
Петък, 30 декември 2022 ã., áр. 252 (7552), ãîдиíà ÕÕXI. Öеíà 50 ñт.

ПЕТЪК 12î/1î                             СЪБОТА 12î/30                             НЕДЕЛЯ 14î/40USD - 1.83663, EUR - 1.95583, CHF - 1.98763, GBP -2.20875 

	 Влади	 Графа	 ще	 пее	
тази	 вечер	 на	 площад	
„%възраждане“	 -	 става	
ясно	 от	 пресъобщение	 на	
габровската	 Община.	 „Из-
тичат	дните	на	2022	година	
и	все	по	-	често	отправяме	
поглед	 към	 Новата	 2023-
та.	 Почистваме	 домовете,	
подреждаме	 предметите,	
но	и	мислите,	правим	рав-
носметка	 от	 изминалите	
вече	 почти	 365	 дни,	 натъ-
жаваме	се,	 усмихваме	се,	
амбицираме	 се,	 планира-
ме	 и	 всичко	 това	 винаги	
с	 надежда	 -	 за	 по-добро”	
-	споделя	Цветомира	Ива-
нова	 от	 пресцентъра	 на	

управата.	Тя	призовава	да	
отдадем	 нужното	 внима-
ние	на	изтичащата	 година	
и,	 спазвайки	 традицията,	

да	 я	 изпратим	 заедно	 с	
незабравим	 концерт.	 Шо-
уто	 е	 озаглавено	 	 „Под	
звездите	 на	 Габрово“,	 ос-

вен		Влади	Ампов	-	Графа	
участват	 Михаела	 Филева	
и	група	Revival.
	 “Елате	 да	 празнуваме	
на	 площад	 „Възраждане“	
на	 30	 декември,	 от	 18:30	
ч.,	 а	 точно	 в	 20:30	 часа	
празнични	илюминации	ще	
огреят	небето	и	ще	внесат	
още	 блясък	 и	 настроение.	
Доведете	 приятелите	 си,	
облечете	 се	 топло	 и	 Ви	
очакваме	 заедно	 да	 из-
пратим	 старата	 година	 с	
благодарност,	 да	 се	 заре-
дим	 с	 добро	 настроение	
и	 празнично	 очакване	 на	
2023	г.”	-	призовава	Цвето-
мира.

Влàди Грàфà тàзи вечер íà „Възрàждàíе"

	 Севлиево	определи	де-
сетте	 най-добри	 спорти-
сти	 за	 2022	 година,	 но	 се	
отказа	 	 да	 отличи	 някого	
като	 номер	 едно.	Те	 бяха	
избрани	 от	 експертна	 ко-
мисия	 на	 база	 подадени	
номинации	 от	 15	 спортни	
клуба.	 Решението	 бе	 но-
минираните	 да	 не	 се	 кла-
сират	 от	 първо	 до	 десето	
място,	 а	 да	 се	 предста-
вят	 по	 азбучен	 ред.	 Това	
са:	Ангел	Антонов	 -	СК	по	
карате	 „Киокушинкай“,	Ан-
тония	Ангелова	 -	 ФК	 „Се-
влиево	 лейдис“,	 Емануел	
Огнянов	-	Спортен	клуб	по	
кикбокс	 и	 муайтай	 “Файт	
Клуб	 Севлиево”,	 Кристи-
ана	Тодорова	 -	 СК	 по	 та-
екуон-до	 „Тервел	 2006“,	
Мария	 Вълчева	 -	 СК	 по	
бадминтон	 „Хоталич	 2005“,	

Сали	Сашев	 -	СК	по	бор-
ба	 „Дан	 Колов“,	 Стивиян	
Гатев	-	КК	„Хоталич	Севли-
ево“,	 Християн	 Кошерски	
-	 ФК	 „Севлиево“,	 Христо	
Христов	 -	 СК	 по	 самбо	 и	
джудо	 „Раковски“	 и	 Яна	
Петкова	 -	 СК	 по	 плуване	
„Викинг	2008“.
	 “Радостен	съм,	защото	
залата	 отново	 е	 пълна,	 а	
вие	донесохте	много	успе-
хи	и	гордост	на	родния	си	
град	 и	 на	 страната”,	 каза	
в	приветственото	си	слово	
към	към	треньори,	спорти-
сти,	 спортни	 деятели	 кме-
тът	на	града	Иван	Иванов.	
Той	 изказа	 огромна	 бла-
годарност	на	всички,	 като	
се	 обърна	 специално	 към	
родителите	 с	 призив	 да	
продължат	 да	 насърчават	
децата	 и	 младежите	 да	

спортуват,	 защото	 спор-
тът	 е	 не	 само	 здраве,	 а	
начин	 на	 живот.	 “Успеш-
ните	 спортисти	 стават	 и	
успешани	 хора,	 понеже	
развиват	 специфични	 ка-
чества”,	 коментира	 кметът	
и	благодари	специално	на	
спонсорите,	 с	 чиято	 по-
мощ	 Община	 Севлиево	 е	
в	 състояние	 да	 подкрепя	
спортните	 клубове	 и	 да	
поддържа	всички	бази.
	 Той	 спомена	 и	 новите	
спортни	 проекти	 на	 Об-
щина	 Севлиево,	 които	 ще	
дадат	 още	 по-големи	 въз-
можности	 на	 желаещите	
да	 спортуват	 активно:	 те-
нискорт,	ново	футболно	иг-
рище	и	най-големия	прокт	
-	мултифункционална	зала,	
съвместно	със	“Сдружение	
21	век”.

Без íîмер едíî в Севлиевî, îтличихà деñетте íàй-дîáри
	 "Боляри"	 спечелиха	
Любителския	 футболен	
турнир,	 който	 се	 проведе	
в	 почивните	 дни	 между	
Коледа	 и	 Нова	 година	 в	
Дряново,	 организиран	 от	
местната	 Община.	 В	 него	
се	 включиха	 15	 отбора	 с	
над	 120	 състезатели.	 В	
Спортната	 зала	 в	 града	
бяха	 изиграни	 28	мача	 за	
два	дни.	Имаше	както	съв-
сем	 любителски	 състави,	
така	и	тимове	с	богат	тур-
нирен	опит.
	 След	 вълнуващи	 дву-
бои	 в	 груповата	 фаза,	 по	
два	отбора	от	всяка	група	

продължиха	към	четвърфи-
налите.	Първите	два	от	тях	
завършиха	 с	 убедителни	
победи	-	“Боляри”	надвиха	
“Христо	 Мечков”	 с	 4:0,	 а	
“Карата	 ауто”	 се	 наложи	
с	 5:0	 срещу	 “Тийм	 Беър”.	
Другите	 два	 предложиха	
по-равностойни	 двубои,	 в	
които	 отбора	 на	 “Сурва-
карите”	 победи	 с	 2:1	 “R`s	
team”,	 а	 “Локомотив”	 от-
страни	“Палец”	със	същия	
резултат.
	 Изключително	атракти-
вен	беше	първият	полуфи-
нален	мач.	

Продължава на стр. 2

„Бîляри" ñпечелихà Кîледíия турíир 
пî футáîл íà Дряíîвñкàтà Оáщиíà

Юлияна Цанева

	 Община	 Трявна	 обяви	
архитектурен	 конкурс	 във	
фаза	 идеен	 проект	 за	 из-
граждане	на	спортна	зала.	
Срокът	 изтича	 на	 20	 фев-
руари	2023	 год.	Предвиде-
ното	 място	 за	 обособява-
не	на	спортното	съоръже-
ние	 е	 до	 стадион	 „Ангел	
Кънчев“.
	 „Това	 е	 една	 от	 пър-
вите	 крачки,	 която	 пра-
вим	 в	 посока	 изгражда-
не	 на	 така	 необходимата	
закрита	 спортна	 зала	 в	
гр.	 Трявна	 и	 осигурява-
не	 на	 условия	 за	 спорт	
на	 деца	 и	 младежи	 през	
цялата	 година.	 Вярваме,	
че	 кандидатите	 и	 техните	

архитектурни	 проекти	 ще	
предложат	една	съвремен-

на	 модерна	 трактовка	 на	
визията	 на	 сградата.“	 ко-

ментира	кметът	на	Община	
Трявна	Силвия	Кръстева.

 В конкурса могат да 
участват всички българ-
ски или чуждестранни 
физически/юридически 
лица	 или	 техните	 обеди-
нения,	 както	 и	 всяко	 дру-
го	 подобно	 обединение,	
което	 може	 да	 изпълнява	
предмета	 на	 настоящия	
конкурс.	 Участникът	 след-
ва	 да	 притежава	 валид-
на	 застраховка	 „Профе-
сионална	 отговорност	 в	
проектирането“или	 екви-
валент	 за	 чуждестранните	
лица,	покриваща	минимал-
ната	застрахователна	сума	
за	строежите,	 включени	в	
предметите	 на	 поръчката,	
а	именно	-	строежи	от	чет-
върта	категория.	

Оáщиíà Трявíà îáяви кîíкурñ зà íîвà ñпîртíà зàлà

РУМяна СТанЧева

 - Г- жо Сидорова, коя 
е любимата Ви част, къде 
предпочитате да прекар-
вате почивните дни около 
празниците?
	 -	 Обичам	 суетене	 око-
ло	 коледно-новогодишните	
празиниц.	Години	наред	се	
събираме	 голяма	 част	 от	
нашето	 семейство	 в	 род-
ната	 къщата	 на	 мама	 и	
леля.	В	едно	от	онези	села	
в	нашата	област,	които	са	
прелестни.	 Няма	 по-люби-
мо	 място	 за	 мен	 от	 този	
дом	на	няколко	поколения.	
Там	 са	 най-хубавите	 ми	
спомени	 и	 най-споделени-
те	 празници.	 Възможност-

та	да	избягаш	от	шума	на	
големия	 град	 и	 да	 бъдеш	
няколко	 дена	 с	 най-близ-
ките	 ти	 хора,	 наистина	
дава	друг	поглед	към	праз-
ника.	
 - Какво обичате да 
правите през свободно-
то си време по Коледа и 
Нова година?
	 -	 Наваксвам	 с	 онези	
удоволствия,	 	 за	 които	
през	 останалата	 част	 от	
годината	не	ми	стига	нико-
га	времето.	Гледам	филми,	
чета	 книги	 и	 готвя.	 Има-
хме	традиция	с	моя	син	в	
почивните	 дни	 да	 правим	
дълги	 филмови	 маратони,	
като	 задължително	 в	 про-
грамата	 ни	 присъстваше	

поне	 една	 серия	 на	 Хари	
Потър.	
 - Какви Коледни спо-
мени пазите от детството 
си?
	 	 	 -По	 времето	 когато	
аз	 бях	 дете,	 празнувахме	
повече	 Нова	 Година,	 	 Ко-
леда	някак	си	беше	забра-
вена.Спомням	 си	 елхата,	
трапезата,	бенгалския	огън	
и	подаръците,	 които	полу-
чавахме	малко	преди	12.	
 - Имате ли  специален 
любим аромат, който да 
кореспондира с  коледно-
то настроение? 
 -	Мандарини,	канела	и	
печени	орехи.	Това	са	аро-
матите	от	нашата	къща.
 - Кой е любимият Ви 

коледен филм?  А люби-
ма коледна песен? 
	 -	Сигурно	съм	човекът,	
изгледал	най-много	колед-
ни	 филми.	 Обичам	 ги,	 но	
определено	от	тази	година	
имам	нов	фаворит		-	"Чичо	
Коледа".	 Завладяващ	 и	
леко	наивен,	но	докосваш	
сърцето	ти	филм.	
	 А	 песен?	Има	една	на	
Илия	Ангелов	-	"12	Е",	коя-
то	не	е	от	най-популярните	
коледни	мелодии,	 но	аз	 я	
обожавам.	
 - Как прекарахте тази 
Коледа  и коя от люби-
мите Ви коледни  рецепти 
приготвихте?
	 -	Винаги	правя	коледна	
погача.	Някакси	хлябът	на	

Коледа	 е	 по-вкусен,	 кога-
то	 сме	 събирани	 всички	
около	 трапезата.	 Обичам	
да	 правя	 меденки	 и	 се	
опитвам	 всяка	 година	 да	
има	някоя	нова	рецепта	в	
тефтера	 ми,	 която	 да	 из-
пробвам	на	Коледа.	
 - Кой е най-милият 
подарък, който получихте 
тази Коледа?
	 -	 Календар	 на	 талант-
ливата	 Петя	 Константино-
ва	и	кутия	с	ръчно	правен	
чай.	
 - На кого се чувствате  
длъжница в тези  светли 
празнични дни?
	 -	Може	би	на	тези,	на	
които	 през	 годината	 не	
съм	успяла	да	помогна.

Областният управител Кристина Сидорова се гордее с вдъхновяващите хора , избрали да живеят в региона, и им пожелава:

Здрàве, áлàãîдеíñтвие, íàдеждà и вîля!

Неврîхирурãичíи преãледи в Гàáрîвî
Неврохирургът д-р Петър 
Тодоров и екипът на Кли-
никата по Неврохирургия и 
гръбначна хирургия във ви-
сокотехнологичната МБАЛ 
„Сърце и мозък” гр. Плевен, 
честитят на всички граж-
дани на Габрово и областта 
Светлите коледни празници 
и в навечерието на настъп-
ващата Нова 2023 година 
Ви пожелават: мир, здраве, 
успехи и благоденствие! 
 Благодарим Ви, че през 
изминалата година ни по-
вярвахте и се доверихте на 
тясното сътрудничество 

между опита, младостта, иновациите и креативност-
та, и заедно постигнахме нашите общи резултати. 
Благодарим Ви за съпричасността и усилията, без 
които нямаше да се справим. Вашето доверие ни 
вдъхновява и мотивира да работим още по-здраво и 
всеотдайно,  съвместно с колегите от  МЦ „Апогей” 
гр. Габрово, и през Новата година 2023г за опазване и 
подобряване на така ценното за всеки – здраве. 
 Неврохирургичните прегледи и през 2023 г. ще 
се извършват в МЦ „Апогей” гр. Габрово, ул. Ивайло 
1,	всеки	четвъртък	от	10ч.,	след	предварително	запис-
ване	на	тел.	066	87	64	24,	от	понеделник	до	петък	от	
8,00	–	17,00ч.	Първата	дата	е	05.01.2023	г.	Моля	носете	
наличната	мед.	документация.

