюбена,
сърцето	ми	тиктака,	живо	е
Рождество	в	коледна	феерия!

20.12.2022	г.,	гр.	Габрово

Женина Денчева

 Габрово може да се 
кандидатства максимално 
за 30 млн. лв. по процеду-
ра „Подкрепа за устойчиво 
енергийно обновяване на 
жилищния сграден фонд - 
Етап I“, финансирана със 
средства от Националния 
план за възстановяване и 
устойчивост. Очакват се с 
тях да бъдат санирани 70 
сгради в града. За Севли-
ево също може да се кан-
дидатства за 30 млн. лв. 
Общият размер на сред-
ствата за тази процедура 
за цялата страна е в раз-
мер на 1 129 881 600 лева 
с ДДС, коментира Тодор 
Попов, директор Дирекция 

„Административно и прав-
но обслужване“ в Община 
Габрово, който е ръково-
дител на екипа, който ще 
приема документите, ще 
подготвя проектите за кан-
дидатстване.
 „Срокът за кандидат-
стване е удължен до 31 
май 2023 година. Докумен-
тите ще се подават в Об-
щината, колкото по-скоро, 
толкова по-добре. В Габро-
во са проведени срещи 
с над 200 сдружения на 
собствениците, 63 от тях са 
в предфинален процес, за 
да се снабдят с техниче-
ски паспорти на сградите, 
техническия одит и одит за 
енергийна ефективност. 
 Другото важно, кое-

то трябва да се знае, за 
кандидатстването не важи 

принципът първият печели, 
дали в Общината ще постъ-

пят документите на 1 фев-
руари или на 1 май, фор-
мално няма никаква раз-
лика. Все пак призоваваме 
гражданите да подадат до-
кументите си по-рано, за 
да можем и ние да си 
свършим работата. Крите-
риите за блоковете, които 
ще получат финансиране, 
са прозрачни. В рамките 
на Закона за управление 
на етажната собственост 
сдруженията могат да при-
емат нови членове, като 
по този начин могат да 
повишат процента члену-
ващи с идеални части в 
сдружението и да получат 
по-голям процент точки. 
Ако в сдружението члену-
ват повече от 95%, сграда-

та получава 25 точки, ако 
са под 95% - 15 точки. Тези 
точки могат да се окажат 
решаващи“, допълва той.
    В Центъра за адми-
нистративно обслужване в 
Общината са инструктира-
ни относно необходимите 
документи, те ще бъдат 
публикувани и на сайта на 
Общината. После докумен-
тите ще бъдат проверява-
ни, служители от Общината 
ще изготвят проектите за 
кандидатстване. 
 „В екипа ще има юрист, 
специалисти от „Устрой-
ство на територията, ин-
фраструктура и екология“, 
които ще дават информа-
ция на гражданите. Основ-
ните въпроси, които касаят 

хората, е дали сградата е 
допустима, можем да отго-
ворим как да реагират, ко-
гато са няколко входа. Ще 
има информация и за тези, 
които още не са създали 
сдружения“, коментира По-
пов.
 Сдруженията на соб-
ствениците сами трябва 
да заплатят изготвянето 
на технически паспорти и 
енергийното обследване, 
като ако те бъдат одобре-
ни, средствата им ще бъдат 
възстановени по програма-
та. Ако не са одобрени, 
няма да се възстановяват 
средства.
    Информация се дава и в 
Областния информационен 
център.

70 ñãрàди в Гàáрîвî мîже дà áъдàт ñàíирàíи



23 декември 2022 г.4

РУМЯна СТанчева

  – Г-жо Димкова, как се 
роди книгата „Баене, баячки, 
баяния“? 
 – Словесните заклинания, 
баянията, са фолклорен жанр, 
който винаги е привличал ет-
нографи и фолклористи. Но да 
се събере нужния материал, 
за да се пише за баянията, 
иска много труд и време. Има 
и друга важна трудност - ба-
янията са тайно знание. По 
силата на народните вярвания 
и традиции те не се казват, 
защото ще загубят силата си. 
Не всеки може да бае, дори и 
да иска. Баенето се предава 
по пряка кръвна линия, на дъ-
щеря или внучка, но и за това 
има изисквания. Може да се 
откраднат и от лечителката, 
когато тя лекува и говори по-
високо и по-бавно.Тогава не 
губят силата си. 
 Да се пише върху вече 
записаните по-рано баяния, 
също иска много време - тряб-
ва да се ровиш из архиви, 
музеи и библиотеки. Затова 
такива публикации досега има 
само за определено селище 
или баене, каквито са книж-
ките на габровския етнограф 
Ангел Гоев върху уроките и ле-
енето на куршум за страх. Ця-
лостно изследване, като моята 
книга, няма. 
 Преди много години тряб-
ваше да избера тема за ас-
пирантура. Покойният проф. 
Петър Динеков, вече директор 
на новооснования Институт по 
фолклор към БАН, като раз-
бра, че имам интерес и доста 
записи, ми избра баянията 
за тема. Тогава не се усетих 
изобщо с какъв таралеж се 
сдобивам и какви трудности 
ме очакват. Дори приех с ра-
дост. И така от 1976 година за-
почнах да събирам баянията с 
научен интерес и подход. За-
почнах да ги записвам от пър-
вите им публикации в най-ста-
рите сборници и периодични 
издания на XIX век. Записах 
всичко от Сборник за научни 
умотворения, наука и наро-
допис към БАН, който започ-
ва да излиза в 1889 година; 
от архивите на Етнографския 
музей в София и от селищни 
архиви и музеи; ровех се в 
библиотеките и катедрите на 
висшите учебни заведения.
 – Книгите по темата са 
библиографска рядкост, как 
успяхте да съберете инфор-
мация за книгата си?
 – Много ценна информа-
ция извлякох от ръкописните 
дипломни работи на студенти 
при акад. Стоян Романски, 
които се намират в библиоте-
ката на Софийски университет, 
както и от дипломните работи 
на проф. Цветана Романска, 
чиято дипломантка съм и аз. 
Помагаха ми и някои мои сту-
денти - дипломанти или други, 
със записи в задължителните 
курсови работи. 
 Осъществих и много лични 
срещи с баячки при ежегодни-
те фолклорни експедиции със 
студенти. Срещах се с тях ви-
наги, когато имах възможност. 
Имах начин да ги накарам да 
бъдат напълно откровени с 
мене и ми кажат всичко, кое-
то знаят за баенето и най-ве-
че баянията, които използват. 
Питах ги какво лекуват и се 
уговарях - аз ще им казвам 
баяния и ако улуча техни, ще 
ми кажат всичко. Като разби-
раха, че съм вътре в нещата, 
ми казваха репертоара си без 
притеснение. Такъв беше слу-
чаят например с баба Ирина 
Сакъзлъ в село Каменка, Бе-
сарабия.
 Така се събра огромен ма-
териал. Той е записван в про-
дължение на 20 години. На-
истина хвърлих много труд и 
време. Колкото повече записи 
имах, толкова повече въпроси 