Трявна, която в исторически план е безспорно най-силната баскетбол-
на школа в региона, зала си има. Тя все още се крепи, въпреки че очевид-
но е ненужна на настоящия си собственик, под чието крило мина след 
приватизацията. Макар и поовехтяла, залата  не е по-лоша от тази в 
Троян, както и от легендарната "Георги Христов" в Ботевград. 
Разликата е, че в тях децата играят... (Бележката е на редактора)

на стр. 2

Очаквайте 
следващия брой 

на 
4 януари 2023 г.
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ЕКСКУРЗИИ от ГАБРоВо
одРИН -	1	ден,	11.02/11.03/29.04,	45	лв.   
одРИН-ЧоРлУ - 24-25.03.,	2	нощ.,	139	лв.
ИСтАНБУл - 15.12,	2	нощувки	от	147	лв.  
ФЕСтИВАл НА лАлЕто В ИСтАНБУл -	м.	март	и	
април	2023	г.,	от	189	лв.
БУРСА-ЕСКИшЕхИР -	10.05.,	3	нощ.,	325	лв.                                                                                             
БУКУРЕщ- тЕРМЕ -	14.01./18.02/18.03,	57	лв.
БУКУРЕщ-тЕРМЕ-СолНАМИНА СлъНИК - 16.12.,	2	
нощ.,	259	лв.
СИНАя-БРАН-БРАшоВ - 03.03/31.03,	229	лв.  
СолНА МИНА В СлъНИК И тЕРМЕ БУКУРЕщ - 
03.03.,	2	нощ.,	235	лв.
ФЕСтИВАл НА КолБАСИЦАтА В ПИРот -	28.01,	55	
лв.	  
КАРНАВАл В КСАНтИ	-	25-26.02.,	1	нощ.,	129	лв.                                                                        
СолУН-МЕтЕоРА -	03.03.,	2	нощ.,	255	лв.
БУдАПЕщА-БЕлГРАд-НоВИ САд -	07.03.,	3	нощ.,	
459	лв.
8 МАРт В НИш -	03.03.,	2	нощ.,	339	лв.
ЕКСКУРЗИИ от СЕВлИЕВо/ВЕлИКо тъРНоВо
охРИд-тИРАНА-дУРъС - 06.04/04.05,	3	нощ.,	360	лв.
ПлИтВ.ЕЗЕРА-люБляНА-П. ПоСтойНА -	
05.04/19.05,	405	лв.
ВЕлИКдЕН НА о. КоРФУ	-	13.04,	3	нощ.,	435	лв.
о. ЗАКИНтоС -	23.05.,	4	нощ.,	455	лв.
о. КоРФУ –	почивки	лято	2023	г.,	7	нощ.,	от	565	лв.
ПоЧИВКИ В БълГАРИя лято 2023 Г. - РАННИ ЗА-
ПИСВАНИя   
ПоЧИВКИ В тУРЦИя, лято 2023 С АВтоБУС                                                                                                       
от ГАБРоВо – РАННИ ЗАПИСВАНИя  
АВтоБУСНИ И САМолЕтНИ  БИлЕтИ 
ПРЕВодИ И лЕГАлИЗАЦИИ НА доКУМЕНтИ

ул. „1 май 1876” 1-В
тел. 066/80-49-48
www.sviat.eu 

sviat@mail.bg

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 

Продължава от стр. 1
 - В  годините, през 
които Ви беше поверена 
съдбата на хората от об-
ластта, Вие самата какво 
получихте  от тях ? Какво 
е чувството да носиш  от-
говорност за своя роден 
край?  
	 -	Ще	си	позволя	да	от-
говоря	първо	на	последния	
Ви	 въпрос.	 Често	 се	 гово-
ри	за	отговорност,	толкова	
често,	 че	 в	 безразборната	
употреба	 думата	 започна	
да	 губи	 своя	 смисъл.	 Не	
бива	 да	 говорим	 безсмис-
лици,	 когато	 са	 засегнати	
множество	 човешки	 съд-
би.	 Не	 бива	 да	 се	 делим	
на	 свои	 и	 чужди,	 когато	
поемаме	отговорност.	Отго-
ворността	или	я	има,	или	я	
няма.	Тя	не	се	проявява	из-
бирателно	 за	 определени	
хора,	в	определени	момен-
ти,	 на	 определена	 терито-
рия.	 В	 този	 смисъл	 приех	
отговорността	за	жителите	
на	 Габровска	 област	 със	
същото	 чувство	 за	 дълг,	
каквото	 ме	 е	 ръководело	
във	всички	други	дела	през	
живота	ми.	Признавам	си,	
че	 често	 се	 гордея,	 но	 не	
толкова	 със	 собствените	
си	постижения,	а	повече	с	
прекрасните,	 вдъхновява-
щи	хора,	които	са	избрали	
да	 живеят	 и	 да	 се	 разви-
ват	в	нашата	област.	Таки-

ва	примери	има	много	и	на	
всякакви	 възрасти	 -	 нари-
чат	 ги	 съкровища,	 шампи-
они,	 благодетели.	Срещата	
с	 тях	 бе	 една	от	 привиле-
гиите,	 които	 ми	 бяха	 ока-
зани.	 Да	 получа	 доверие	
от	 жителите	 на	 областта,	
което,	надявам	се,	съм	оп-
равдала,	 бе	 другата.	 По-
лучих	 подкрепа,	 за	 която	
съм	безкрайно	благодарна.	
Получих	 и	 критика	 -	 това	
ме	 радва,	 защото	 хората	
разбират,	 че	 в	 комуника-
цията	с	институциите	може	
да	 присъства	 диалогът,	 а	
мнението	 на	 гражданите	
трябва	и	ще	бъде	чуто.	
 - Кое от случилото се  
през тези  години в облас-
тта  са  Вашата награда - и 
управленска, и чисто чо-
вешка ? 
	 -	 Не	 бих	 могла	 да	 от-
кроя	 една	 единствена	 на-
града,	 а	 оше	 по-малко	 да	
разделя	 човешкото	 от	 уп-
равленското	 начало.	 Ми-
сля	 си,	 че	 повечето	 беди,	
които	 настъпват	 в	 съвре-
менното	 общество,	 са	 по-
родени	 точно	 от	 подобен	
тип	деление.	Аз	съм	жена,	
дъщеря,	 майка,	 приятел,	
ръководител.	 Използвам	
думата	 ръководител	 умиш-
лено,	 защото	 тя	въплътява	
в	 съставните	 си	 части	 об-
раза	на	доброто,	 човечно-
то,	смисленото	управление.	

Ръководя	или	водя	за	ръка-
та	-	не	в	буквален	смисъл,	
а	 с	 думи,	 жестове,	 дела.	
Ако	 трябва	 задължително	
да	 откроя	 своята	 награда,	
то	това	ще	са	протегнатите	
ръце.	И	тези,	които	търсят	
помощ,	 и	 тези,	 които	 я	
даряват.	Точно	те	показват	
смисъла	на	това	да	бъдеш	
човек	-	управляващ	или	не.	
 - А за какво сте в дълг 
към хората от областта ? 
	 -	 Мисля,	 че	 дългът	 ми	
е	 свързан	 с	 отговора	 на	
предния	въпрос.	Аз	съм	чо-
век.	Всеки	човек	използва	
едва	 10%	 от	 потенциала	
на	 своя	 мозък	 (поне	 това	
сочат	някои	проучвания	по	
темата).	 Това	 значи,	 че	 в	
себе	 си	 имам	 още	 90%,	
които	 поради	 приорода-
та	 си	 не	 мога	 да	 раздам.	
Опитвам	 се	 да	 попълня	
липсите	 до	 100%	 с	 много	
старание,	 с	 упоритост	 и	
постоянство,	като	влагам	в	
действията	си	душа	и	сър-
це	 (дори	и	да	е	клиширан	
израз).	Надявам	се	така	да	
„изкупя“	дълга	си.	
 - След толкова срещи 
с хора от Габровския край,    
разбрахте  ли  те  какво 
очакват от държавата? 
	 -	Всички	искаме	едно	и	
също	 -	 имаше	песен	 с	 та-
къв	текст.	Що	се	отнася	до	
държавата,	тук	вече	трябва	
да	 си	 говорим	 за	 гражда-

ни,	а	не	просто	за	хората	
като	 абстрактно	 понятие.	
Желанията	 на	 гражданите	
се	 определят	 от	 редица	
фактори.	 В	 исторически	
план	 желанията	 на	 граж-
даните,	 които	 разглежда-
ме	 като	 хомогенна	 маса,	
всъщност	 са	 безкрайно	
разнородни,	 се	 променят	
според	 времето,	 в	 което	
живеят.	В	последните	годи-
ни,	които	бяха	изпълнени	с	
неизвестни	 и	 непредвиде-
ни	 обстоятелства,	 най-сил-
но	 се	 откроява	 стремежът	
за	сигурност.
 - А накъде върви Га-
бровска област ? 
	 -	 Вярвам,	 че	 върви	 в	
своята	 посока.	 През	 тази	
година	 се	 наредихме	 сред	
първите	 области	 с	 обно-
вен	Център	за	спешна	ме-
дицинска	 помощ	 -	 всички	
филиали	на	територията	на	
четирите	 общини.	 Развива	
се	 образованието,	 култур-
ният	 живот,	 икономиката.	
Хубавото	 на	 числата	 е,	 че	
не	 лъжат,	 а	 офицалната	
статистика	 показва	 напре-
дък	на	областта	във	всички	
гореизброени	 показатели.	
Знам,	 че	 има	 много	 скеп-
тично	 настроени	 хора	 към	
подобен	 тип	 данни.	 Надя-
вам	 се	 действителността	
да	 пребори	 скептицизма	
им,	както	успешно	пребор-
ва	заблудите	и	лъжите.	Пак	

действителността	 изисква	
след	позитивите	да	споме-
на	и	демографската	криза,	
която	 засяга	 цялата	 стра-
на,	като	нашата	област	не	
е	изключение.	
 - отдавна сте в поли-
тиката - бяхте народен 
представител, заместник 
областен управител,  сега 
сте областен управител.  
Не изморява ли политика-
та? Какво Ви мотивира  и 
зарежда ?
	 -	 По	 дефиниция	 всич-
ки	политически	идеи	след-
ва	 да	 са	 етични.	 Подобни	
съждения	се	откриват	още	
в	първите	трудове	по	тема-
та,	 написани	 от	Аристотел	
и	 Платон.	 Ако	 някой	 се	
изморява	 от	 своята	 етика,	
дали	наистина	тази	етика	е	
част	от	неговата	същност?			
 - На какво Ви научи 
политиката и какво  Ви 
взе? 
	 -	 През	 всичките	 тези	
години	 политиката	 е	 част	
от	моята	същност.	Като	та-
кава	тя	просто	съществува	
и	битува,	заедно	и	вътре	в	
мен.	
 - На прага  на 2023 
година сме, обърнете се  
към жителите на областта  
и им изпратете Вашето 
послание.
	 -	Пожелавам	на	всички	
здраве,	 благоденствие,	 на-
дежда	и	воля!

Женина ДенЧева

	 Такса	 битови	 отпадъци	
през	 2023	 година	 няма	 да	
се	 променя,	 реши	 габров-
ският	 Общински	 съвет	 на	
последното	 си	 за	 година-
та	 заседание.	 Той	 одобри	
разходите	 за	 услугите	 по	
събиране	 и	 транспортира-
не	 на	 битови	 отпадъци	 до	
съоръжения	 и	 инсталации	
за	тяхното	третиране	в	съ-
оръжения	 и	 инсталации,	
поддържане	 на	 чистотата	
на	териториите	за	общест-
вено	ползване	в	общината	
за	2023	г.	
	 Освен	 това	 освободи 
изцяло от заплащане в 
размер на 100 % от дъл-
жимата сума на	 такса	 за	
битови	 отпадъци	 за	 2023	
г.	 общинските	 и	 държавни	
училища	на	територията	на	
община	 Габрово,	 както	 и	
Центъра	 за	 специална	 об-
разователна	подкрепа.
Освободи	 Технически	 уни-
верситет-Габрово	от	запла-
щане	 на	 такса	 за	 битови	
отпадъци	за	2023	г.,	в	раз-
мер	на	50	%	от	дължимата	
сума.
	 В	план-сметка	са	вклю-
чени	 	 разходи	 за:	 обезпе-

чаване	на	дейността	на	ОП	
„Благоустрояване”	в	частта	
събиране	 и	 транспортира-
не	 на	 битови	 отпадъци	 до	
съоръженията	и	инсталаци-
ите	 за	 тяхното	 третиране;	
поддържане	 на	 чистотата	
на	териториите	за	общест-
вено	 ползване;	 дейността	
на	ОП	„Регионално	депо	за	
неопасни	отпадъци”	по	тре-
тиране	 на	 битовите	 отпа-
дъци	 в	 някои	 съоръжения	
и	инсталации;	сепариране;	
отчисления	по	чл.60	и	чл.64	
от	ЗУО;
 Бюджетът на общин-
ско предприятие „Благо-
устрояване“ за	изпълнение	
на	дейността	за	2023	г.	е	4	
166	800	лв.,	при	бюджет	за	
2022	 г.	 в	 размер	 на	 3	 877	
614	 лв.	 Очакваното	 изпъл-
нение	 към	 31.12.2022	 г.	 ще	
бъде	3	534	765	лв.
	 Дейността	 по	 събира-
не	 на	 битови	 отпадъци	 и	
транспортирането	 им	 до	
Регионално	 депо	 за	 нео-
пасни	 отпадъци,	 както	 и	
осигуряването	 на	 съдо-
ве	 за	 събиране	 на	 бито-
ви	 отпадъци,	 поддържане	
на	 чистотата	 на	 уличните	
платна,	площадите,	алеите,	
паркове,	 детски	 площад-

ки	 и	 други	 предназначени	
за	 обществено	 ползване	
се	 извършва	от	Общинско	
предприятие	 „Благоустроя-
ване”.
 осъществява се раз-
делно сметосъбиране със 
специализирана техника, 
обслужваща	 контейнери.	
Основен	разход	в	бюджета	
на	 предприятието	 е	 фонд	
работна	 заплата	 и	 осигу-
рителни	 вноски	 -	 за	 2023	
г.	те	са	в	размер	на	2	129	
400	лв.,	разходи	за	горива	
и	ел	енергия	 -	 693	 800	лв.	
и	 разходи	 за	 инертни	 ма-
териали	 -	 518	 000	 лв.	 Уве-
личени	 спрямо	 разходите	
за	 2022	 г.	 са	 и	 разходите	
за	доставяне	на	съдове	за	
смет	-	130	000	лв,			
 В инвестиционните 
намерения	 на	 Община	
Габрово	 е	 заложено	 заку-
пуването	на	специализира-
на	 техника	 за	 сметосъби-
ране	финансирана	 с	 целе-
ва	субсидия	за	капиталови	
разходи	от	ЦБ.
 Бюджет на общинско 
предприятие „Регионално 
депо за неопасни отпа-
дъци“ за	 изпълнение	 на	
дейността	 за	 2023	 г.	 е	 в	
размер	на	895	000	лв.,	при	

бюджет	 за	 2022	 г.	 в	 раз-
мер	 на	 792	 677	 лв.,	 при-
близително	 13	 %	 повече.	
Основно	 разходно	 перо	 в	
бюджета	 са	 фонд	 „Работ-
на	 заплата“	 в	 размер	 на	
444	649	лв.	и	разходите	за	
вода,	горива	и	енергия	154	
000	лв.	Разчетите	за	коли-
чеството	гориво	е	на	база	
реално	 изработени	 часове	
на	машини	и	съоръжения	:	
Шредер	 за	 едрогабаритни;	
Мобилен	 пункт	 за	 събира-
не	 на	 разделно	 събрани	
отпадъци	 от	 домакинства,	
Модул	 рязане,	Модул	 пре-
сяване,	 Модул	 смесване,	
компактор,	 челен	 товарач,	
генератор,	товарен	автомо-
бил	и	лек	автомобил.	Раз-
ходите	за	външни	услуги	са	
в	размер	на	213	400	лв.	или	
с	 19	 020	 лв.	 в	 повече	 от	
2022	г.
	 През	 2022	 г.	 на	 ком-
постиращата	 инсталация,	
намираща	се	на	Регионал-
ното	 депо	 са	 произведени	
201,5	тона	компост.	Всички	
компостни	 партиди	 преми-
нават	 през	 проверка	 от	
лицензирана	лаборатория.
	 През	 2022	 година	 са	
продадени	 224,66	 тона	 от	
общото	 количество	 про-

изведен	 компост	 и	 183,45	
тона	 дробен	 дървен	 мате-
риал.
 Съществен елемент от 
системата за управление 
на отпадъците	 е	 тяхното	
сепариране	за	последваща	
обработка.	 До	 декември	
2022	 г.	 на	 сепариращата	
инсталация	 са	 постъпили	
13	372	хил.	т.	отпадъци.	Ре-
ално	 постигнатия	 процент	
отсортирано	 количество	
отпадъци	е	31.32	%.
	 	 	 	Предвидените	разходи	
за	 сепариране	 на	 отпадъ-
ците	 на	 вход	 регионално	
депо	 през	 2023	 се	 очаква	
да	 възлязат	 на	 1	 434	 360	
лв.	 с	 вкл.	 ДДС	 (при	 план	
1	 262	 940	 лв.	 за	 2022	 г.)	
като	 очакваното	 количе-
ство	 отпадъци	ще	 възлезе	
на	 около	 15	 000	 т.	 През	
първото	 шестмесечие	 се	
очаква	 по	 съществуващия	
договор	с	фирма	Мит	и	Ко	
да	бъдат	сепарирани	около	
7	000	т.	при	цена	81,48	лв.	
с	 ДДС.	 След	 изтичането	
на	договора	прогнозите	ко-
личества	 ще	 възлязат	 на	
около	8	000	т.,	като	извър-
шеното	пазарно	проучване	
показва	 средна	 цена	 108	
лв.	с	ДДС.

	 Не	 е	 отпаднало	 наме-
рението	на	Община	Габро-
во	и	продължава	търсенето	
на	други	начини	за	финан-
сиране	 придобиването	 на	
биореактор	 за	 третиране	
на	 биоразградими	 отпадъ-
ци.	Община	Габрово	разпо-
лага	 с	 прединвестиционно	
проучване	 и	 разработена	
процедура	за	придобиване	
на	 специализираното	 съо-
ръжение.
	 	 	 	 	 	 През	 април	 2022	 г.	
в	 Габрово	 бяха	 изграде-
ни	 две	 подземни	 площад-
ки	 за	 разделно	 сметосъ-
биране,	 които	 са	 първите	
в	 България,	 осигуряващи	
индивидуален	 достъп	 на	
потребителите.	Площадките	
разполагат	със	система	от	
сензори,	 а	 в	 близост	 до	
тях	 са	 изградени	 соларни	
паркови	съоръжения.	Коли-
чествата,	 събрани	 отпадъ-
ци	 от	 двете	 площадки,	 до	
момента	са:	37	500	кг	суха	
фракция	и	23	900	кг	мокра	
фракция.
	 	 	 	 	 	През	 същия	 период	
бе	 реализирана	 и	 първа-
та	 в	 страната	 функциони-
раща	 депозитна	 вендинг	
система,	 която	 включва	
два	 автомата.	 Автома-

тите	 приемат	 РЕТ	 бутил-
ки	 и	 алуминиеви	 кенчета.	
В	 зависимост	 от	 броя	 на	
предадените	 опаковки	 ма-
шините	 издават	 талони	 с	
точки.	 В	 началото	 на	 все-
ки	 месец	 потребителите	
получават	 различни	 пре-
дметни	 стимули	 (артикули	
за	 многократна	 употреба).	
Инициативата	беше	приета	
изключително	положително	
от	 гражданите	 и	 предиз-
виква	 интерес	 не	 само	 у	
жителите	на	Габрово,	но	и	
в	съседните	населени	мес-
та.	Към	момента	партньори	
на	 вендинг	 системата	 са	
и	 10	 фирми	 и	 институции.	
Събраните	чрез	вендиг	ав-
томатите	отпадъци	в	пери-
ода	 април	 до	 настоящия	
момент	 са:	 264	 934	 броя	
опаковки	или	6	250	кг.
	 	 	 	 	 	 Набралата	 попу-
лярност	 кампания	 за	 ор-
ганизиране	 на	 пункт	 за	
предаване	 на	 опасни	 от-
падъци	 от	 домакинствата,	
се	 проведе	 в	 две	 издания	
и	 през	 2022	 г.	 По	 време	
на	 есенното	 издание	 на	
пункта	за	опасни	отпадъци,	
пред	Спортна	зала,	екипът	
по	управление	на	дейности	
по	 отпадъците	 организи-
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Продължава отстр. 1
	 Всеки	 участник	 трябва	
да	 разполага	 с	 екип	 за	
изпълнение	 на	 проектната	
разработка	 от	 най-малко	
един	архитект	с	пълна	про-
ектантска	правоспособност	
или	 еквивалентна	 правос-
пособност	 за	 чуждестран-
ните	лица.
 Идейният проект тряб-
ва да представи цялост-
на визия	 на	спортна	зала	
с	 покрито	 спортно	 поле	
с	 размер	 20.00/40.00	 м,	
включващо	 игрално	 поле	
с	 размери	 15.00/28.00	 м	 и	
осигурителни	 полета	 око-
ловръст	 с	 ширина	 2.00	 м.	
Полето	 за	 игра	 трябва	 да	
се	проектира	с	възможност	
за	осигуряване	на	спортни	
и	тренировъчни	игри,	както	
и	да	се	проектират	към	за-
лата	трибуни	за	зрители	с	
общ	 капацитет	 на	 местата	
от	200	до	300	бр.
 обслужващият блок на	
залата	 трябва	да	разпола-
га	 с	 необходимите	 поме-

щения	за	лекар,	съблекал-
ни,	 фитнeс	 зала	 с	 площ	
50	 кв.м.,	 санитарен	 възел,	
както	и	помещения	за	тех-
нически	инсталации.
 Формулярът и доку-
ментите за участие в кон-
курса трябва	 да	 се	 пред-
ставят	от	участника	в	запе-
чатан	непрозрачен	плик,	в	
който	се	поставя	и	изготве-
ния	 инвестиционен	 проект,	
фаза	идеен	за	изграждане	
на	 спортната	 зала	 в	Тряв-
на.	Проектът	 трябва	да	се	
представи	 в	 pdf	 формат	
-	 в	 четири	 екземпляра,	 на	
хартиен	 и	 цифров	 носи-
тел	 (диск,	 флашпамет	 или	
др.)	 в	 „Деловодсвото“	 на	
Община	Трявна,	 ул.	 „Ангел	
Кънчев“	№21.	
 Пликът е с надпис: 
„Архитектурен	конкурс	във	
фаза	 идеен	 проект	 за	 из-
граждане	на	спортна	зала,	
гр.	 Трявна“.	 Всички	 необ-
ходими	документи,	както	и	
допълнителна	 информация	
може	да	откриете	на	сайта	

на	Община	Трявна,	 в	раз-
дел	„Търгове	и	конкурси“.
 Идейните проекти 
на	 всички,	 допуснати	 до	
участие	 лица,	 ще	 бъдат	
разглеждани	 и	 оценявани	
от	 компетентно	 жури,	 на-
значено	 от	 кмета	 на	 Об-
щина	Трявна	-	г-жа	Силвия	
Кръстева.
 Наградата за победи-
теля е в размер	 на	 1666,	
67	 лв.	 без	 ДДС	 или	 2000,	
00	лв.	с	ДДС.	Спечелилият	
ще	 има	 право	 да	 изготви	
впоследствие	 и	 техниче-
ския	 проект	 за	 изгражда-
нето	 на	 спортната	 зала	 в	
Трявна.
	 Подавайки	 заявление	
за	 участие	 и	 предавайки	
проект	 в	 конкурса,	 всеки	
от	участниците	се	съглася-
ва	 с	 условията	 за	 автор-
ско	право,	описани	в	доку-
ментацията	на	конкурса.
	 Възнаграждението,	кое-
то	 е	 предвидено	 и	 оси-
гурено	 от	 Община	 Трявна	
за	изготвяне	на	технически	

проект,	 включително	 осъ-
ществяване	 на	 авторски	
надзор,	 е	 в	 размер	 на	 23	
083,	 33	 (двадесет	 и	 три	
хиляди	 и	 осемдесет	 и	 три	
лева	и	тридесет	и	три	сто-
тинки)	 лева	 без	 вкл.	 ДДС	
или	27	700	(двадесет	и	се-
дем	хиляди	и	седемстотин)	

лева	с	вкл.	ДДС,	от	които:	
20	 000	 (двадесет	 хиляди)	
лева	без	ДДС	за	изготвяне	
на	 технически	 проект	 и	 3	
083,33	 (три	хиляди	и	осем-
десет	 и	 три	 лева	и	 триде-
сет	 и	 три	 стотинки)	 лева	
без	ДДС	за	осъществяване	
на	авторски	надзор.

Оáщиíà Трявíà îáяви кîíкурñ зà íîвà ñпîртíà зàлà

Продължава от стр. 1
	 В	него	“Боляри”	и	“Ка-
рата	 ауто”	 завършиха	 2:2	
в	 редовното	 време	 и	 оп-
ределиха	победителя	с	из-
пълнение	на	дузпи	-	5:4.	В	
другия	 “Локомотив”	 надви	
с	убедителното	5:0	“Сурва-
карите”.
	 Качествена	 игра,	 мно-
го	попадения	и	емоции	по	
трибуните	 предизвика	 и	
финалната	 среща.	 В	 нея	
“Боляри”	 поведоха	 с	 3:0,	
но	 след	 това	 “Локомотив”	
върна	 два	 гола	 и	 беше	
близо	 до	 изравняването.	

В	 крайна	сметка	 “Боляри”	
вдигнаха	купата	и	победи-
ха	 в	 любителския	 футбо-
лен	турнир	в	Дряново.
	 Успехът	 за	Дряново	 е,	
че	 на	 26	 и	 27	 декември	
264-те	 зрителски	 места	 в	
Спортната	 зала	 бяха	 за-
пълнени	 и	 градът	 беше	
особено	 оживен.	 Така	 ще	
бъде	 и	 на	 20-22	 януари	
2023	 г.,	 когато	 тук	 ще	 се	
проведе	 турнирът	 “Купа	
Кентавър”.	За	записване	и	
повече	информация	 -	0988	
32	 33	 99	 или	 bft.football.
bg@gmail.com.

„Бîляри" ñпечелихà Кîледíия турíир 
пî футáîл íà Дряíîвñкàтà Оáщиíà Здрàве, áлàãîдеíñтвие, íàдеждà и вîля!

ЗАПОВЕД
№ 2813/21.12.2022 г. НА КМЕтА НА 

оБщИНА ГАБРоВо  ЗА  ПУБлИЧЕН тъРГ 
С яВНо НАддАВАНЕ ЗА отдАВАНЕ Под 
НАЕМ  НА ЗЕМ. ЗЕМя В ЗЕМл. ГАБРоВо, 
С НтП – лИВАдА, ЗА СРоК от 1 ГодИНА:

 ПИ с идентификатор 14218.321.66, площ – 4,157 дка.
НТЦ – 40,00 лв. Депозит за участие – 4,00 лв.
Дата и час на провеждане на търга: 16.01.2023. от 13,30 ч.
Закупуване на тръжна документация:от 30.12.2022 г. до 
13.01.2023 г.
Дата и час на повторно провеждане на търга: 20.01.2023 г. 
13,30 ч.
Закупуване на тръжна документация: до 19.01.2023 г.
Тръжната документация се получава в “Център за администра-
тивно обслужване” при Община Габрово, срещу представена 
квитанция за закупени документи. 