си задавах и тър-
сех отговорите им. 
В България нямаше 
разработки, които 
да ми помогнат, да 
ме насочат, зато-
ва прочетох много 
трудове на руски и 
сръбски етнографи 
и фолклористи. Вър-
вях по свой път и 
се справях по свой 
начин. Хората около 
мене, дори семей-
ството ми, не раз-
бираха достатъчно с 
какви трудности трябва да се 
справям, защо се бавя с пи-
сането. Защото дори само да 
се прегледа и да се анализи-
ра огромната информация, с 
която разполагах, изискваше 
много знания, усилия и време. 
През 1997 година, нулева и 
неблагоприятна за пенсиони-
ране, ни накараха седем-осем 
жени, колежки – връстнички, 
да се пенсионираме с твърде-
нието, че са нужни доходи за 
увеличение на заплатите на 
служителите в Университета. 
Не зная дали им увеличиха 
заплатите, но ние определе-
но пострадахме. Аз например 
загубих години за пенсия, а и 
пенсията ми е минимална, все 
едно не съм работила изобщо. 
Никой не отчита висококва-
лифицирания ми труд, никое 
правителство не премахна не-
справедливостта, въведена в 
1997 година. Но това е друг 
въпрос.
 Всъщност още тогава, пре-
ди 20 години, Университетско 
издателство на Софийски уни-
верситет поиска да издаде 
труда ми, но аз не се съгласих 
заради неизгодните им усло-
вия. Съпругът ми така и не ми 
прости. Ако беше жив, щеше 
много да се радва на книгата.
  – Кое е най-ценното в 
книгата? Защо един човек ще 
иска да я прочете?
 – Мисля, че ти сама си 
отговори – защото е библи-
ографска рядкост. Не мисля, 
че някой друг ще се наеме 
да издава баянията така об-
стойно. Може и да пишат, но 
няма да е същото. Сега вече 
и личните срещи с баячките 
нямат смисъл. Баенето отмира 
тотално, то не е онова, което 
е било. Баячките са повече 
меркантилни, измислят си, не 
спазват и променят традиция-
та. Доколкото ги има, разбира 
се.
 Първата глава на книгата 
ми е етнографска. Спряла съм 
се на лечебната магия баене 
подробно – кой може да бае, 
какви болести са се лекува-
ли, какви обредни вещи са 
използвали лечителките, как-
ви действия са извършвали. 
Всичко описано е свързано 
с народната традиция, вяра и 
представи. 
 В другите глави е напра-
вен анализ на структурата на 
словесните заклинания, на 
устойчивите клишета, които 
ги изграждат, и на тяхната 
функция, която е определяща. 
Класифицирани са и типовите 
баяния и са подробно описа-
ни. 

 

Разкрита е и поетиката на 
баянията във връзка с другите 
фолклорни жанрове. Стремила 
съм се да осветля този непо-
знат фолклорен жанр от всич-
ки страни. Някои неща обаче 
може и да са пропуснати или 
по-скоро недостатъчни, зависи 
от аспекта на читателя. 
 Ще има читатели, които ще 
търсят в книгата да се научат 
да баят или да прочетат по-
подробно за магията. Те ще 
останат може би разочарова-
ни. Всичко, което им трябва, 
го има, но не е елементарно, 
а е пречупено през погле-
да на специалиста – фолкло-
рист, който се е стремил не 
само да задоволи простото 
човешко любопитство, а да 
подходи и обясни баенето и 
баянията по-научно. Книгата 
ще задоволи ония читатели, 
които се интересуват от на-
родните традиции, народната 
медицина и лечебната магия, 
от народните вярвания и пред-
стави, народната митология и 
космогония. Който почита кул-
турното наследство на народа 
ни, ще се гордее, че нашите 
баяния показват връзката ни с 
културната история на славян-
ските народи, с културното на-
следство на индоевропейските 
народи и дори излизат извън 
ареала на техните ритуали и 
обреди. Младите може и да не 
са чували за баене, да не са 
ходили при баячки, но тъкмо 
затова трябват да имат вкъщи 
тази книга, която ще ги напра-
ви съпричастни, тях и децата 
им, в уважението и респе-
кта към българщината. Това е 
много важно за нацията ни. 
Онова, което е нужно да се 
знае за културата на Бълга-
рия, трябва да се притежава.
 – Как се вписва тази книга 
в другите Ви книги и публика-
ции, част от които са посвете-
ни на Дряновския край?
  - Всичко, което съм на-
писала, са фолклорни и ет-
нографски теми, така че няма 
как книгата да не се впише. 
Запалих се по фолклора най-
вече, когато записвах матери-
али за дипломната си работа 
върху село Гостилица. Беше 
интересна и много полезна 
работа. Записах всички баби, 
които една по една си отидоха 
от този свят. Работех по план, 
който професор Романска 
даваше на дипломантите си. 
Първата, етнографската част 
на дипломната ми работа, из-
лезе в книгата „Гостилица в 
миналото и сега“ още докато 
бях учителка в Дряново. Тя е 
в съавторство със съпруга ми 

Николай Димков, който е от 
Гостилица. Той беше писал за 
църквата и училището и напи-
саното влезе в книгата в от-
делни глави. А дипломната ми 
работа е в Дряновския музей, 
там съм я дала. 
 После песните на селото 
излязоха в отделна книга – 
„От едно гърло два гласа“. 
Всъщност на задната корица 
на книгата има по-голямата 
част от библиографията на 
онова, което съм издала. 
 Като асистент в Шумен-
ския висш педагогически ин-
ститут, после Шуменски уни-
верситет „Епископ Константин 
Преславски“, написах сбор-
ници с песни за коня във 
фолклора и песни за Руско-
турската война. Те са с об-
ширни предговори по темата. 
Седемте книжки с изпитани 
народни рецепти с общото 
заглавие „Народът се лекува 
сам“ пък издадох от името на 
моята фирма. За събирането 
на рецептите много ми по-
могнаха студентите. Книжките 
трябваше да са много, но фа-
лирах и издадох само седем. А 
трябваше да стигнат до 30. Из-
лязоха в хиляден тираж, даже 
в по два тиража, така бяха 
търсени, защото са полезни 
и помагат. Разбира се, мате-
риалът стои - хиляди изпитани 
рецепти за всички болести. 
Ако времената се променят и 
потомците ми проявят интерес 
и желание, да ги отпечатат. Аз 
вече няма да съм. 
 В днешно време хората, 
които пишат, малко печелят 

от труда си. Книгоразпростра-
нителите вземат 40 процента 
комисиона, но пишещият пла-
ща отпечатването. Той даже 
може да няма печалбата на 
посредника разпространител. 
Така е в България, богатее се 
от комисиони, а по-малко от 
труд. 
 Например, аз пазя тексто-
вете на баянията, върху които 
съм работила в книгата. Над 
1200 текста, напечатани, с го-
тови показалци. Нужен е само 
предговор и сборникът е го-
тов. Всички славянски народи 
имат издадени такива сбор-
ници, но ние - не. Никой не 
би се наел тепърва да събира 
баяния - много голям труд, 
а на живо няма вече и кой 
да се запише. Нужен е спон-
сор, човек, който милее за 
българщината и разбира, че 
това е много ценно фолклорно 
наследство. И да има възмож-
ност и желание да заплати 
на голямо издателство. Но… 
бъдещето ще покаже дали има 
състоятелни родолюбци и це-
нители на българското фол-
клорно наследство. 
 Интернетът измести чете-
нето на книги, макар че изоб-
що не е същото – да протег-
неш ръка и вземеш книгата, 
която ти харесва, в ръце или 
да стоиш на монитора или 
на телефона и да четеш. Ако 
изобщо се чете. Защото спо-
ред мен хората, които четат, 
ценят и пазят, и купуват книги, 
па били хубави и редки, вече 
останаха малко.
 – Вие сте гостиловска 

снаха, с Вашия съпруг - по-
четния гражданин на Дряно-
во проф. Николай Димков, 
сте започнали професионал-
ния си път от Гостилица и 
Дряново. Какво място заема 
този край в сърцето Ви?
 – Родена съм в селото на 
баща си – село Соколово. То 
е на седем километра от град 
Карнобат, даже по времето, 
когато съм се родила, са били 
една община. Родила съм се 
на 10 август 1940 година в 10 
часа преди обяд. Баща ми 
обаче отишъл да ме запише 
в Общината в понеделник и 
за да не го глобят, записал, 
че съм родена на 11 август. 
Така се водя по документи, 
но празнувам на рождения си 
ден. Нашите са се изселили в 
Карнобат, когато съм била на 
година и половина. 
 Израснах в града, без да 
ходя на село, защото татко 
много не се разбираше с 
баща си, беше полусирак, а 
в селото на майка ми вуйчо 
ми боледуваше. Четях извън-
редно много, по цяло лято, по 
цели нощи. Завърших сред-
но образование в карнобат-
ската мъжка гимназия „Васил 
Левски“. Исках да следвам 
медицина, но не ме приеха. 
Същата година бяха уволнили 
набор офицери, които влизаха 
във висшите учебни заведения 
с привилегии и почти никое 
от момичетата ни не влезе. А 
момчетата ги взеха войници, 
всички. На следващата година 
записах Полувисшия библио-
текарски институт в София. 
 Втората година, преди да 
завърша, се запознах с бъ-
дещия си съпруг. Отидох с 
колега от неговата група да 
празнуваме новата 1961 го-
дина. Бяхме в квартирата на 
Николай - обширен хол, който 
побра всички ни. Николай ме 
харесал от пръв поглед още 
на вратата, настани ме на ма-
сата до себе си и цялата ве-
чер ме ухажваше. На разсъм-
ване, когато ме изпращаше до 
моята квартира, той направо 
предначерта живота ми – ще 
почна работа в Дряново, ще 
завърша висше образование, 
ще учим заедно, ще се оже-
ним. Всичко се сбъдна! И така 
от 1961 година, от запознава-
нето ни, до 2021 година бяхме 
заедно, неразделни. 
 През лятото на 1961 година 
започнах работа като мето-
дист в Дряновското читалище. 
Бях стажувала в Бургаската 
окръжна библиотека. Хареса-
ли ме и бяха писали до Ин-
ститута специално писмо да 
ме изискат. Нашите много се 
радваха, защото дядо има-
ше къща в Бургас, но нямаха 
жителство да я освободят от 
квартирантите. Възлагаха на-
дежди аз да го сторя. Но Ни-
колай от студентската бригада 
дойде направо у нас, убеди 
майка ми да работя в Дряново 
и като се върна, ми изпрати 
заповед за назначение. Така 
че за пръв път видях Дряново 
в 1961 година. Видях и се влю-
бих в него. Малко китно град-
че, за разлика от прашния и 
кален Карнобат. Плени ме с 
чистите си бели улици, бяха 
павирани, не асфалт. Хубави 
къщи и дворове с много цветя. 
Чист въздух. Възрожденската 
стара улица страшно ми харе-
са. Всичко грабна сърцето ми. 
Така е и до днес. Тази обич 
не пресъхна, тя дори доби 
по-дълбоки корени с годините. 
Всичко ми харесва в Дряново, 
и сега дори бих се върнала с 
удоволствие да прекарам ос-
татъка от живота си в града.
 В читалището обаче рабо-
тих само близо два месеца. 
Кандидатствах българска фи-
лология, приеха ме и есента с 
Николай заминахме заедно за 
София. 

продължава на стр. 5

Гиíкà Димкîвà: „зà първи път видях Дряíîвî през 1961 ãîдиíà 
и ñе влюáих в íеãî, à в Гîñтилицà ñе зàпàлих пî фîлклîрà

“
 Гинка Димкова е родена през 1940 г. в село Соколово, 
Карнобатско. Завършва  СУ „Св. Климент Охридски“ и като  
гостиловска снаха, съпруга на почетния гражданин на Дря-
ново проф. Николай Димков, известно време живее в село 
Гостилица. Започва работа като методист в НЧ „Разви-
тие“, а по-късно е учител по БЕЛ в СУ „Максим Райкович“. 
След като семейството се премества да живее в Шумен, 
става преподава-
тел по български 
фолклор в Шумен-
ския университет. 
Автор на множе-
ство книги и сту-
дии за Дряновския 
край, а последната 
й книга - „Баене, 
баячки, баяния“, 
излезе наскоро от 
печат.
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ПРОИЗВОДСТВО НА БЕТОН И АРМАТУРА

ТЪРГОВИЯ СЪС СТРОИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ

БВ ГР. ГАБРОВО, ЗОНА ИНДУСТРИАЛНА  
             0885/666637
БВ ГР. СЕВЛИЕВО, УЛ. „ВАСИЛ ЛЕВСКИ“ № 58  
             0885/666623
БВ ГР. ЛОВЕЧ, УЛ. „БЯЛО МОРЕ“ № 11  
             0885/666634
БВ ГР. АПРИЛЦИ, УЛ. „ДУНЕВСКА“ № 5  
             0885/666627

рабОта преДлаГа
„еСа КОНтрОл” търси работник за запояване, 
монтаж и настройка на електронни изделия. 
Умения - работа с поялник, мултицет, осцилос-
коп. Постоянна, 5 работни дни, 8 часа. Габро-
во, ул. „Станционна“ 3, ет. 1 (район Автогара), 
0888/699-430. [15, 13]
ФИрма търСИ мияч за стол. Справки на тел. 
0885/069-027. [6, 6]
рабОтНИцИ за подготовка на пластмаса се тър-
сят на тел. 0887/396-371. [11, 9]
реСтОраНт „СОпраНО“ търси миячка - вечерна 
смяна. Справки на тел. 0885/467-197. [3, 3]

птИцеКлаНИца „ГепарД“ търси да назначи 
работници - мъже и жени, за производството си. 
Справки на тел. 0885/713-813. [10, 8]
птИцеКлаНИца „ГепарД“ търси да назначи 
шофьор на товарен автомобил с категория „С“, 
професионална компетентност, удостоверение  
за психологическа годност. Справки на тел. 
0885/713-813. [10, 8]
хОтел „прИма S“ - Узана търси камериерка 
с опит (може и пенсионери). Справки на тел. 
0888/009-001. [3, 3]
„ФИрма „СтС Принт” АД търси да назначи „Во-
дач мотокар”. За контакти: тел. 066/817-132. [4, 
2]
маГазИН за хранителни стоки търси продавач-
консултант. Справки на тел. 0887/82-55-34. [3, 1]

ГрИжа за бОлНИ
И ВъзраСтНИ
търСя жеНа за грижи за възрастна жена. Поне-
делник - петък от 8 до 11 часа. Справки на тел. 
0896/66-97-28. [4, 4]

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

НОВИ ОФЕРТИ:
Хаджицонев мост, къща, 2 ет., 120 м2 30 000 лв.
Еса, двустаен, тухла, ет. 1, 67 м2      62 000 лв.
Гарата, 65 м2, тухла, ет. 5             49 000 лв.
ИЦ, н. строителство, двустаен, ет. 2   89 000 лв.
ШЦ, двустаен, тухла, ет. 3              69 000 лв.
Център, тристаен, ет. 2                 80 000 лв.
Яворец, къща, 100 м2, 1.5 дка          68 000 лв.
Шиваров мост, етаж, 150 м2, гараж   110 000 лв.

ИЗГОДНИ ОФЕРТИ:
Център, магазин, 84м2 68 000 лв
Център, 144м2, ет. 2 45 000 лв
Идеален център, магазин, 40 м2 48 000 лв
ПРОДАВА НОВО СТРОИТЕЛСТВО:

Идеален център, 100м2 116 000 лв
Идеален център, Младост, двустайни, тристайни

ГАРСОНИЕРИ: 
Трендафил-2 50 000 лв

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

ГРАД С КИ КЪ ЩИ И ЕТАЖИ:
Камъка, 140 м2, двор 85 000 лв
Хаджицонев мост, 2 етажа, 220 м2, гараж, двор, 
ПВЦ 45 500 лв

Шиваров мост, 80 м2, ПВЦ 55 000 лв
Баждар, къща, 80 м2, 480 м2 двор 65 000 лв

ПАР ЦЕ ЛИ:
Рязковци, 2.6 дка 39 000 лв
Хаджицонев мост, УПИ, 1 дка 8 000 лв
Киевци, 1200м2 36 000 лв
Пройновци, 1200м2, УПИ 12 000 лв
Сирмани, 1050 м2, УПИ 15 000 лв
Индустриална зона, 500м2 15 000 лв
Широк център, Младежки дом, 1 дка 11 000 €
ул. „Свищовска“, 450 м2 25 000 лв
Лъката, 480 м2, УПИ 15 000 лв
Стефановци, 796м2, УПИ 8 500 лв 
Гарата, 2700 м2, 600 м2 договаряне
Изход за В. Търново, гл. път, 1516м2 60 000 лв
Ок. Ветеринарна лечебница, 10.4 дка, УПИ дог