За информация:тел. 066/ 818 441
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Женина ДенЧева

 - С какво ще запом-
ните отиващата си 2022 
година, какво донесе тя 
на дряново?
	 -	 Годината	 беше	 труд-
на	 и	 динамична.	 Искрено	
се	 надявам	 подобренията	
в	 инфраструктурата,	 които	
реализирахме,	 да	 са	 по-
добрили	видимо	условията	
за	живот	 и	 облика	 на	 об-
щината.	Остава	още	много	
работа,	 но	 вярвам	 и	 през	
следващата	година	ще	раз-
решим	 поне	 още	 толкова	
належащи	 проблеми	 пред	
общината	ни.	
 - По какви проекти 
работехте и разработихте 
през годината?
	 -	 С	 цел	 добро	 стопа-
нисване	 на	 сградите	 об-
щинска	 собственост	 са	
разработени	 и	 реализира-
ни	 няколко	 проекта.	 Еди-
ният	 е	 за	 ремонт	 фасади,	
вътрешен	 ремонт	 и	 верти-
кална	 планировка	 на	 съ-
ществуваща	 администра-
тивна	сграда“,	находяща	се	
на	 ул.	 "Никола	 Мушанов".	
Обектът	 е	 финансиран	 по	
проект	 Красива	 България	
с	 69	%	 съфинансиране	 от	
общински	 бюджет.	 Други-
ят	 проект	 е	 	 „Инженеринг	
(проектиране,	 строител-
ство	 и	 авторски	 надзор)	
на	обект:	Народно	читали-
ще	"Развитие"	1869	година.
	 Проектът	 включва	 по-
лагане	 на	 топлоизолация	
по	 фасадите,	 подмяна	 на	
дограма,	частична	подмяна	
на	покривната	конструкция	
и	 подмяна	 на	 покривното	
покритие.	Очаква	се	стро-
ително	-	монтажните	рабо-
ти	по	обекта	да	приключат	
до	пролетта	на	2023	г.	
	 Следващият	 проект	 е	
„Подмяна	 на	 водопровод-
на	 инсталация	 и	 улуци	 в	
„Дом	 за	 пълнолетни	 лица	
с	 деменция	 гр.	 Дряново“.	
Проектът	е	финансиран	от	
Фонд	„Социална	закрила“.	
	 За	съхраняване	на	кул-
турно-	 историческото	 на-
следство,	с	целево	финан-
сиране	 от	 Министерство	
на	културата	са	разработе-
ни	 инвестиционни	 проекти	
за	 обект:	 „Извършване	 на	
текущ	 ремонт	 и	 консер-
вационно	 -	 реставрацион-
ни	 работи	 на	 Икономова	
къща,	мост	на	Колю	Фиче-
то	 над	 река	 Дряновска	 и	
Ромунова	 къща“.	 Предстои	
кандидатстване	 за	 изпъл-
нение	 на	 разработените	
проекти.	 За	 подобряване	
на	 техническата	 инфра-
структура	 в	 града	 през	
2022	 г.	 е	 реализиран	 раз-
работеният	 през	 2021	 г.	
проект	 за	 „Реконструкция	
и	 рехабилитация	 на	 улици	
в	 Община	 Дряново“.	 По	

проекта	 са	 реконструира-
ни	 ул.	 "Васил	 Левски	 "и	
ул."Стефан	Лафчиев".
	 	 С	 грижа	 за	 децата	
на	 Дряново	 през	 година-
та	са	разработени	проекти	
за	 изграждане	 на	 четири	
детски	 площадки	 -	 детска	
площадка	 ул.	 "Гурко",	 дет-
ска	площадка	Априлци	над	
бл.	 10,	 детска	 площадка	
парк	 Локомотив	 и	 детска	
площадка	 в	 кв.	 Изгрев.	
Три	 от	 проектите	 са	 фи-
нансирани	 от	 капиталова-
та	 програма	 на	 община	
Дряново.	 Изграждането	
на	 детската	 площадка	 в	
кв.	 Изгрев	 е	 финансира-
но	 от	 Сдружение	 с	 нес-
топанска	 цел	 "Промяна	 в	
поколението	 -	 България"	 с	
цел	 положителна	 промяна	
в	 живота	 на	 децата	 чрез	
партньорства	 с	 Община	
Дряново.	През	годината	са	
подменени	 и	 голяма	 част	
от	 съоръженията	 за	 игра	
в	двора	на	детска	градина	
"Детелина"	в	града.	
	 Реализиран	 е	 проект	
„Инженеринг	 за	 обект:	
Изграждане	 на	 асфалтов	
пъмп	 -	 трак	 в	 гр.	 Дряно-
во“.	 С	 проекта	 се	 осигури	
възможност	на	подраства-
щите	 и	 децата	 да	 практи-
куват	 безопасно	 колоез-
дене,	 БМХ	 и	 дърт-джъмп,	
ролкови	спортове.	С	грижа	
за	 спорта	 през	 2022	 г.	 на	
стадион	„Локомотив“	-	град	
Дряново	 е	 монтиран	 мно-
гофункционален	 контейнер	
както	и	е	разработен	про-
ект	„Изграждане	на	освет-
ление	за	футболно	игрище	
в	 стадион	 „Локомотив.“	
Предстои	Община	Дряново	
да	кандидатства	за	финан-
сиране.	
	 За	 Спортна	 зала	 Дря-
ново	е	закупено	мултифун-
ционално	 ел.	 табло,	 което	
ще	 позволи	 в	 залата	 да	
се	 провеждат	 състезания	
на	национално	ниво,	както	
и	 са	 подновени	 част	 от	
фитнес	уредите	в	Спортна	
зала	-	Дряново
	 През	 2022	 г.	 са	 разра-
ботени	 следните	 инвести-
ционни	 проекти,	 с	 които	
Община	Дряново	кандидат-
ства	 за	финансиране:	Тех-
нически	 проект	 за	 реали-
зиране	 на	 обект:	 „Ремонт	
и	обновяване	на	площадно	
пространство,	 	 работни	
проекти	 за	 обект:	 „Рекон-
струкция	 на	 улици	 в	 град	
Дряново“	 -	 реконструкция	
на	 улици	 "Сава	 Йотов",	
"Матей	 Преображенски"и	
"Христо	 Ботев".	 С	 разра-
ботеният	 проект	 Община	
Дряново	 кандидатства	 за	
финансиране	по	Програма	
за	 развитие	 на	 селските	
райони	2014-2020	г.
	 Другите	два	проекта	са	
за	 обект	 „Подпорна	 сте-

на	 на	 десен	 бряг	 на	 р.	
Дряновска	 в	 района	 на	
автогара	 от	 съществуваща	
пасарелка	 за	 ж.	 п.	 гара	
до	 стадион	 „Локомотив“	 с	
пешеходна	 алея“	 и	 „Из-
граждане	 на	 пешеходен	
прелез	 на	 км.	 158+808	 от	
4-та	 главна	 жп	 линия	 в	
междугарието	 Дряново	 -	
Царева	ливада“.
	 През	тази	година	поех-
ме	 също	 така	 инициатива-
та	да	бъде	направена	кон-
цепция	 за	 промяна	 пред-
назначението	 на	 сградата,	
където	беше	Професионал-
ната	 техническа	 гимназия.	
Съвместно	 с	 Национално-
то	 сдружение	 на	 общини-
те	 и	 Университета	 по	 ар-
хитектура,	 строителство	 и	
геодезия	 беше	 извършено	
архитектурно	 заснемане	
и	 проучване	 на	 сградата,	
като	 предстои	 студентите	
да	 направят	 своите	 пред-
ложения	 за	 вдъхване	 на	
нов	живот	на	зданието.
 - Продължава ли бла-
гоустрояването на кварта-
лите в дряново и селата в 
общината?
	 -	 За	 благоустроява-
не	 на	 кварталите	 на	 град	
Дряново,	 през	настоящата	
2022	 година	 са	 изпълнени	
следните	обекти,	включени	
в	 капиталовата	 програма	
ма	 Община	 Дряново:	 ос-
новен	ремонт	паважна	на-
стилка	 на	 ул.	 "Арх.	 Пенчо	
Койчев",	 основен	 ремонт	
ул.	 "Ангел	 Кънчев",	 обла-
городяване	 околоблоково	
пространство	на	ул.	"Миха-
ил	 Иванов"	 №3-5,	 изграж-
дане	 продължение	 на	 ул.	
"Железничарска",	 изграж-
дане	 на	 пешеходни	 алеи	
към	 автобусна	 спирка	 в	
ж.к.	 Априлци,	 изграждане	
нова	 вертикална	 плани-
ровка	 и	 осветление	 към	
паркинг	в	ж.к.	Априлци	под	
блокове	 №	 3	 и	 №	 4.,	 из-
граждане	 улично	 осветле-
ние	на	ул.	"Борова	гора".		
	 Освен	това	е	извършен	
основен	 ремонт	 бетоно-
ва	 настилка	 зад	 жилищни	
сгради	на	ул.	 "Шипка"	141-
145,	 изграждане	 бетонов	
подход	към	жилищни	сгра-
ди	на	ул.	"Матей	Преобра-
женски"	№	26,	№	28	,	№	30	
и	ул.	"Гурко"	№	1,	№	8,	№	9,	
№	10,	№	11,	№	12	и	№	13,	
проектиране	и	изграждане	
на	паркинг	на	ул.	"Гурко"	№	
4,	 изграждане	 навес	 към	
жилищна	 сграда	 в	 имот	
общинска	 собственост	 на	
ул.	 "Ген.	 Столетов"	 24,	 из-
граждане	 водопровод	 в	
гробищен	 парк	 Дряново,	
основен	 ремонт	 на	 път	
част	от	имот	23947.104.15	в	
местността	"Припека".	
	 През	годината	Община-
та	реализира	и	три	проек-
та	финансирани	от	Нацио-

налната	 кампания	 „Чиста	
Околна	Среда	-	2022	г."	на	
МОСВ	 и	 ПУДООС.	 Двата	
от	 тях	 са	 реализирани	 на	
територията	 на	 град	 Дря-
ново	 -	 „	 Озеленяване	 и	
изграждане	 на	 кът	 за	 от-
дих	 на	 ул.	 "Рачо	 Стоянов"	
№56	 “	 и	 „Озеленяване	 и	
изграждане	 на	 кът	 за	 от-
дих	 на	 ул.	 "Шипка	 №	 71“.		
С	 проектите	 се	 постигна	
облагородяване	на	околоб-
локовите	пространства.	За	
благоустрояване	на	селата	
в	 общината,	 през	 година-
та	 са	 изпълнени	 следните	
обекти	 на	 територията	 на	
малките	 населени	 места:	
основен	ремонт	на	ул.	"Ос-
вобождение"	в	с.	Ганчовец,	
основен	ремонт	на	ул.	"Хан	
Аспарух"	в	с.	Царева	лива-
да.	
	 С	 финансиране	 от	 На-
ционалната	 кампания	 „	
Чиста	Околна	Среда	-	2022	
г."	 на	МОСВ	 и	ПУДООС	 в	
село	 Маноя	 се	 реализира	
проект„	 Заедно	 сред	 при-
родата	в	село	Маноя“.
	 Реализираните	 през	
2022	 г.	 обекти	 са	 съобра-
зени	с	множеството	молби	
и	 сигнали	 на	жителите	 на	
Общината,	 както	 и	 с	 фи-
нансовите	възможности	на	
общинска	администрация.
-	Какви	ремонти	на	общин-
ската	 пътна	 мрежа	 извър-
шихте	през	годината?
	 -	 През	 2022	 г.	 Община	
Дряново	 извършва	 текущо	
поддържане	на	над	60	км.	
участъци	 от	 общинската	
пътна	 мрежа,	 включващо	
просветляване	 и	 кастрене	
на	 банкети	 и	 прилежащи	
площи,	 както	 и	 единично	
изкърпване	 на	 компроме-
тирани	участъци..	Паралел-
но	с	текущото	поддържане	
усилията	ни	бяха	насочени	
в	 подготовка	 на	 работни	
проекти	 за	 реконструкция	
на	 общински,	 съответно	
разработени	 са	 работен	
проект	 за	 обект:	 „Рекон-
струкция	на	общински	път	
GAB	3118	-	/III-609,	Трявна	
-	Царева	 ливада/	 -	Кума-
ните	 -	 от	 п.к.	 с	 РТ	 III-609	
до	 с.	 Куманите“.	 С	 Реше-
ние	на	Министерски	съвет	
от	 септември	 2022	 година	
на	 община	 Дряново	 са	
преведени	 50	 %	 от	 сред-
ствата.
	 Реализирани	 са	 ра-
ботни	 проекти	 за	 обект:	
„Реконструкция	 и/или	 ре-
хабилитация	 на	 общински	
пътища	 в	 Община	 Дряно-
во“	 с	 които	 се	 кандидат-
ства	 по	 европейска	 про-
грама.	 По	 проекта	 пред-
стои	 ремонт	 на	 следните	
пътища,	част	от	общинска-
та	пътна	мрежа:	път	за	кв.	
Марча,	път	за	с.	Балванци	
и	път	за	с.	Ритя.
 - Какви грижи пола-

га общината за социално 
слабите, нуждаещите се и 
самотни хора?
	 -	 Община	 Дряново	
предлага	 немалко	 соци-
ални	 услуги	 за	 социално	
слаби,	 нуждаещите	 се	 и	
самотни	хора.	В	общината	
функционират:	Дневен	цен-
тър	за	стари	хора,	Дневен	
център	за	деца	и	възраст-
ни	 с	 увреждания,	 Дома-
шен	 социален	 патронаж	 -	
местна	дейност	с	80	места.	
Също	 така	 предоставяме	
социалната	 услуга	 „личен	
асистент“	 в	 домашна	 сре-
да,	 чрез	 която	 80	 лица	 с	
трайни	увреждания	с	опре-
делена	чужда	помощ	полу-
чават	подкрепа	в	домашна	
среда.	
	 От	 01.11.2022	 г.	 като	
дейност,	 финансирана	 от	
държавата	 стартира	 и	
„Център	за	социална	реха-
билитация	 и	 интеграция“	 с	
целева	 група	 „пълнолетни	
лица	 с	 увреждания“.	 Услу-
гата	 се	 предоставя	 на	 40	
лица	 и	 има	 за	 цел	 под-
държане	 и	 придобиване	
на	нови	способности	и	са-
мостоятелност	 на	 лица	 с	
различни	 вид	 и	 степен	 на	
увреждане.	Услугата	включ-
ва	разнообразни	консулта-
тивни,	 терапевтични	 и	 ре-
хабилитационни	 дейности,	
насочени	 към	 създаване,	
поддържане	 и	 разширява-
не	 на	 социалните	 умения,	
както	и	обучение	за	водене	
на	самостоятелен	начин	на	
живот.	 Отдадени	 са	 и	 18.	
общински	 жилища	 на	 со-
циалнослаби	лица,	издават	
се	карти	за	безплатно	пар-
киране	на	лица	с	експерт-
ни	решение	на	ТЕЛК.	
	 Също	 така,	 Община	
Дряново	 като	 местна	 дей-
ност	се	финансира	 „Дома-
шен	 социален	 патронаж“,	
чиито	услуги	ползват	80	чо-
века.	Предлагат	се	и	соци-
ални	 услуги,	 финансирани	
от	 проекти	 на	 Оператив-
на	 програма	 „Развитие	 на	
човешките	 ресурси“	 2014-
2020.
	 По	 проект	 „Патронажна	
грижа	+	в	община	Дряно-
во“	 се	 предоставят	 интег-
рирани	 здравно-социални	
услуги	 в	 домашна	 среда	
на	 50	 самотно	 живеещи	
лица	с	различна	степен	на	
уврежданеили	 невъзмож-
ност	 за	 самообслужване	
получават	 интегрирани	
здравно-социални	 услуги	 в	
домашна	 среда.	 Проектът	
„Нова	 дългосрочна	 грижа	
за	възрастните	и	хората	с	
увреждания	-	етап	2	-	пре-
доставяне	на	новите	услуги	
-	Център	за	грижа	за	лица	
с	 психични	 разстройства	
“	 има	 за	 цел	 да	 създаде	
възможност	 за	 независим	
и	 достоен	 живот	 на	 хора-