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

ДАВА ПОД НАЕМ:
Ид. център, лукс студио, обзаведено  500 лв
Бичкиня 320 лв

ОЩЕ АКТУАЛНИ ОФЕРТИ - В ОФИСА
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МОНОЛИТ25
години

www.monolit-bg.com

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

тел.: 066/80 85 74,  0885 118 119

ПРО ДА ВА ТРИСТАЙНИ:
ул. „Николаевска“, 130м2, монолитен, 
ет. 4 250 000 лв.
Ид. център, ет. 4 75 000 лв.
Ид. център, ет. 2 39 000 €
Борово, ет. 3, 102м2 31 500 €
Идеален център 72 000 лв
Шиваров мост, ет. 7, подобрения, с 
обзавеждането 42 000 €
До Куклен театър, ет. 6  70 000 €
К-с „Хр. Ботев”, ет. 5 47 000 €
Административен център, ет. 3 дог.
ИЦ, 2 ет., 120 м2 110 000 лв.
ЕДНОС ТАЙ НИ:

Идеален център, ет. 6 24 500 лв.
ДВУС ТАЙ НИ:
Голо бърдо, панелен, ет. 3 дог.
Гарата, ет. 4, тухла 41 500 лв.
Ст. „Априлов“,тухлен, ет.3 72 000 лв.
Младост,панел,среден,ет.4 56 500 лв.
Голо бърдо, ет. 1 договаряне
Шиваров мост, ет. 7, подобрения, с 
обзавеждането 62 000 лв.
Младост, ет. 11, лукс, обз. 40 000€
НОВО СТРОИТЕЛСТВО:
Д. Дянко, апартаменти 380 €/м2

КЪ ЩИ: 
Идеален център, 2-етажна, възмож-

ност за ново проектиране 65 000 €
Стефановци, етаж, 97м2 42 000 лв.
„Баба Зара“, етаж, двор 36 500 лв.
Златевци, масивна, РЗП 230 м2, двор 
1500 м2, гараж 95 000 лв.
Габрово, 700 м2 земя 29 000 лв.
Камъка, 800 м2 двор, за ново проек-
тиране 82 000 лв.
Здравковец, 2-етажна + постройки, 
2 дка земя 29 000 €
Ясени,стара,битова,гараж 37 000 лв.
Шиваров мост, 2 ет. 50 000 €
„Т. Иванов”, 2-ет., гараж 63 000 лв.
Дебел дял, масивна 28 000 €
ТЪРГОВСКИ ОБЕКТИ:
ИЦ, заведение, 80м2 31 000 €
ул. „Брянска”, магазин, ново строи-
телство, 55 м2 1200 €/м2

ВИ ЛИ, ПРОИЗВ. СГРА ДИ:
Дряново, вила, 2 дка двор 3 500 €

Вила с двор договаряне
Пр. халета-250м2,300м2,1000м2 дог.
Сгра да за ки но/за ве де ние, подобре-
ния, проект договаряне
Сгра да,ет.3,биз нес  цен тър 80 000 лв.
ПАР ЦЕ ЛИ: 
Пройновци,4200м2, комуник. 8€/м2

Дряново, гл. път, 3 дка 7 €/м2

Баба Зара, 700 м2 35 000 лв
До БКС, 10 дка 26 €/м2

До “Мак”, 12 дка 72 €/м2

Радичевец, 600 м2 10 500 лв.
кв. Андреево, ок. 1 дка 10 500 €
Борики, 2800 м2 30 500 €
КУПУВА Н. СТР., ЦЕНТЪР, 3-СТАЕН
КУПУВА ПАРЦЕЛ НА ДОНИНО ИЛИ 
КОПЧЕЛИИ, ПАНОРАМА
КУПУВА СПЕШ НО! ДВУС ТАЕН ПА НЕ-
ЛЕН ГАР СО НИ Е РА - ПЛА ЩА ВЕД НА ГА
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ГАБРОВО, УЛ. “СОФРОНИЙ ВРАЧАНСКИ” 9, ЕТ. 1 
066/80-30-56, 80-55-65, 0899/312 100

ИмОтИ прОДаВа
апартамеНт, 67 кв. м, на Гарата за 53 000 
лв. се продава на viber 0034/609-917-778.
пОмещеНИе - 100 кв. м, ток, вода, се про-
дава на тел. 0897/689-442. [5, 4]
Гараж На ул. „Лазурна“ се продава на тел. 
0899/572-099. [5, 3]
апартамеНт Се продава на тел. 0876/44-
66-25. [5, 3]

ИмОтИ КУпУВа
еВтИНа Къща, може и полусъборена, се 
купува на тел. 0895/752-838.
апартамеНт Се купува на тел. 0876/750-
396. [13, 12]

ИмОтИ ДаВа пОД Наем
реНОВИраНИ И обзаведени офиси в сгра-
дата на ОББ се отдават под наем на тел. 
0888/907-666. [10, 9]
СтОматОлОГИчеН КабИНет се дава под 
наем на тел. 066/80-61-05. [9, 7]
Гараж На ул. „Никола Войновски“ 137 се 
дава под наем на тел. 0879/361-297. [3, 1]

ИмОтИ търСИ пОД Наем
КВартИра Се търси на тел. 0877/495-882. 
[19, 17]
пеНСИОНер (77 г.) търси квартира в гр. 
Плачковци и гр. Трявна. Справки на тел. 
0884/625-460. [3, 3]

ГОрИ КУпУВа
чаСтНИ ГОрИ изкупува. Добри цени. Плаща-
не веднага. Тел. 0886/277-250

земИ
КУпУВам земеДелСКИ земи и гори, може 
и на идеални части - 0886/33-14-15. [21, 20]

НОщУВКИ
НОщУВКИ - тел. 0888/254-625, 0879/272-
528.

ОтОплеНИе
„мГ-леС“ прОДаВа ДърВа за ОГреВ - 
справки на тел. 0887/547-499, 0878/513-
655.
„пехлИВаНОВ“ - пресяти въглища донбас, 
дърва. Ниски цени, безплатен транспорт - 
066/805-642, 0897/892-903.
ДърВа В чували и разпалки. Незабавна дос-
тавка. Тел. 0884/709-093.
НацепеНИ ДърВа, разпалки. Безпла-
тен транспорт. Незабавна доставка. Тел. 
0895/252-686.
ДърВа В чували и разпалки. Бърза доставка. 
Тел. 0877/471-466.
ДърВа за печки и камини се продават на 
тел. 0876/583-472.

ДърВа за огрев в чували и разпалки. Дос-
тавка на място. Справки на тел. 0877/191-
102.
ДърВа В чували и разпалки. Безплатна дос-
тавка. Тел. 0876/437-140.
НарязаНИ И нацепени  дърва - бърза дос-
тавка,  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 продават на тел. 
066/823-712, 0887/620-535, 0876/162-172.
НарязаНИ И нацепени дърва, реални коли-
чества - 0879/98-81-31.
НацепеНИ ДърВа - 160 лв. - 0886/652-
152.
НарязаНИ, НацепеНИ дърва, чували - 
0892/329-728.
„ВелеВ-СтрОйремОНт“ преДлаГа пелети, 
дървени и слънчогледови екобрикети, донба-
ски въглища - 0897/922-481. [11, 10]
ДърВа В чували се продават на тел. 
0899/05-20-10. [9, 8]
чУВал ДърВа - 9 лв. - 0893/511-154 [14, 
12]
пелетИ Се продават на тел. 0897/974-477 - 
www.alexfloor.com. [6, 5]
режа ДърВа. Споразумение само на място! 
Тел. 0894/363-580. [6, 4]

продължава от стр. 4
 На 30 октомври подписах-
ме граждански брак. Николай 
беше една година преди мене и 
аз трябваше да изкарам много 
добър успех, за да взема две 
години за една. Взех четвърта и 
последната, пета година заедно 
и завърших семестриално с 
него. 
 В 1965 година бяхме вече 
учители в Гостилица. Стояхме 
две години. Първата година ми 
беше много трудно – препода-
вах на всички прогимназиални 
класове български език и лите-
ратура, допълвах с часове по 
нова история. Трябваше много 
да уча. Едновременно с това 
правех и дипломната си рабо-
та. Битовите условия не бяха 
добри, тогава селото нямаше 
вода, ползвахме кладенец, а 
и детето ми беше тригодишно. 
Както и да е, защитих диплом-
ната си работа с отличен, на 
писмения изпит изкарах пет и 
се дипломирах с диплома пет и 
петдесет. 
 В 1967 година дойдохме в 
Дряново. Тук бях учителка шест 
години. Изкарах от седми клас 
два випуска. Това бяха най-ху-
бавите ми години във всички 
аспекти. Обичах учениците си, 
бях млада и амбициозна и ис-
ках да им дам най-доброто от 
себе си. Мисля, че те го разби-
раха и ме уважаваха. И учеха, 
не като сегашните ученици. И 
родителите им ме уважаваха. 
Изобщо дряновци са останали 
в спомените ми като много 
будни и родолюбиви българи, 
истински балканджии.
 – Кои са Вашите най-ценни 
хора сред дряновци?
 – Много неща и много кра-
сиви спомени ме свързват с 
Дряново. Тук се роди и малкият 
ми син, тук се зародиха и мно-
го верни и истински приятел-
ства. Ценя всички хора, с които 
съм общувала, защото дрянов-
ци са отворени за света хора, 

добри и гостоприемни. Такива 
са в съзнанието ми и като чета 
във Фейсбук, мисля, че не са 
се променили. Тук имахме до-
бри приятели, някои отдавна не 
са между живите. С Ана Йорда-
нова и Иванка Иванова бяхме 
едно трио, на което някои за-
виждаха. Събирахме се в нас, 
имах хубави плочи и танцува-
хме. Ана месеше набързо питка, 
носеше я на сбирките, беше ни 
вкусно и сладко. Бог да я прос-
ти Иванка, пеехме на два гласа 
с нея, много се обичахме. Беше 
интересно, беше весело, бяхме 
млади, хубави, жизнерадостни. 
Е, после с годините не всичко 
остана същото… Много ценен 
близък човек ми е Светлана 
Ганчева. 
 Винаги, когато съм била 
сама в Дряново, аз съм при 
нея. У тях се чувствам като 
едно време, бяхме врата във 
врата, съседки, с нея съм най-
добре, най-спокойна и истин-
ска. Нищо през годините не се 
промени. Когато пък сме били 
в Дряново с Николай, почти 
винаги сме отсядали в Тонито 
и д-р Райчо Рашков, Бог да 
го прости. Много ги обичам 
и двамата, но Райчо ми беше 
като брат. Като се любихме 
с Николай, те живееха заед-
но, а после и през останалите 
студентски години останахме 
неразделни. 
 Много скъпо ни беше и се-
мейството на Ана и Констан-
тин Йорданови. Дори станаха 
кръстници на малкия ни син. 
Бог да прости и Косьо, Николай 
много го ценеше. Много сме си 
гостували взаимно. Тези споме-
ни не се изтриват, нищо не съм 
забравила от живота си. 
 Много обичам и Веселина 
Мирчева, първа братовчедка на 
Николай. Учила съм я, а тя пък 
колко е гледала малкия ми син. 
Добър и любвеобилен човек е, 
да е жива и здрава. И също 
така обичам и всичките си уче-

ници. Не съм била на нито една 
от срещите на випуска, не бих 
познала повечето, но в съзна-
нието ми са такива, каквито са 
били някога. А и много от тях са 
ми приятели в социалната мре-
жа. Връзката не е прекъсната, 
продължава.
 – Как вижда Дряново отда-
леко моята любима учителка 
по БЕЛ, толкова красива, така 
мила и всеотдайна към учени-
ците си? 
 – От Шумен Дряново се 
вижда желано. Искам да дойда, 
хубаво ми е там, но вече не 
мога да пътувам с влак и авто-
бус. Последният път, когато бях 
обаче, ми направи впечатление, 
че по улиците и в заведенията 
почти няма млади хора. Ама то 
май вече всички провинциални 
градчета са такива. Виждам, че 
животът все пак тече интерес-
но, благодарение на твоите пуб-
ликации. Но и нежелани неща 
стават. Закриват се училища, 
предприятия, хората сякаш са 
се обезверили или станали по-
злобни и по-инертни. 
 От години се чудя обаче 
защо дряновци не използват 
онова, което природата е дала 
на града им. Дряново има най-
добрия климат за ревматично 
болни деца в България. Имахте 
толкова сгради, подходящи за 
санаториуми, защо през всич-
ките тези години никой не се 
сети да го направи. Градът ще 
спечели, ще се оживи, децата и 
родителите им ще са благодар-
ни, България щеше да е благо-
дарна. 
 – Г-жо Димкова, изпратете 
своите послания към дрянов-
ци!
 – Имате толкова будни, ини-
циативни и амбициозни кмето-
ве, и сега не е късно да се по-
прави това. Това е моето пос-
лание към града и гражданите 
му – да правят най-доброто за 
своя красив град.

Гиíкà Димкîвà: „зà първи път видях Дряíîвî през 1961 ãîдиíà 
и ñе влюáих в íеãî, à в Гîñтилицà ñе зàпàлих пî фîлклîрà

“
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СтрОИтелСтВО
КъртИ И пробива - 
0897/832-363
ФИрма Събаря, почист-
ва за сметка на матери-
алите - тел. 0896/183-
637.
УСлУГИ С мини и ком-
биниран багер, вишка - 
справки на тел. 0897/42-
93-74.
ФИрма ИзГражДа, ре-
монтира или събаря - 
обезопасява всякакви по-
криви. Изгражда навеси, 
огради и други на най-
ниски цени и с високо 
качество. Тел. 0895/752-
838.
КъртеНе И рязане - 
0896/655-839.
ремОНт На стари покри-
ви, хидроизолация, под-
мяна на улуци и варови 
мазилки - справки на тел. 
0876/416-716. [18, 16]

СтрОИтелНИ ремОНтИ 
от А до Я се предлагат на 
тел. 0897/21-55-13. [21, 
19]
ОтСтраНяВаНе На течове 
по покриви, капаци, коми-
ни, саниране, бетони, въ-
трешни СМР - 0888/020-
187. [19, 17]

ВътрешеН ремОНт
безпрашНО цИКлеНе - 
0887/040-471.
парКет, Дюшеме, лами-
нат - циклене, монтаж, ла-
киране - справки на тел.  
0886/249-906.
бОяДИСВаНе, шпаКлОВ-
Ка, отремонтиране след 
смяна на прозорци и вра-
ти - 0878/214-647. [17, 
16]
КерамИК - лепене гра-
нитогрес, фаянс, терако-
та, каменни облицовки - 
0879/088-654. [10, 9]
ВътрешНИ ремОНтИ, 
гипсокартон, бани, тапе-
ти, шпакловка, мазилка, 
изграждане на септични 
ями и др. - 0897/390-194. 
[19, 17]
майСтОр ГИпСОКар-
тОН - справки на тел. 
0897/40-96-76. [8, 7]

ИзОлацИИ
алпИНИСтИ - справки на 
тел. 0899/321-190
алпИНИСтИ, СКеле - 
справки на тел. 0898/907-
400.
ВътрешНИ И външни из-
олации със скеле - справ-
ки на тел. 0896/655-839.

хИДрОИзОлацИИ
хИДрОИзОлацИя На по-
криви, гаражи, дренаж и 
други СМР - 0882/471-
678. [19, 17]

ИзрабОтВа
ОГраДНа мрежа произ-
вежда, гвоздеи и телове 
на заводски цени се пред-
лагат на тел. 0886/650-
175.
ИзрабОтКа На метални 
конструкции, гаражни и 
други врати, огради, па-
рапети - 0885/943-808, 
066/870-546.