та	с	психични	увреждания,	
посредством	 предоставяне	
на	 качествени,	 достъпни	 и	
ефективни	 междусекторни	
услуги	за	дългосрочна	гри-
жа,	съобразени	с	реалните	
потребности	 на	 целевите	
групи.	Разкрити	са	7.	соци-
ални	 услуги	 от	 резидентен	
тип	 -	 Център	 за	 грижа	 за	
лица	с	психични	разстрой-
ства	 момент	 се	 подготвя	
проектно	 предложение	 за	
предоставяне	 на	 услугата	
като	 всеки	 от	 тях	 има	 ка-
пацитет	за	15	потребители.	
	 По	„Програмата	за	хра-
ни	 и	 основно	 материално	
подпомагане“	 се	 предлага	
„топъл	 обяд“	 на	 70	 лица	 в	
неравностойно	 положение.	
Услугата	 се	 предлага	 през	
последните	 няколко	 годи-
ни,	 като	 към	 настоящия	
през	следващите	3	години.	
 - Правихте ли ремонти 
и подобрения в училищата 
в дряново?
	 -	През	2022	 г.	е	извър-
шен	 основен	 ремонт	 на	
външна	 парна	 инсталация	
и	 е	 подновена	 циркула-
ционна	 помпа	 в	 котелно	
стопанство	на	СУ	 "Максим	
Райкович".	 След	 приключ-
ването	 на	 цялостния	 ре-
монт	 на	 старата	 сграда	
на	 СУ	 "Максим	 Райкович",	
сградният	 фонд	 на	 учили-
щата	 е	 на	 много	 добро	
ниво.	 Поради	 това	 усили-
ята	 ни	 са	 насочени	 към	
учениците	 и	 учредихме	
стипендии,	 с	 които	 да	 ги	
подпомогнем	 и	 мотивира-
ме	 да	 продължат	 своето	
обучение	в	Дряново.	Връч-
ваме	 ги	 на	 10	 ученици	 от	
8-12	 клас	и	на	 10	 ученици	
от	5-7	клас.
 - Развива ли се тури-
змът в дряново, знае ли 
се колко туристи са посе-
тили общината през годи-
ната?
	 -	 В	 сектор	 туризъм	 се	
забелязва	 положително	

развитие	 и	 съвместно	 с	
бизнеса	успяхме	бързо	да	
преодолеем	големите	труд-
ности	 във	 връзка	 с	 епи-
демията	 през	 предишните	
две	 години.	 Откъм	 брой	
туристи	и	реализирани	но-
щувки	не	само	се	върнах-
ме	 на	 нивата	 от	 2019-та,	
а	 вече	 имаме	 рекордни	
стойности	 и	 по	 двата	 по-
казателя.	 Макар	 това	 да	
е	 добър	 знак,	 целите	 ни	
са	значително	по-високи	и	
през	идната	 година	ще	се	
стремим	 към	 увеличение	
с	 още	 поне	 50%.	 Най-ху-
бавото	е,	 че	има	завишен	
интерес	към	регистриране-
то	 на	 нови	 места	 за	 нас-
таняване,	което	говори,	че	
хората	виждат	потенциал	в	
дестинацията.	
 - Какви са приорите-
тите на общината през 
2023 година? 
	 -	Предстоят	приеми	по	
общинските	мерки	по	Пла-
на	 за	 възстановяване	 и	
подписване	 на	 договори	
по	 вече	 проведени	 про-
цедури,	 очаква	 ни	 много	
работа.	 Имаме	 подготве-
ни	 проекти	 за	 подмяна	
на	 осветлението	 в	 града	
и	 част	 от	 селата,	 вероят-
но	 ще	 кандидатстваме	 и	
по	 мерките	 за	 енергийна	
ефективност	 на	 обществе-
ни	 сгради.	 Със	 сигурност	
извън	 инфраструктурата,	
предстои	 преструктурира-
не	 на	 част	 от	 социалните	
услуги	и	това	те	да	се	пре-
върнат	 в	 държавно	 деле-
гирани	 дейности.	 Годината	
няма	да	е	лесна,	тъй	като	
още	няма	гласуван	държа-
вен	бюджет	и	очаквам	по-
късно	 да	 започне	 изпъл-
нението	 на	 капиталовата	
програма	на	общината.	
	 Но	 съм	 сигурен	 съм,	
че	 заедно	 с	 усилията	 на	
всички	 колеги	 от	 админи-
страцията	ще	успеем	за	се	
справим.

РУМяна СТанЧева  
     

 - Г-н Панчев, през тези три 
години, през които дряновци 
Ви повериха съдбата си, какво 
получихте Вие от дряново? В 
него са родени две поколения 
от семейството Ви - какво е 
чувството да носиш отговор-
ност към града на своите ко-
рени?  
	 -	През	изминалите	три	годи-
ни	получих	със	сигурност	много	
уроци,	работа	и	отговорност,	а	
дали	 съм	 се	 справил,	ще	 раз-
берем	 на	 изборите	 догодина.	

Това	 е	 най-	 обективната	 оцен-
ка.
	 Ще	 бъда	 откровен,	 до	 мо-
мента	 в	 живота	 ми	 със	 сигур-
ност	 не	 ми	 се	 е	 налагало	 за	
толкова	 кратко	 време	 да	 се	
справям	с	толкова	много	зада-
чи.
	 Оценявам	и	съм	благодарен	
за	 това,	 че	 ми	 беше	 дадена	
възможност	 да	 запиша	 името	
си	в	историята	на	Дряново.
	 Полагам	 големи	 усилия	 да	
оправдания	гласуваното	ми	до-
верие,	знам,	че	има	още	много	
недовършени	 задачи	 пред	 мен	
за	хората	и	общината,	надявам	
се	да	ми	стигнат	силите.
 - Кое от случилото се през 
тези трите години от мандата в 
общината са Вашата кметска и 
човешка награда ? 
	 -	 Кметска	 награда	 трудно	
ще	 получа,	 но	 преживяното	 и	
наученото	 за	 мен	 е	 като	 на-
града.	В	човешки	план	мога	да	
кажа,	 че	 срещнах	 съмишлени-
ци,	 приятели	 и	 опоненти	 и	 на	
всеки	от	тях	съм	благодарен.
	 За	мен,	винаги,	най-голяма-
та	мотивация	 е	 	 някой	 ден	 да	

мога	 с	 гордост	 да	 разказвам	
на	 децата	 и	 внуците	 си	 какво	
съм	успял	да	направя	за	други-
те,	за	Дряново,	така	както	моя	
дядо	ми		разказваше.
	 Човек	трябва	да	оставя	сле-
ди,	всичко	друго	е	преходно.
	 -	 В	 какво	 не	 успяхте	 през	
тези	 три	 години	 като	 кмет,	 за	
какво	съжалявате,	за	какво	сте	
в	дълг	към	дряновци?	
	 -	 Има	 много	 неща,	 които	
искам	да	променя,	но	няма	как,	
без	 намесата	 на	 държавата,	
това	да	се	случи		по	отношение	
на	 здравеопазването,	 образо-
ванието,	спорта,	туризъм	и	вся-
ка	една	от	сферите	на	дейност,	
където	имаме	потенциал,	но	не	
сме	успели	да	 го	реализираме	
в	годините.
	 На	дряновци	ще	съм	в	дълг,	
докато	съм	кмет,	а	и	след	това.
	 	Не	очаквам	да	ме	възхва-
ляват,	от	време	на	време	някое	
потупаване	по	рамото	е	доста-
тъчно,	 а	 когато	 съм	 сгрешил	 -	
да	не	ми	прощават	лесно,	това	
е	в	името	на	общината.	Така	е	
правилно.
	 -	След	толкова	кметски	сре-

щи,	 на	 живо	 и	 в	 социалните	
режи,	 след	 толкова	 човешки	
срещи	с	хора	от	местната	общ-
ност,	 на	 които	 сте	 помогнали	
лично,	какво	разбрахте	още	за	
дряновци?	
	 -	Дряновци	са	добри,	 чест-
ни	 	 и	 трудолюбиви	 хора,	 из-
страдали	 са	 съсипването	 на	
икономиката,	 здравеопазване-
то,	 образованието	 в	 нашата	
община.	 Животът	 не	 е	 лесен,	
нито	 в	 държавата	 ни,	 нито	 в	
областта	ни.	Но	те	са	се	съхра-
нили,	а		това	не	е	лесно.
	 Може	би	ми	се	иска	хората	
да	 се	 	 гордеят	 повече	 с	 род-
ното	 си	 място,	 защото	 има	 с	
какво.	 Толкова	 много	 история,	
култура	 и	 природни	 дадености	
на	 едно	 място	 има	 на	 много	
малко	места,	надявам	се	пово-
дите	за	гордост	и	занапред	да	
ги	има.
 - до края на мандата оста-
ват само десет месеца, какво 
искате най-важно да напра-
вите през тях за общината и 
хората ? 
	 -	 Не	 съм	мечтател,	 вървим	
по	 планове	 и	 графици,	 ще	 се	

постараем	 всички	 инфраструк-
турни	 обекти,	 за	 които	 осигу-
рихме	средства	тази	година,	да	
се	 реализират	 през	 следваща-
та.	 Постоянно	 търсим	 възмож-
ност	и	за	реализиране	на	други	
бъдещи	 проекти.	 Надявам	 се	
догодина,	 есента,	 да	 е	 видимо	
какво	 сме	 правили.	 Хората	 са	
изморени	 от	 излишни	 обеща-
ния.
	 -	 Има	 ли	 промяна	 в	 реше-
нието	Ви	за	участие	в	кметска-
та	 надпревара	 наесен?	 Бяхте	
заявили,	че	смятате	да	се	яви-
те	като	кандидат	за	кмет.
	 -	Ще	се	кандидатирам,	това	
е	начин	и	да	получа	оценка	от	
хората.	Докато	имам	подкрепа	
за	това,	което	правя,	и	гражда-
ните	смятат,	че	аз	съм	подходя-
щият	човек	за	кмет,	ще	работя	
с	всички	сили.
 - На прага на 2023 година 
сме, обърнете се към екипа 
си, към общинските съветници 
и към жителите на общината и 
им изпратете Вашите посла-
ния?
	 -	 На	 всички	 колеги	 от	 ад-
министрацията	 искам	 да	 им	

благодаря	 за	 работата,	 която	
вършат.	 Не	 веднъж	 се	 е	 нала-
гало	да	загърбват	семейни	ан-
гажименти	и	проблеми,	заради	
тези	 на	 общината,	 заплатите	
са	 ниски	 и	 трудно	 се	 мотиви-
рат	 хората	 при	 тези	 условия,	
затова	 искрено	 им	 благодаря!	
Общинските	 съветници	 вършат	
не	 по-малко	 отговорна	 работа	
от	 моята,	 началото	 беше	 труд-
но,	 но	 мисля	 ,че	 успяхме	 да	
намерим	общ	език,	смятам,	че	
бяхме	 длъжни	 да	 го	 направим	
в	името	на	хората.	Пожелавам	
им	да	продължават	да	работят	
и	дават	добри	идеи	в	името	на	
Дряново.
	 Персонално	 искам	 да	 бла-
годаря	на	председателя	на	Об-
щинския	 съвет	 Тодор	 Георгиев		
за	всичко,	което	прави	и	помо-
щта,	която	ми	оказва.
	 На	дряновци		-	искам	да	им	
пожелая	 да	 са	живи	 и	 здрави	
на	първо	място,	да	се	подкре-
пят	един	друг	и	по-малко	да	се	
делят,	защото	живеем	в	трудно	
време.	Трябва	са	бъдем	единни.
	 Светли	 празници	 и	 весело	
посрещане	на	новата	година!