ВиК
машИННО ОтпУшВаНе, 
ВиК ремонти; Откриване 
на течове - справки на 
тел. 0887/680-034.
ОтпУшВаНе На канали - 
0886/954-053

ОтКрИВаНе На течове с 
термокамера, хидроскенер 
и видеоробот. Професио-
нални ВиК услуги. Тел. 
0888/738-474. [15, 14]

КОмИНИ
прОФеСИОНалНО пО-
чИСтВаНе на комини - 
отгоре и отдолу. ПО ВСЯ-
КО ВРЕМЕ. Тел. 0897/704-
502.

КОмИНОчИСтач С 
ОпИт. чИСтИ От-
ГОре И ОтДОлУ. 40 
лВ. ГараНцИя. Тел. 
0894/525-258.

ДОГрама

Н и КО КОНСтрУКцИИ 
ООД прОИзВежДа И 
мОНтИра прОзОре-
чНИ СИСтемИ REHAU 
- 0888/001-588, e-
mail: nikopvc@abv.bg. 
[16, 15]

ремОНт На
елеКтрОУреДИ 
И елеКтрОНИКа
ремОНт На телевизо-
ри по домовете - тел. 
0888/279-846. [24, 23]

ремОНт На всички марки 
перални - тел. 0888/294-
214. [23, 21]
ремОНт На перални, 
съдомиялни, печки, бой-
лери - справки на тел. 
0988/815-645, 0884/155-
075. [3, 3]

парКет, цИКлеНе

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

пОчИСтВаНе
пОчИСтВаНе На мазета, 
дворове, апартаменти - 
справки на тел. 0877/738-
156. [24, 23]

УСлУГИ
рязаНе, КаСтреНе на 
опасни дървета (АЛПИ-
НИСТ) - www.arborist-bg.
com, тел. 0884/942-942.
резач - 0892/775-774. 
[22, 20]
заВаръчНИ УСлУГИ - 
справки на тел. 0885/724-
671. [4, 3]

пОчИСтВаНе На 
ДВОр, ИзхВърляНе 
На бОКлУК, Събаря-
Не На пОКрИВИ, пре-
НаСяНе На баГаж. 
ИзКУпУВаНе На же-
лязО. Справки на тел. 
0893/921-083. [26, 26]

пОчИСтВаНе На места, 
рязане, чистене и съба-
ряне на опасни дървета - 
0875/300-664. [3, 2]
СъбаряНе, разчИСтВа-
Не, ИЗВОЗВАНЕ на ненуж-
ни вещи, старо обзавеж-
дане и друг вид отпадъци 
от къщи, дворове и мази - 
справки на тел. 0892/37-
33-50. [3, 1]

щОрИ

Eт „КаСтелО“ - щОрИ 
- външни и вътрешни, 
ВратИ - блиндирани, 
входни, автоматични 
гаражни, рОлетКИ - 
охранителни, ДОГра-
ма - алуминиева, 
PVC, барИерИ - ав-
томатични - справки 
на тел. 066/87-04-89, 
0888/255-318
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Всички права запазени. Позоваването на “100 вести” е задължително!

Всекидневник за общините Габрово, Севлиево, Трявна, Дряново

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

ВАШАтА ОБяВА ще бъде отпечатана още на 
следващия ден, ако бъде подадена в редакцията 
на „100 вести“ до 16.30 ч. Цените на обявите са 
на дума за едно отпечатване, без да се броят 
предлози и съюзи, телефонът се чете за дума. 
В зависимост от оформлението цените са: 
20 ст./дума;  40 ст./дума в каре; 
50 ст./дума в каре със сива подложка. 
 При текущите обяви всяка 11-та е без-
платна. Можете да използвате специалните 
отстъпки за годишни обяви. 

СчетОВОДСтВО
СчетОВОДНа КаНтОра 
„КОНтО-еКСперт“ - сче-
товодни услуги, годишно 
приключване, данъчни де-
кларации - справки на 
тел. 066/804-066

КОНСУлтацИИ

КОНСУлтацИИ пО 
пеНСИОНИраНе (Из-
чИСляВаНе На прО-
ГНОзНИ пеНСИИ), 
зДраВНО, пеНСИОННО 
ОСИГУряВаНе И Др. 
- ул. „Опълченска“ 45 
(срещу ДСК), справки 
на тел. 0899/654-611.

аВтОмОбИлИ КУпУВа
КОлИ, бУСОВе, ками-
они, трактори, ремаркета 
(може и дефектирали) 
от място на най-високи 

цени се изкупуват на тел. 
0897/429-374.

СКрап, СтарИ
аВтОмОбИлИ
КОлИ за скрап се ку-
пуват на тел. 0877/738-
156. [24, 23]
КОлИ, бУСОВе и ка-
миони (и части) за 
скрап се изкупуват на 
тел. 0888/280-357, 
0899/688-841. [11, 10]

КУпУВа разНИ
Стара НаФта се купува 
на тел. 0895/752-838.

прОДаВа ОбзаВежДаНе
хлаДИлНИК С фризер, 
пералня, ел. печка със 
стъклен плот. Продажба 
на място. Уредите ра-
ботят. Справки на тел. 
0899/495-630. [4, 3]

прОДаВа разНИ
плаСтмаСОВИ цИСтер-
НИ - 1 тон, се продават 
на тел. 0888/942-095. 
[11, 9]

ОрехИ С черупките, таз-
годишни, се продават на 
тел. 0878/881-501. [9, 7]

прОДаВа тОр
ОбОрСКа тОр в чували 
- 3.50 лв./бр., с транс-
порт - справки на тел. 
0878/650-456. [14, 14]
ОбОрСКа тОр се прода-
ва на тел. 0897/291-482 
[11, 9]

търСИ 
Родена съм на 05.01.1992 г.  в Габрово и 
след 3 месеца съм осиновена.  търся био-
логичните си родители.  Моля за помощ! 
Пишете на адрес: София, ПК 1407 до по-
искване, теменужка Борисова Георгиева. 

преВОзИ
траНСпОрт С камион 
до два тона, самосвал, 
докерски услуги - из-
насяне,  пренасяне, 
изхвърляне на мебели, 
пренасяне на стро-
ителни 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, 23]
преВОз С бус, самос-
вал - 0877/738-156. 
[24, 23]
траНСпОрт С бус 
- 0.80 лв./км - 
0894/004-045. [23, 21]
преВОзИ С бус - 2 
тона, фургон - 18 куб. 
м, падащ борд - тел. 
0887/31-61-84. [5, 4]

УрОцИ, КУрСОВе
УрОцИ пО рИСУВаНе, жИВОпИС, подготовка за СХУ 
и изготвяне на портфолио с Ема Вертерова - справки 
на тел. 0897/218-057.

ерОтИКа
ерОтИчеН маСаж - 
0894/277-849. [5, 3]

жИВОтНИ прОДаВа
малКИ праСеНца от 30 
до 50 кг се продават на 
тел. 0897/220-386. [20, 
18]
ДОмашНО ОтГлеДаНО 
прасе, намиращо се в 
село Камещица, се прода-
ва на тел.  0899/810-766. 
[9, 8]
праСе - 110 кг, се прода-
ва на тел. 0895/947-858. 
[6, 5]
пръчОВе И шилета се 
продават на тел. 0876/93-
21-03. [9, 7]
ДОмашНИ малКИ пра-
сенца се продават на тел. 
0892/37-33-50. [3, 1]

храНа за жИВОтНИ
пшеНИца И царевица се 
продават на тел. 0886/64-
01-01. [11, 10]
пшеНИца - 0.65 лв., се 
продава на тел. 0899/93-
63-60. [10, 9]

леКарИ
пСИхИатър И НЕВРОЛОГ 
Д-р Трифонов, Габрово, 
0885/251-655.
Д-р ИВайлО ДОНЧЕВ - 
СПЕЦИАЛИСТ УРОЛОГ в 
Клиника по урология към 
Университетска болница 
„Лозенец“ - гр. София (б. 