Кметñкà íàãрàдà трудíî ще пîлучà, íî ñрещíàх ñъмишлеíици, 
приятели и îпîíеíти и íà вñеки îт тях ñъм áлàãîдàреí

"С рàзвититетî íà иíфрàñтруктурàтà ñе пîдîáрихà живîтът и îáликът íà îáщиíàтà"
За трудната и динамична 2022 година разговаряме в две интервюта с кмета на Дряново Трифон Панчев:
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	 Любимата	ни	игра	навън	с	
децата	от	градината	беше	да	
правим	 къщи	 за	 буболечки.	
Копаехме	дупки,	слагахме	ня-
коя	буболечка	вътре	и	после	
я	 затрупвахме	 с	 листа.	 Пра-
вехме	 се,	 че	 разговаряме	 с	
тях,	носехме	им	разни	семен-
ца	и	пръчици.	
	 Имахме	 тържества	 в	 дет-
ската	 градина,	 на	 които	 уч-
ехме	 кратки	 стихчета.	 Това	
са	 първите	 ми	 спомени	 от	
ученето	на	стихотворения	на-
изуст.	Песничката,	която	вся-
ко	българче	знае,	е	 „Зайчен-
цето	бяло“.	В	това	отношение	
не	правя	изключение.	Затова	
приемам,	 че	 тя	 е	 първото	
нещо,	което	съм	научила.“
 Говорим за книжките и 
филмите, които укротяват и 
най-палавото дете. 
	 „Любимата	 ми	 детска	
книжка	 беше	 „Две	 приказки	
непослушни”	 на	 Тома	 Лакар-
динов,	 които	 са	 написани	 в	
рими.	 Знаех	 ги	 наизуст	 и	 се	
правех,	 че	 ги	 чета	 от	 книж-
ката,	 още	 преди	 да	 мога	 да	
сричам.	 Почти	 всяка	 вечер	
заспивах	 с	 тези	 приказки.	
Обичах	 да	 ми	 четат	 също	 и	
една	 стара	 книжка	 от	 дет-
ството	 на	 родителите	 ми	 с	
красиви	 илюстрации.	 Каз-
ваше	 се	 „Чудната	 козя	 къ-
щурка“.	 Тя	 е	 на	 издателство	
„Български	 художник“	 –	 1953	
г.	Илюстрирана	 е	 от	 големия	
майстор	на	детската	рисунка	
Вадим	Лазаркевич,	който	жи-
вее	и	твори	в	България	през	
втората	 половина	 от	 живота	
си.	Това	е	руска	народна	при-
казка	 за	 чудното	 приключе-
ние	на	един	сиромах,	успял	с	
хитрост	и	ум	да	се	избави	от	
тегобите	 и	 дори	 да	 помогне	
на	съселяните	си.	Представях	
си,	 че	 съм	 тъкмо	 този	 герой	
от	приказката	и	как	попадам	
в	тази	чудна	козя	къщурка.	
	 От	 детските	 филмчета	
много	обичах	да	гледам	„Том	
и	Джери“	и	създадения	29	го-
дини	 по-късно	 съветски	 ани-
мационен	филм	„Ну,	погоди!“.	
За	 разлика	 от	 днес,	 детски	
филмчета	 се	 гледаха	 само	
през	почивните	дни,	което	ги	
правеше	още	по-вълнуващи	и	
очаквани.“
 По празниците семей-
ството на Христина се съби-
ра в уютния им дом. 
 „За	 нас	 е	 много	 важно	
да	 почитаме	 християнските	
празници	 заедно,	 цялото	 се-
мейство,	 макар	 и	 да	 не	 сме	
силно	 религиозни	 и	 вярващи	
хора.	 Бъдни	 вечер	 и	 Коле-

да	 са	 дните,	 които	 почитаме	
всяка	година	с	всичко,	което	
съдържа	традицията	като	ри-
туали.	 Събираме	 се	 с	 баби	

и	 дядовци,	 което	 е	 много	
радостен	 момент	 както	 за	
нас,	 така	 и	 за	 тях,	 възраст-
ните	 -	 да	видим	 голямото	ни	
семейство	заедно!	
	 Като	 дете	 настояваха	 да	
помагам,	 всеки	 си	 имаше	
свои	задачи	вкъщи.	Тези	отго-
ворности	са	ме	научили	да	не	
бягам	 от	 работата,	 а	 напро-
тив	 -	 тя	да	ми	носи	удовлет-
ворение.	 Обичах	 да	 помагам	
в	приготвянето	на	трапезата.	
Беше	 специално	 занимание,	
което	ме	караше	да	се	чувст-
вам	като	големите.	От	малка	
обичах	да	творя,	затова	праз-
ниците	бяха	любимото	време	
да	 рисувам	 и	 разменям	 кар-
тички	с	приятелчетата.	
	 Правенето	 на	 снежни	 чо-
веци	 навън	 създаваше	 също	
много	 настроение.	 Слага-
хме	им	камъчета	за	копчета,	
пръчки	 за	 ръце,	 морков	 за	
нос,	а	понякога	увивахме	ис-
тински	шал!
	 Коледа	 винаги	 е	 била	 и	
мой	 празник,	 тогава	 имам	
имен	 ден.	 Тя	 е	 незабрави-
ма	 всеки	 път,	 когато	 съм	 с	
любимите	 хора.	 Получавала	
съм	 дълго	 мечтания	 подарък	
и	 разбира	 се,	 паричката	 от	
баницата!	Знаете,	че	възраст-
ните	така	нагласяват	нещата,	
за	да	се	падне	тъкмо	на	де-
тето	в	семейството	и	то	да	е	
щастливо.“	
 Тя си спомня живата елха 
с цветни стъклени играчки 

и гирлянди. Разговаряме, че 
тя е украсена за първи път в 
България на 23 декември 1877 
г. от руските офицери на ген. 

Гурко. Грейва с ис-
тинска прелест 
две години по-къс-
но в столицата, 
а традицията се 
утвърждава от 
княгиня Клемен-
тина, майката на 
княз Фердинанд. 
На пищно двор-
цово тържество, 
организирано за 
ученици от сто-
личните училища, 
в двореца се ук-
расява огромна 
елха .  Децата 
дори не смеят да 
ахнат пред въл-
шебното дърво. 
	 „Досега	 у	
дома	 пазим	 ста-

ри	 стъклени	 играчки,	 които	
се	предават	от	поколение	на	
поколение.	 Всяка	 година	 до-
бавяме	 и	 нова,	 което	 прави	
елхата	ни	от	година	на	година	
все	 по-красива	 и	 цветна,	 а	
това	създава	настроение.“	
 После ми споделя, че един-
ственият цех за стъклени ко-
ледни играчки у нас, който е 

останал до днес, е в квартал 
Рилци в Добрич. Познатите 
ни стъклени топки, гъбки, ме-
чета, патенца, снежни човеци 
се изработват от ръцете на 
няколко жени. 
 В миналото и днес във 
всяко семейство след колед-
ните празници домакинята 
старателно прибира крехки-
те стъклени играчки в кутии 
с памук до следващия празник, 
когато се вадят внимателно 
от мекото им гнездо, за да 
зарадват децата в семей-
ството.
 Говорим за магията на 
Дядо Коледа, която живее и 
днес в душата й. Като малко 
момиченце вярва в чудесата 
на добрия старец до десетго-
дишна възраст. 
 „Чаках	 го	 до	 елхата,	 без	
да	се	изморя,	не	исках	даже	
да	се	храня,	за	да	не	изпусна	
мига,	 когато	 дойде.	 Оставях	

му	подаръци	и	бисквитки	под	
елхата,	 за	 да	 се	 подкрепи	 в	
дългото	си	пътуване.	Под	ел-
хата	намирах	красиво	опако-
вани	кутии,	което	беше	истин-
ско	удоволствие	да	разопако-
вам.	На	Коледа	се	събуждах	
първа.	Щом	зърнех	подаръци-
те,	будех	всички	вкъщи,	за	да	
споделим	радостта!“

 Преминаваме забързано 
през годините в училище - 
букварът, учителите, прияте-
лите… 
	 „Първите	 ми	 спомени	 от	
училище	 са	 свързани	 с	 това	
как	 на	 първия	 учебен	 ден	
седнах	 на	 чина	 до	 едно	 мо-
миченце,	 което	 не	 познавах.	
След	 време	 станахме	 добри	
приятелки	 и	 си	 ходехме	 на	
гости	 да	 играем	 заедно.	 Ос-
вен	 в	 игрите,	 си	 помагахме	
и	 с	 уроците.	 Приятно	 е	 да	
имаш	 приятел,	 с	 който	 учеб-
ните	 часове	 са	 интересни,	 а	
междучасията	-	забавни.	Има-
хме	 хоби	 -	 да	 си	 разменяме	
лексикони	с	въпроси,	пазя	ги	
и	до	днес.	Първите	дни	бяха	
трудни	 за	 всички	 нас	 –	 сра-
мувахме	се	да	вдигнем	ръка,	
когато	 учителката	 ни	 задава-
ше	 въпроси.	 Мълчахме,	 за-
щото	се	притеснявахме	да	не	
сбъркаме	 отговора.	 Разбира	
се,	това	беше	само	в	начало-
то,	след	това	се	опознахме	и	
започнахме	 нашето	 приклю-
чение	по	пътя	на	познанието.“
 Христина поглежда часов-
ника си. Бърза да използва 
почивния съботен ден, за да 
купи подаръци на приятелите 

и близките си хора. Тръгваме 
по „Графа“, а тя отронва: 
„Детството	не	се	определя	от	
играчките	и	подаръците,	 кои-
то	 получава	 малкият	 човек.	
То	 е	 съвкупност	 от	 всички	
хора	около	него,	случки,	емо-
ции	 и	 нови	 знания.	 Но	 най-
вече	 семейството,	 неговият	
скъп	свят.	Ние	се	променяме	
под	 въздействието	 на	 всич-
ко	 около	 нас,	 но	 започваме	
и	 свършваме	 в	 семейството.	
Уважението	 и	 радостта,	 че	
хората	са	заедно.	Това	е	тай-
ната.
	 Мъчно	ми	е,	че	днес	мно-
го	 деца	 растат	 в	 среда,	 да-
лечна	от	традициите	и	семей-
ните	 ценности.	 Това	 е	 отго-
ворност	 на	 всеки	 човек,	 да	
пази	 и	 предава	 традициите,	
да	 дава	 добър	 пример	 и	 да	
учи	новите	поколения	как	да	
бъдат	добри	хора“.
 Разделяме се на ъгъла на 
„Графа“ и „Раковска“. Поже-
лаваме си по едно чудо в 
коледната нощ, което да ни 
завърне в детството, за да 
преживеем вълшебството от-
ново. И пак, и пак - това чудо 
да се възобновява през нова-
та 2023 година.

"Гîлямà веñелáà ñтàвàше íà пързàлкàтà в 
ãîричкàтà Лиñичките ñ децàтà îт мàхàлàтà" 

Бъдещата архитектка Христина Христова, талантлива възпитаничка на ПМГ „Акад. Иван Гюзелев“:

МИНЧО Г.МИНЧЕВ

Нова година
Из „Студентски стихове”

И танци, и музика,
целувки и радостни хора –
студенти!
Прекрасна година!…И вино се лее!…
Пияни и трезви…
От радост и вино 
пияни студенти!…
Нова Година!……Старееме ние.
Животът минава край нас.
В един само миг,
в един само час –
и остаряваме с цяла година…
Едни остаряват, 
но други се раждат;
едни си отиват и нови прииждат…
Светът се не свършва!
Светът не старее!
Светът аленее и 
старото в младост превръща!…

МАРИЯ ШАНДУРКОВА

Новогодишно
Със музика и песен,
с търпение и такт
животът става лесен
и няма зло и мрак.

Небето да е синьо,
усмивки да блестят,
през Новата година
да няма труден път.

Да литнете крилати
над океани и земи
и весели, сърцати
да се завърнете за миг.

Прегръщаме ви, мили,
целуваме ви с плам,
каквото сте дарили,
дваж повече пък вам 
късмет да ви окрили -
по-хубав, по-голям!

Игра
Сняг се сипе от небето.
Здравко вика: "Виж го ти –
гъделичка ми нослето,
все над мене се върти!"

 Здравко към снега посяга
 с две разперени ръце,
 а пък той от него бяга
 като духнато перце.

ХРИСТО МАНДЕВ

Нова година
Сурва, весела година,
радостна да бъде тя,
да цъфти като градина,
пълна с хубави цветя.
На земята мир да носи,
щастие, любов, късмет
за деца и среброкоси –
пълни кошери със мед
вакли агнета в кошари,
на житата – пълен клас,

слънце топло да ни жари,
сговор да е между нас.
Да сме живи, да сме здрави
даже до над сто лета,
всеки добрини да прави
за доброто на света.

ПЕПА ХРИСТОВА

На прага
Зимата почука, но не влезе –
все още стои на прага.
Златната есен залезе,
време е за път да се стяга.

Природата чака притихнала,
сивеят клони оголени, 
със снежинки и белия щрих 
да отдъхне небето на воля.

Дори душите си ще пречистим
в света на бялата прелест,
свежият въздух си искаме,
закъсняла зимо, къде си?

РОСИЦА КЪНЕВА

Когато в полунощ 
стрелките се слеят
и звън тишината разбуди,
когато сърцата щастливо немеят,
обзети от сладка възбуда,
когато очите сами пожелават
животът във радост да мине,
Ви казвам в тази 
прекрасна минута:
„Честита Нова Година!“

МИРА - БОЯНА МИХАЕЛ

Вихрогонът на мечтите ми
Това е не само моя визитка, 
но и честитка за всички, 
които следват мечтите си 
за Коледа и Новата 2023 г.
Не зная кой избира своя час – 
дали не го подминавах задъхана, 
или той ме спря – неокопитена. 
Но зная: тичах като луда, 
за да се кача на Коня ми – 

на моя Вихрогон на мечтите ми; 
Вихрогонът мой! – Златогривият! 
Рижаво-огнено светлият! – 
Брат на слънцето и на луната. 
И Той ме отведе до Смисъла 
на щастието ми и на живота ми – 
и в тях –  на Красотата!

ДАНИЕЛА СТАН

Мирише пак на зима.. 
Вятърът забрули в жълтите листа. 
Лятото тъй бързо си замина. 
Събуди носталгия 
по отдавна забравени места. 

И в чайника на печката пърпори 
чай със аромат на лайка. 
Радиото тихичко говори, 
а котката в краката ми се вайка. 

Гледам през стъклото, 
земята завила се е в суха шума. 
Време е и аз да понеса палтото. 
Но желая вместо в него 
в твоята прегръдка да се сгуша!

Дружеството на писателите – Габрово, Ви честити Новата 2023 година и Ви пожелава тя да бъде здрава, мирна и плодотворна!
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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 раб. дни, 8 часа. Габрово, 
ул. „Станционна“ 3, ет. 1 (район Автогара), 
0888/699-430. [15, 15]

РАбоТНИЦИ ЗА подготовка на пластмаса се 
търсят на тел. 0887/396-371. [11, 11]
ПТИЦЕКЛАНИЦА „гЕПАРД“ търси да назначи 
работници - мъже и жени, за производството 
си. Тел.0885/713-813. [10, 10]
ПТИЦЕКЛАНИЦА „гЕПАРД“ търси да назначи 
шофьор на товарен автомобил с категория „С“, 
професионална компетентност, удостоверение  
за психологическа годност. Тел.0885/713-813. 
[10, 10]
„ФИРмА „СТС Принт” АД търси да назначи 
„Водач мотокар”. За контакти: тел.066/817-
132. [4, 4]
мАгАЗИН ЗА хранителни стоки търси прода-
вач-консултант. Справки на тел. 0887/82-55-
34. [3, 3]

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 
продава на тел. 0897/689-442. [5, 5]
гАРАж НА ул. „Лазурна“ се продава на тел. 
0899/572-099. [5, 5]
АПАРТАмЕНТ СЕ продава на тел. 0876/44-
66-25. [5, 5]

ИмоТИ КуПувА
ЕвТИНА КъщА, може и полусъборена, се 
купува на тел. 0895/752-838.