Правителствена болница). 
Работи с най-съвременна 
апаратура за безкръвни 
операции. Амбулаторни 
прегледи всяка събо-
та и неделя в кабинет в 
Габрово, ул. „Николаев-
ска“ 195 след уговорка 
на тел. 0898/74-48-14.
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 хОтНИшКа 
- логопед/психолог - 
0896/789-937, поне-
делник-петък: от 17.00 
до 20.00 часа; e-mail: 
iskrahotnishka@gmail.com.
От меСец януари 2023 г. 
д-р В. Караколев открива 
кардиологичен кабинет в 
гр. Габрово на ул. „Ни-
колаевска“ 158. Платен 
прием: събота - 9.00 - 
15.00 ч., вторник - 19.00 
- 21.00 часа. Записване: 
тел. 0887/37-43-99. [2, 
1] запОзНаНСтВа

ВДОВец, 76-ГОДИшеН, търси жена като подарък за 
новогодишните празници до старини - тел. 0877/280-
662. [3, 2]

пеДИКюр
прОФеСИОНалеН пеДИ-
Кюр при проблемни но-
кти и ходила предлага на 
адрес: Габрово, ул. „Отец 
Паисий“ 19. Ходи и по 
домовете на възрастни и 
трудноподвижни хора. За-
писване на тел. 0884/84-
65-80. [12, 12]

МОжЕ ДА СЕ АБОНИРАТЕ 
В РЕДАКЦИЯТА ИЛИ ЧРЕЗ САйТА2258

12 месеца 184.80 лв.
 6 месеца 92,40 лв.
 3 месеца 46,20 лв.
 1 месец  15,40 лв.

АБОНАМЕНТ ЗА 2023 ГОДИНА

АБОНАМЕНТ за 
ЕЛЕКТРОННОТО ИЗДАНИЕ 

 www.100vesti.info

18400

Начинът да получавате 
всеки ден в своята
пощенска кутия - 
гарантирано, сигурно 
и своевременно,
областния всекидневник 
„100 вести“ - който 
излиза вече 30 години,  
сега всеки ден 
без събота и неделя,
Е АБОНАМЕНТЪТ В 
БЪЛГАРСКИ ПОщИ 
с каталожен номер 

 лева
за година

Габрово, ул. „Отец пайсий” 2, ет. 3, 
web-site: www.100vesti.info, e-mail: 100vesti@stovesti.info
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Детñки ñпîмеí зà Кîледà в цàрñкия двîрец 
и пîдàръците îт кíяãиíя Клемеíтиíà  
МиРела КоСТаДинова

 Александър Божинов  
(24.02.1987-30.09.1968) е 
една от колоритните лич-
ности на миналото ни, 
която не е забравена и 
до днес. През есента на 
2021 г. в родния му Сви-
щов Историческият му-
зей организира изложба 
по повод 85 години от 
удостояването му за по-
четен гражданин на гра-
да. Представени бяха не-
гови вещи – бои, четки, 
палитри, тефтер, както и 
любимите му папийонки. 
Сред съхранените му лич-
ни вещи можеха да се 
видят самобръсначка с 
марката „Жилет“ и четка 
за бръснене. Открояваше 
се рисувана ваза от са-
мия Александър Божинов. 
Сред снимките му старият 
фотоапарат е запечатал 
миговете на художника с 
известни наши писатели, 
журналисти, художници, 
но и с единствения му 
син. В изложбата можеше 
да се види и личната му 
кореспонденция. В две от 
витрините бяха показа-
ни елече, гамаши, ръка-
вели, бастун и табакери, 
притежавани от Божинов, 
които са част от фонда 
на Художествена галерия 
„Николай Павлович“ в 
Свищов.
 Детството му преми-
нава в този крайдунавски 
град, а после семейство-
то се преселва в София. 
В столицата за първи път 
малкият Божинов се до-
косва до царския разкош 
- поради една малка слу-
чайност. Това го впечатля-

ва и години след това той 
описва историята в спо-
мените си „Минали дни“ 
(1958). Ето какво пише той 
за вълнуващия ден: 
 „Фердинанд дойде в 
София през август 1887 
г. Не помня добре дали 
майка му, княгиня Кле-
ментина, или както всич-
ки в България я нари-
чаха, баба Клементина, 
дойде с него или малко 
по-късно, но през зима-
та, на Коледа, тя устрои 
елха за децата от основ-
ните училища.
 Елхата беше уредена 
в двореца (сега Нацио-
нална галерия) в една от 
стаите на партера, на-
дясно от главния вход. 

От всяко отделение из 
училищата бяха избрани 
по едно-две деца да при-
съствуват на елхата. От 
нашето, второ отделение, 
бяхме избрани две мом-
чета – едното, не го пом-
ня кое беше, другото бях 
аз.
 По какви съображе-
ния попаднах и аз в из-
бора на присъствуващи-
те, това не знам, но кога-
то съобщих това нещо на 
майка си, в дома ни на-
стъпи смущение голямо. 
Това смущение настъпи, 
защото аз нямах облек-
ло за такива „официални 
случаи“, а още и за това, 
че майка ми и баща ми 
не вярваха за тая пока-
на и помислиха, че аз 
си правя някаква шега. 
Баща ми скочи да отиде 
в училището, да пита на-
шия учител дали е вярно, 
което съм казал, и като 
получил утвърдителен от-
говор, връща се в къщи 
и съобщава на майка ми, 
че няма лъжа.
 След няколкоминутно 
съвещание баща ми ме 
накара да се облека и 
ме заведе в един дрехар-
ски магазин, от който ми 
купи дрехи – матроски 
костюм, матроска шапка 
и нови обуща. Зимното 
ми палто не беше мно-
го по дворцовия етикет, 
беше доста извехтяло и 
изтъркано, но като вляза 
вътре в салона, кой ще 
знае какво е било връх-
ното ми палто – знаех, 
че преди да се влезе в 
салон, връхните палта се 
събличат.
 На другия ден с фай-

тон баща ми ме заве-
де в двореца. Влязохме 
в двореца през главни-
те източни врати. През 
главните източни врати 
влязохме и спряхме долу, 
пред вратите под балко-
на. Баща ми пожела „на 
добър час“, а дворцовата 
прислуга ме взе и ме 
пусна в коридора отдяс-
но, като ми каза:
 - Върви направо и 
като дойдеш до вратата 
отляво, тя е отворена, 
влез вътре.
 Всичко това за мене 
беше сън – като насън 
влязох през грамадните 
железни врати на дво-
реца, спрях пред високи 
врати, подеха ме съвсем 

чужди хора, посочиха ми 
дълъг коридор, по който 
трябваше да мина, и тъп-
чех по мек и безкрайно 
дълъг килим.
 Когато плахо се поне-
сох по мекия плътен ки-
лим, мислех, кога ли ще 
стигна до тая вълшебна 
врата, която била отво-
рена, и аз ще трябва да 
вляза вътре в осветената 
зала и да се предста-
вя на баба Клементина, 
как ще вляза и какво ще 
кажа на тая августейша 
бабичка? Майка ми не ми 
даде по тия въпроси ни-
какви указания – тя само 
ми каза:
 – Слушай, пък като 
влезеш там, да не взе-
меш да подсмърчаш, ако 
носът ти е влажен – ще 
извадиш кърпицата си от 
джобчето на дрешката и 
ще се обършеш.
 И тя сложи в лявото 
джобче на костюмчето 
ми една чиста, хубава 
носна кърпица и я по-
ръси с две-три капки от 
някакво ливанто.
 Нетърпелив да стиг-
на до вълшебната врата, 
повдигнах полунаведена-
та си глава и съзрях от-
среща фигурата на едно 
също като мене момчен-
це, облечено също с та-
кива като моите дрешки, 
и то пъпли по мекия ки-
лим и бърза да стигне 
до „отворената“ врата. Аз 
се зарадвах, много се 
зарадвах: няма да бъда 
сам – каквото прави това 
момче, ще правя и аз, 
каквото ще приказва 
то, ще приказвам и аз 
– може би неговите роди-