АПАРТАмЕНТ СЕ купува на тел. 0876/750-
396. [13, 13]

ИмоТИ ДАвА ПоД НАЕм
РЕНовИРАНИ И обзаведени офиси в сгра-
дата на ОББ  отдава под наем 0888/907-
666. [10, 10]
СТомАТоЛогИчЕН КАбИНЕТ се дава под 
наем на тел. 066/80-61-05. [9, 9]
гАРАж НА ул. „Никола Войновски“ 137 се 
дава под наем на тел. 0879/361-297. [3, 3]
ПомЕщЕНИЕ 75. кв. м, в идеалния център 
на Дряново дава под наем 0887/087-457 
[1, 1]

ИмоТИ ТъРСИ ПоД НАЕм
КвАРТИРА СЕ търси на тел. 0877/495-882. 
[19, 19]

ЗЕмИ
КуПувАм ЗЕмЕДЕЛСКИ земи и гори, 
може и на идеални части - 0886/33-14-15. 
[21, 21]

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

оТоПЛЕНИЕ
„мг-ЛЕС“  ПРоДАвА  дърва за огрев - 
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. Безплатен транс-
порт. Незабавна доставка. 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. Достав-
ка на място. Справки на тел. 0877/191-102.
ДъРвА в чували и разпалки. 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 дърва 
се продават на тел. 0876/839-779.
ДъРвА ЗА огрев - 066/823-712, 0887/620-
535, 0876/162-172.
НАРяЗАНИ И нацепени дърва, реални количе-
ства - 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, донбаски 
въглища - 0897/922-481. [11, 11]
ДъРвА в чували се продават на тел. 0899/05-
20-10. [9, 9]
чувАЛ ДъРвА - 9 лв. - 0893/511-154 [14, 14]
ПЕЛЕТИ ПРоДАвА 0897/974-477 -  www.
alexfloor.com. [6, 6]
РЕжА ДъРвА. Споразумение само на място! 
Тел. 0894/363-580. [6, 6]
ДъРвА ЗА огрев - метрови, нарязани и в чува-
ли - 0877/69-04-78. [1, 1]

о Б я В А
ЗА ПРИЕМАНЕ НА ВоЕННА СлУЖБА НА лИЦА, 

ЗАВъРшИлИ ГРАЖдАНСКИ СРЕдНИ ИлИ ВИСшИ УЧИлИщА
(Заповед № Рд-1492/09.12.2022 г.) 

20 бр. вакантни длъжности за ВойНИЦИ
Във военно формирование 52480 – София от състава 

на  Командване за логистична поддръжка

 доКУМЕНтИ СЕ ПРИЕМАт  до 27 .01.2023 г. 
ВъВ  ВоЕННо оКРъЖИЕ  – ГАБРоВо,  ул. „Софроний Врачански” 1А.

 Изисквания: за някои от длъжностите се изисква свидетелство за 
управление на МПС;
	 -	да	не	са	по-възрастни	от	40	години;
	 -	да	са	годни	за	военна	служба;	
	 -	да	не	са	осъждани	за	умишлено	престъпление	от	общ	характер;
	 -	да	няма	образувано	наказателно	производство;
	 -	да	нямат	друго	гражданство;
	 -	да	покриват	нормативите	за	физическа	годност.

	 Лицата,	отговарящи	на	изискванията	на	чл.	141,	ал.	6	от	ЗОВСРБ:
	 -	да	не	са	по-възрастни	от	44	години;
	 -	да	не	са	освобождавани	от	военна	служба	по	дисциплинарен	ред;
	 -	да	не	са	минали	повече	от	10	години	от	датата	на	освобождаването	
им	от	военна	служба	(кадрова	военна	служба);
	 -	към	датата	на	приемане	на	военна	служба	им	остават	не	по-малко	
от	5	г.	до	навършване	на	пределна	възраст	по	чл.	160	за	военно	звание.
  
Подробна информация на тел. 0882552015; 066/805531; 066/800257        

справка: www.comd.bg.

о Б я В А
ЗА ПРИЕМАНЕ НА ВоЕННА СлУЖБА НА лИЦА, 

ЗАВъРшИлИ ГРАЖдАНСКИ  СРЕдНИ ИлИ ВИСшИ УЧИлИщА
(заповед на командира на Сухопътните войски № ЗРд-1591/30.11.2022 г.) 

225 вакантни длъжности за ВойНИЦИ в Сухопътни войски:
  1. За в.ф. 27250 - София - 20 бр., съгласно Приложение № 1; 
  2. Гарнизон Стара Загора - 25 бр., съгласно Приложение № 2;
  3. Гарнизон ямбол - 55 бр., съгласно Приложение № 3; 
  4. Във в. ф. 52740 – хасково - 15 бр., съгласно Приложение № 4;
  5. Във в. ф. 38220 – Плевен - 5 бр., съгласно Приложение № 5;
  6. В 61-ва механизиране бригада – Карлово/Казанлък - 80 бр., съгласно Приложение № 6; 
 7. Във в. ф. 28330 – Смолян –15 бр. съгласно Приложение № 7;
 8. Във в. ф. 42600 – Мусачево - 10 бр., съгласно Приложение № 8. 
  доКУМЕНтИ СЕ ПРИЕМАт до 20.01.2023 г. ВъВ  ВоЕННо оКРъЖИЕ  – ГАБРоВо,  ул. „Соф-
рониа Врачански” 1А.  Изисквания: за някои от длъжностите се изисква свидетелство за упра-
вление на МПС категории „В” или „С”.
 -	да	не	са	по-възрастни	от	40	години;
	 -	да	са	годни	за	военна	служба;	
	 -	да	не	са	осъждани	за	умишлено	престъпление	от	общ	характер	;
	 -	да	няма	образувано	наказателно	производство;
	 -		да	нямат	друго	гражданство;
	 -	да	покриват	нормативите	за	физическа	годност.
	 Лицата,	отговарящи	на	изискванията	на	чл.	141,	ал.	6	от	ЗОВСРБ:
	 -	да	не	са	по-възрастни	от	44	години;
	 -	да	не	са	освобождавани	от	военна	служба	по	дисциплинарен	ред;
	 -	да	не	са	минали	повече	от	10	години	от	датата	на	освобождаването	им	от	военна	служба	
(кадрова	военна	служба);
	 -	към	датата	на	приемане	на	военна	служба	им	остават	не	по-малко	от	5	г.	до	навършване	на	
пределна	възраст	по	чл.	160	за	военно	звание.

Подробна информация на тел. 0882552015; 066/805531; 066/800257        
справка: www.comd.bg
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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, вишка - 
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.
КъРТЕНЕ И рязане - 
0896/655-839.
РЕмоНТ НА стари по-
криви, хидроизолация, 
подмяна на улуци и ва-
рови мазилки - справки 
на тел. 0876/416-716. 
[18, 18]

СТРоИТЕЛНИ РЕмоНТИ 
от А до Я се предлагат 
на тел. 0897/21-55-13. 
[21, 21]
оТСТРАНявАНЕ НА те-
чове по покриви, капа-
ци, комини, саниране, 
бетони, вътрешни СМР 
- 0888/020-187. [19, 19]

въТРЕшЕН РЕмоНТ
бЕЗПРАшНо ЦИКЛЕ-
НЕ - справки на тел. 
0887/040-471.
ПАРКЕТ, ДюшЕмЕ, ла-
минат - циклене, монтаж, 
лакиране - справки на 
тел. 0886/249-906.

ПАРКЕТ, ДюшЕмЕ 
- редене, БЕЗПРА-
ХОВО циклене, фино 
шлайфане, лакиране 
- монтаж на ламини-
ран паркет - справки 
на тел. 066/86-61-
43, 0889/286-025.

бояДИСвАНЕ, шПАК-
ЛовКА, отремонтиране 
след смяна на прозорци 
и врати - 0878/214-647. 
[17, 17]
мАйСТоР гИПСоКАР-
ТоН - справки на тел. 
0897/40-96-76. [8, 8]

КЕРАмИК - лепене гра-
нитогрес, фаянс, терако-
та, каменни облицовки 
- 0879/088-654. [10, 10]
въТРЕшНИ РЕмоНТИ, 
гипсокартон, бани, тапе-
ти, шпакловка, мазилка, 
изграждане на септични 
ями и др. - 0897/390-
194. [19, 19]
ПоПРАвКИ ЗА дома, 
ел., ВиК, дърводел-
ски  - справки на тел. 
0897/546-178. [1, 1]

ИЗоЛАЦИИ
АЛПИНИСТИ - 0899/321-
190
АЛПИНИСТИ, СКЕ-
ЛЕ - справки на тел. 
0898/907-400.
въТРЕшНИ И външни 
изолации със скеле - 
0896/655-839.

КомИНИ
ПРоФЕСИоНАЛНо По-
чИСТвАНЕ на коми-
ни - отгоре и отдолу. 
ПО ВСЯКО ВРЕМЕ. Тел. 
0897/704-502.

КомИНочИСТАч С 
опит. Чисти отгоре и 
отдолу. 40 лв. Гаран-
ция. 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, 16]
РЕмоНТ НА ЕЛЕКТРоу-
РЕДИ И ЕЛЕКТРоНИКА
РЕмоНТ НА всички 
марки перални - тел. 
0888/294-214. [23, 23]
РЕмоНТ НА перални, съ-
домиялни, печки, бойле-
ри - тел. 0988/815-645, 
0884/155-075. [1, 1]

ПочИСТвАНЕ
ПочИСТвАНЕ НА ма-
зета, дворове, апарта-
менти - справки на тел. 
0877/738-156. [24, 24]

хИДРоИЗоЛАЦИИ
хИДРоИЗоЛАЦИя НА 
покриви, гаражи, дренаж 
и други СМР - 0882/471-
678. [19, 19]

уСЛугИ
РяЗАНЕ, КАСТРЕНЕ на 
опасни дървета (АЛПИ-
НИСТ) - www.arborist-bg.
com, тел.0884/942-942.

РЕЗАч  - 0892/775-774. 
[22, 22]
ЗАвАРъчНИ уСЛугИ - 
тел. 0885/724-671. [4, 
4]
ПочИСТвАНЕ НА места, 
рязане, чистене и съба-
ряне на опасни дървета 
- 0875/300-664. [3, 3]
СъбАРяНЕ, РАЗчИСТвА-
НЕ, ИЗВОЗВАНЕ на не-
нужни вещи, старо об-
завеждане и друг вид от-
падъци от къщи, дворове 
и мази - 0892/37-33-50. 
[3, 3]

вИК
мАшИННо оТПушвАНЕ, 
ВиК ремонти; Откриване 
на течове - 0887/680-
034.
оТПушвАНЕ НА канали 
- 0886/954-053
оТКРИвАНЕ НА течове с 
термокамера, хидроске-
нер и видеоробот. Про-
фесионални ВиК услуги. 
Тел. 0888/738-474. [15, 
15]

ИЗРАбоТвА
огРАДНА мРЕжА произ-
вежда, гвоздеи и телове 
на заводски цени пред-
лага 0886/650-175.

ИЗРАбоТКА НА метални 
конструкции, гаражни и 
други врати, огради, па-
рапети - справки на тел. 
0885/943-808, 066/870-
546.

щоРИ

EТ „КАСТЕЛо“  - 
ЩОРИ - външни и 
вътрешни, ВРАТИ - 
блиндирани, входни, 
автоматични гараж-
ни, РОЛЕТКИ - охра-
нителни, ДОГРАМА 
- алуминиева, PVC, 
БАРИЕРИ - автома-
тични - справки на 
тел.  066/87-04-89, 
0888/255-318

гРАДИНИ, бАСЕйНИ

ЛАНДшАФТЕН ДИ-
ЗАйН, оформление 
и изпълнение на 
дворни места, озеле-
няване, водопадни и 
езерни форми, скал-
ни кътове, барбекю-
та.  - справки на 
тел. 0888/942-335.

 

Óï ðà âè òåë è ãëàâåí ðå äàê òîð: Иван Гос по ди нов - 0887/611-753
Äåæóðåí ðåäàêòîð, ðåêëàìà, îáÿâè: Димка Господинова - 0889/227-805 
Òåõíè÷åñêè ðåäàêòîð: Бояна Пенчева - 0888/261-847
Ðå ïîð òå ðè:  Стефка Бурмова - 088/666-7532. Женина Денчева - 0886/210-426, 
Вела Лазарова - 0897/227-275, Светозар Гатев - 0878/860-440
Êîðåêòîð: Стеф ка Бе ше ва -  0889/517-920 
Ðåê ëà ìåí ñúòðóäíèê: Свет ла Са во ва - 0888/428-906
Ñ÷å òî âîä ñ ò âî: Светослав Константинов - 0894/608-218 
Þðè ä. ñú âåò íèê: Ев ге ни По пов - 0888/339-070
Wåb äè çàéí: Димитър Иванов Гос по ди нов. Ïå÷àò: ПК „Полипрес“ - 066/810-920

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

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.