тели са му казали какво 
трябва да прави и как да 
се държи.
 Аз намалих хода – 
стори ми се, че то не 
върви бърже и ще влезе 
след мене, а аз исках да 
влезем наедно. И ето че 
сънят се усилва – това 
момче, колкото по се 
приближаваше до мене, 
толкова по ми прилича-
ше. Спрях се, спря се и 
то. Отляво чух шум, шум 
от детски гласове, ви-
дях и отворената врата, 
от която идеше обилна 
светлина. Направих още 
няколко крачки и тогава 
разбрах, че съм вървял 
точно срещу грамадно, 
колкото цялата почти сте-

на огледало и че тъпче-
щото по килима момчен-
це съм бил самият аз. 
Добре че вратата беше 
отдалечена около два ме-
тра от огледалото, инак 
това съновидение кой 
знае какви последствия 
щеше да има за мене. 
Най-малкото щях да се 
върна у дома със спукана 
глава.
 Изправих се пред от-
ворената врата и в блес-
тящо осветения салон се 
открои пред мене кар-
тината: издигаше се гра-
мадна елха, която почти 
опираше до таван, в сре-
дата на салона, богато 
окичена и ярко осветена 

с безбройно пъстри све-
щици. Не се нито учу-
дих, нито смутих – стаята 
беше препълнена с деца 
от нашето и от други учи-
лища и аз се чувствах 
в моята среда. Всяко от 
тия деца държеше по ня-
какъв коледен подарък в 
ръцете си. Но тъй като 
бях нарушил протокола – 
пристигнах 20 минути по-
късно от определеното 
време, баба Клементина 
беше раздала подаръци-
те и аз останах на сухо. 
 Когато влязох в за-
лата с елхата, до вра-
тата стоеше офицер, 
който, като ме хва-
на за ръка, каза ми: 

 - Момченце, много си 
закъсняло – и ме при-
ближи до височайшата 
домакиня.
 Баба Клементина 
беше стъпила на някак-
во специално подиумче 
и с ножици режеше ук-
рашенията на елхата и 
ги раздаваше на децата. 
До нея стоеше и поема-
ше дрънкулките една от 
придворните дами, суха, 
слаба, неугоена още, с 
която княгинята говореше 
френски. Дамата, която 
стоеше до баба Клемен-
тина, ме представи, каза 
й, че аз съм от закъсне-
лите и тя само ме пог-
ледна със старческите си 

очи, обърна се, отряза 
три дрънкулки от елхата 
и ми ги подаде – един 
шоколаден пищов, една 
свирка-тръба от стъкле-
ните украшения, с някак-
во червено пискюлче, и 
едно пакетче шоколад. 
Едрите подаръци баба 
Клементина беше вече 
раздала и аз, като бедна-
го Лазара, обрах трохите.
 Пищовът и пакетче-
то шоколад бяха от чист 
шоколад – тогава соята 
не беше още позната и 
никакви други шоколадо-
ви фалшификати не се 
изнасяха на пазара, а 
стъклената свирка, като 
всяка свирка, пищеше и 

аз успях още на втория 
ден да я счупя.
 Тържеството, като 
всяка дандания, се свър-
ши. Една друга дама, коя-
то говореше български, 
ни осведоми, че колед-
ният прием е вече за-
вършен, накара ни да се 
поклоним на домакиня-
та, да й кажем „mersi“ и 
„лека нощ“ и кротко да 
си отидем вкъщи. Така и 
сторихме.
 Вече беше смрък-
нало, упътих се за към 
дома – жилището ни не 
отстоеше много далеко 
от двореца. У дома ме 
очакваха с нетърпение. 
Аз стисках здраво в ръ-

цете си „подаръците“ – 
не смеех да ги сложа 
в джобовете на горното 
си палто, защото не вяр-
вах в здравината им, а и 
сам - там бяха продъне-
ни. Когато влязох вкъщи, 
цялото домочадие извика 
„ура!“ и взеха да ме раз-
търсват и разпитват къде 
ми са подаръците и как е 
било в двореца.
 Показах какво съм 
получил от баба Клемен-
тина и впечатлението ми 
от цялата обстановка. 
Почувствах, че не оста-
наха много очаровани от 
това, което им разпра-
вих. Майка ми само се 
смееше и огледваше но-
вите ми дрешки и дрън-
кулките от елхата. 
 Баща ми се завърна 
след половин час и всич-
ки взеха да му разправят 
моите „новини“ от дво-
реца и за „подаръците“. 
Той се поусмихна и се 
обърна към майка ми: 
 - Само гдето похарчи-
хме толкова пари да го 
облечем.
 Но майка ми, като 
всички майки и практич-
ни жени, му отговори:
 - Ех, той и така има-
ше нужда от едни по-
хубави дрешки и обуща, 
сега тъкмо за празници-
те“. 
 Създателят на българ-
ската художествена кари-
катура, както го нарича 
проф. Александър Бала-
банов, е завършил живо-
пис в Рисувалното учи-
лище в София при чеха 
проф. Иван Мърквичка. 
продължава в следващия 

брой на 29 декември

Художникът александър Божинов – една от колоритните личности от миналото
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Честито 
Рождество Христово!
На нашите клиенти 
и член-кооператори 

- здраве и плодотворна 
  нова 2023 година!

вела лазаРова  

 С театрално-музикален 
спектакъл „История с аромат 
на Коледа“ Драматичен театър 
„Рачо Стоянов“ - Габрово поз-
драви любимата си публика в 
навечерието на Светлите праз-
ници, на 21 декември.
 Изборът на спектакъла е 
една весела история, определя-
на като едноактен фарс - „Пред 
заключената врата“, написана 
от Рачо Стоянов, патрона на 
театъра.
 Актьорите Адриана Димо-
ва и Любен Попов разиграват 
една семейна сцена. Съпрузите 

имат спор. Млада жена, едва 
от шест месеца женена, се 
прибира от предколедна оби-
колка по шивачки, магазини и 
роднини. Бърза да побъбри със 
съпруга си, да се похвали, да 
разкаже впечатления. Вкъщи, 
обаче, тя заварва неприятна 
изненада. Любимият съпруг за-
ключва кабинета си и скрива 
ключа. Какво се крие зад за-
ключената врата? Една история 
с приятен хумор, поднесен с 
много музика. 
 „В този малък театрален 
спектакъл сме осъвременили 
ситуацията, в която част от 
сцените се разиграват в раз-

лични жанрове. Опитваме се 
да създадем една визия, въз-
можност нашите зрители преди 
празниците да се обърнат към 
театъра с приятно изживяване, 
една подготовка с настроение 
за празниците. За успеха до-
принася музиката. Актьорите 
изпълняват на живо обичаните  
познати песни - най-популяр-
ната „Тиха нощ, свята нощ“, 
„Jingul bells“ и др. 
 Може да се каже, че поста-
вяме началото на подобен род 
събития с участие на всички 
актьори на Драматичен театър - 
Габрово, музиканти и творци от 
Габрово“ - каза Емилия Илиева,  

връзки с обществеността към 
габровската трупа. 
 С песенен поздрав „Весела 
и щастлива да е Новата ни 
година“ актьорите обраха ова-
циите на публиката, която запя 
заедно с тях. 
 В театъра върви и тради-
цията за детски спектакли с 
присъствие на Дядо Коледа. 
С „Коледна бъркотия“ театра-
лите са гостували в няколко 
училища в Габрово, Народно 
читалище „Зора 1872“ в квартал 
Нова махала. „Остави си време 
за театър“, приканва и Нового-
дишният календар на ДТ „Рачо 
Стоянов“.

Иñтîрии в теàтърà ñ àрîмàт íà Кîледà

 На 21 декември се проведе баскетболният мач между родители и техните деца (16-17-годишните), които 
тренират в ОБК „Чардафон“. Тази традиция продължава от няколко години, като показва все повече сплоте-
ност между децата, както и родителите оценяват техния труд.
 За пореден път родителите показаха завидни умения с баскетболната топка, но крайният резултат беше в 
полза на децата.
 След мача имаше почерпка и награди за всички.

В ñемейñтвîтî íà "Чàрдàфîí" рîдителите ñà дîáри, 
íî крàйíият резултàт в ñрядà áеше в пîлзà íà децàтà