СчЕТовоДСТво
СчЕТовоДНА КАНТоРА 
„КоНТо-ЕКСПЕРТ“ - сче-
товодни услуги, годишно 
приключване, данъчни де-
кларации - справки на 
тел. 066/804-066

АвТомобИЛИ КуПувА
КоЛИ, буСовЕ, ками-
они, трактори, ремар-
кета (може и дефек-
тирали) от място на 
най-високи цени из-
купува  0897/429-374

СКРАП, СТАРИ КоЛИ
КоЛИ ЗА скрап 
се купуват на тел. 
0877/738-156. [24, 
24]
КоЛИ, буСовЕ и ка-
миони (и части) за 
скрап се изкупуват на 
тел. 0888/280-357, 
0899/688-841. [11, 
11]

ПРоДАвА  обЗАвЕжДАНЕ
хЛАДИЛНИК С фризер, 
ПЕРАЛНя, ЕЛ. ПЕчКА 
СъС СТъКЛЕН ПЛоТ. 
Продажба на място. 
Уредите работят. Справ-
ки на тел. 0899/495-
630. [4, 4]

ПРоДАвА РАЗНИ

ПЛАСТмАСовИ ЦИС-
ТЕРНИ - 1 тон, се про-
дават на тел. 0888/942-
095. [11, 11]
оРЕхИ С черупките, таз-
годишни, се продават на 
тел. 0878/881-501. [9, 
9]

жИвоТНИ ПРоДАвА
мАЛКИ ПРАСЕНЦА от 
30 до 50 кг продава тел. 
0897/220-386. [20, 20]
ПРАСЕ - 110 кг, се про-
дава на тел. 0895/947-
858. [6, 6]
ПРъчовЕ И шиле-
та се продават на тел. 
0876/93-21-03. [9, 9]
ДомАшНИ мАЛКИ пра-
сенца се продават на 
тел. 0892/37-33-50. [3, 
3]

ДомАшНо оТгЛЕДАНо 
прасе, намиращо се в с. 
Камещица, се продава 
на тел.  0899/810-766. 
[9, 9]

СЕЛСКоСТоПАНСКИ
обоРСКА ТоР се прода-
ва на тел. 0897/291-482 
[11, 11]

хРАНА ЗА жИвоТНИ
ПшЕНИЦА И царевица 
продава тел. 0886/64-
01-01. [11, 11]
ПшЕНИЦА - 0.65 лв., 
се продава на тел. 
0899/93-63-60. [10, 10]

КуПувА РАЗНИ
СТАРА НАФТА се купува 
на тел. 0895/752-838.

ПЕДИКюР
ПРоФЕСИоНАЛЕН ПЕДИКюР при проблемни нокти и 
ходила предлага на адрес: Габрово, ул. „Отец Паисий“ 
19. Ходи и по домовете на възрастни и трудноподвиж-
ни хора. Записване на тел. 0884/84-65-80. [12, 9]

ТъРСИ 
Родена съм на 05.01.1992 г.  в Габрово и след 3 
месеца съм осиновена.  Търся биологичните си 
родители.  Моля за помощ! Пишете на адрес: 
София, ПК 1407 до поискване, Теменужка Бори-
сова Георгиева. 

Регионалният всекидневник 
„100 вести“ излиза всеки ден 

без събота и неделя.

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 стра-
на-0878/888-439. [25, 
25]
ПРЕвоЗ С бус, самос-
вал - 0877/738-156. 
[24, 24]
ТРАНСПоРТ С бус - 
0.80 лв./км - 0894/004-
045. [23, 23]
ПРЕвоЗИ С бус - 2 
тона, фургон - 18 куб. 
м, падащ борд - тел. 
0887/31-61-84. [5, 5]

уРоЦИ, КуРСовЕ
уРоЦИ По РИСу-
вАНЕ, жИвоПИС, 
подготовка за СХУ и 
изготвяне на портфо-
лио с Ема Вертеро-
ва - справки на тел. 
0897/218-057.

ЕРоТИКА
ЕРоТИчЕН мАСАж - 
0894/277-849. [5, 5]

ЛЕКАРИ
ПСИхИАТъР И НЕВРО-
ЛОГ Д-р Трифонов, 
Габрово, справки на тел. 
0885/251-655.
Д-Р ИвАйЛо ДоНчЕв - 
СПЕЦИАЛИСТ уРоЛог 
в Клиника по уроло-
гия към университет-
ска болница „Лозенец“ 
- гр. София (б. Прави-
телствена болница). Ра-
боти с най-съвременна 
апаратура за безкръвни 
операции. АмбуЛАТоР-
НИ ПРЕгЛЕДИ вСяКА 

СъбоТА И НЕДЕЛя 
в кабинет в Габрово, 
ул. „Николаевска“ 195 
след уговорка на тел. 
0898/74-48-14.
Д-Р мАРИНА Санкева, 
специалист кожни и ве-
нерически болести, ес-
тетична дерматология, 
гр. Габрово, ул. „Брян-
ска“ 11, понеделник, 
вторник, сряда и пе-
тък от 10.00 до 17.00 
часа. Записване на тел. 
066/800-140
ИСКРА  хоТНИш-
КА - логопед/психолог 
- 0896/789-937, поне-
делник-петък: от 17.00 
до 20.00 часа; email: 
iskrahotnishka@gmail.
com
оТ мЕСЕЦ януари 2023 
г. Д-Р в. КАРАКоЛЕв 

оТКРИвА КАРДИоЛо-
гИчЕН КАбИНЕТ в гР. 
гАбРово на ул. „Ни-
колаевска“ 157. Платен 
прием: събота - 9.00 
- 15.00 ч., вторник - 
19.00 - 21.00 часа. За-
писване: тел. 0887/37-
43-99. [2, 2]
НЕвРохИРуРгъТ Д-Р 
Петър Тодоров ще из-
вършва Неврохирур-
гичните прегледи през 
2023г. в мЦ „Апогей” 
гр. Габрово, ул. Ивайло 
1, всеки четвъртък от 10 
ч., след предварително 
записване на тел. 066 
87 64 24, от понедел-
ник до петък от 8,00 
– 17,00 ч. Първата дата 
е 05.01.2023 г. Моля 
носете наличната мед. 
документация.

о Б я В А
ЗА ПРИЕМАНЕ НА ВоЕННА СлУЖБА НА лИЦА, 

ЗАВъРшИлИ ГРАЖдАНСКИ  
СРЕдНИ ИлИ ВИСшИ УЧИлИщА 

(Заповед № Рд-1494/12.12.2022 г.) 
260 бр. вакантни длъжности за ВойНИЦИ
Във военно формирования от състава на  
Командване за логистична поддръжка:

за военно формирование 22960 – Царева ливада -18 бр.
за военно формирование 26690 – Павликени -17 бр.
за военно формирование 22700 – Костенец -19 бр.
за военно формирование 22780 – долно Камарци -16 бр.
за военно формирование 28130 – Стражица -19 бр.
за военно формирование 42610 – Козарско -19 бр.
за военно формирование 24480 – ловеч -15 бр.
за военно формирование 22680 – Карлово -28 бр.
за военно формирование 22060 – Велико търново -15 бр.
за военно формирование 28930 – Брацигово -19 бр.
за военно формирование 42700 – Сливен -13 бр.
за военно формирование 24350 – Кочово -26 бр.
за военно формирование 24540 – Светлен -19 бр.
за военно формирование 24850 – Змеево -17 бр.

 доКУМЕНтИ СЕ ПРИЕМАт до 27.01.2023 г. ВъВ ВоЕН-
Но оКРъЖИЕ  – ГАБРоВо, ул. „Софроний Врачански” 1А.
 Изисквания: 
	 -	да	не	са	по-възрастни	от	40	години;
	 -	да	са	годни	за	военна	служба;	
	 -	да	не	са	осъждани	за	умишлено	престъпление	от	общ	
характер;
	 -	да	няма	образувано	наказателно	производство;
	 -	да	нямат	друго	гражданство;
	 -	да	покриват	нормативите	за	физическа	годност.
	 Лицата,	отговарящи	на	изискванията	на	чл.	141,	ал.	6	от	
ЗОВСРБ:
		 -	да	не	са	по-възрастни	от	44	години;
	 -	 да	не	са	освобождавани	от	военна	служба	по	дисци-
плинарен	ред;
	 -	да	не	са	минали	повече	от	10	години	от	датата	на	осво-
бождаването	им	от	военна	служба	(кадрова	военна	служба);
	 -	към	датата	на	приемане	на	военна	служба	им	остават	
не	по-малко	от	5	г.	до	навършване	на	пределна	възраст	по	
чл.	160	за	военно	звание.
  Подробна информация на тел. 0882552015; 
066/805531; 066/800257      

справка: www.comd.bg.

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.

	 Уважаеми	читатели,
				През	2022	г.	многократно	бе	увеличавана	цената	
на	хартията,	електроенергията	и	други	материали	
и	 консумативи,	 свързани	 с	 полиграфическата	 про-
мишленост,	 което	 наложи	 значителни	 корекции	
в	цената	за	печат.	Повечето	от	изданията	реаги-
раха	пропорционално,	увеличавайки	цените	си	с	25	
–	40%	от	1	август	2022	г.	За	съжаление,	усилията	
на	редакцията	на	"100	вести"	да	запази	коричната	
цена	на	вестника	не	могат	да	надхвърлят	текуща-
та	 година.	Целта	е	тя	да	 е	такава,	 че	 да	покрива	
разходите	за	печат	и	разпространение.	От	1	януа-
ри	2023	г.	брой	на	"100	вести"	ще	струва	70	ст.	
	 Цените	за	обяви	и	реклами,	ако	няма	нови	драс-
тични	 макроикономически	 промени,	 няма	 да	 се	
променят.	Те	ще	останат	на	фиксираното	на	1	но-
ември	 2021	 година	 ниво.	 Най-търсеният	 рекламен	
формат	-	малките	обяви,	ще	са	20	ст./дума,	както	
досега.	Напомняме,	 че	 всички	 заявени	малки	 обяви	
се	публикуват	безплатно	и	в	сайта	на	вестника.
	 Редакцията	се	надява	на	разбиране	

от	страна	на	читателите!
Иван	Господинов,	

управител	и	главен	редактор	



730 декември 2022 г. сканди



30 декември 2022 г.8 когато бях дете

МиРела КоСТаДинова

 христина христова е ро-
дена в Габрово и е само на 23 
години. тя е една от талант-
ливите възпитанички на ПМГ 
„Акад. Иван Гюзелев“. Владее 
математика и немски език, 
но й се отдават и други науки. 
доброволец е към библио-
тека „Априлов - Палаузов“ 
и Младежки съвет по нар-
котични вещества (МСНВ). 
днес тя е студентка, послед-
на година, по архитектура и 
много скоро ще бъде една от 
тези, които проектират съ-
временни сгради.
 В свободното си време 
обича да рисува и да плува. 
Изработва красиви бижута 
от епоксидна смола, кожа, 
камъчета, стъкълца, дърво и 
метал. Казва, че чувства при-
родата като дом, там е защи-
тена, спокойна и в мир със 
себе си. „Красивите планини, 
габровските гори и пейзажи 
ме оставят без думи. Мисля, 
че ще дойде момент от жи-
вота ми, в който ще живея 
по-близо до земята, в някое 
село.“

 Срещаме се в София, за 
да разговаряме за детството 
й, което е било много по-ско-
ро, отколкото на другите ни 
дечица. Още в началото спо-
деля, че най-милите й спомени 
са пътешествията и новите 
места, които виждат детски-
те й очи, защото са пълни с 
емоции и приключения. 
	 „Бях	 много	 развълнувана,	
когато	ме	заведоха	на	четири	
годинки	 за	 първи	 път	 в	 сто-
лицата	 и	 то	 на	 увеселителен	
парк	 -	 София	 Ленд,	 който	
вече	 не	 съществува.	 Никога	
не	бях	виждала	нещо	толкова	
голямо	за	деца!“	
 Тя е от поколението, за 
което компютърът е нещо 
обичайно. 
	 „Имахме	 вкъщи	 от	 2003	
година,	 беше	 голямо	 събитие	
за	 мен,	 когато	 го	 донесоха.	

Стоях	и	гледах	с	интерес	как	
възрастните	работят	над	него.	
Когато	пораснах,	първи	-	вто-
ри	клас,	вече	можех	да	играя	
пред	 компютъра	 по	 един	 час	
всеки	 ден.	 Въпреки	 това	 той	
не	замени	игрите	навън,	осо-
бено	тези	в	снега.“	
 Детството й ухае на ка-
рамелизирана захар, а това 
носи уют и топлина. От ко-
ледния базар на площад „Сла-
вейков“ се долавят приятни 
аромати на канела, кардамон 
и ванилия. 
	 „Ароматът	 на	 прясно	 из-
печен	сладкиш	е	по-вълнуващ	
от	 самия	 вкус.	 Това	 е	 така,	
защото	носи	в	себе	си	очак-
ване	и	нетърпение,	но	и	оно-
ва,	детското,	което	трудно	се	
овладява…“

 Завръщам я в нашия град и 
любимата й сладкарница. 
	 „В	 Габрово	 имаше	 един	
сладкарски	 цех	 точно	 срещу	
блока,	 в	 който	 живеех.	 Все	
още	е	там,	в	партера	на	блок	
„Сони“.	 Когато	 минавах	 по-
край	него,	ухаеше	на	ванилия	
и	 масло,	 често	 близките	 ми	
купуваха	 нещо	 сладичко	 пре-
ди	разходката	ни	в	парка.“	
 Любимото й лакомство, 
което може да похапва всеки 
ден, носи усещането за Коле-
да. 
	 „Вкусотиите,	които	се	при-
готвяха	у	нас	не	всеки	ден,	а	
само	 за	 празник,	 бяха	 най-
желаните.	 Такива	 например		
са	 коледните	меденки,	 глази-
рани	 с	 шоколад.	 Те	 ми	 бяха	
любими!	 Разбира	 се,	 обожа-
вах	 сладкишите,	 които	 баба	
приготвяше	 -	 сиропирани	
какаови	 сладкиши,	 мъфини,	
кекс	с	двуцветно	тесто	-	бяло	
и	 какаово.	 Всичко,	 което	 тя	
приготвя,	 е	 наистина	 изкуша-
ващо.“
 Христина е израснала в 
Голо бърдо. 
	 „Един	от	големите	жилищ-
ни	квартали	с	много	блокове	

и	зелени	пространства	между	
тях.	Училището	ми	беше	на	10	
минути	пеша	от	вкъщи	и	чес-
то	се	водех	с	приятели.	Като	
деца	 имахме	 тайни	 места	 за	
игра	на	плочите	на	едни	гара-
жи.	 С	 приятелки	 си	 носехме	
постелки	и	играехме	с	кукли,	
шиехме	им	дрехи,	създавахме	
си	цял	един	наш	свят.
	 Спомням	 си	 също,	 че	 в	
близост	 до	 блока	 ни	 имаше	
една	стръмна	 горичка,	 казва-
ха	 й	Лисичките.	През	 зимата	
се	 пързаляхме	 там	 с	 децата	
от	 махалата	 върху	 найлони.	
Спускахме	се	на	влакче,	а	по-
някога	дори	се	преобръщахме	
през	 глава.	 Голяма	 веселба	
ставаше.	
	 Разбира	 се,	 играехме	 и	
на	други	игри.	През	лятото	си	

строяхме	 бази	 между	 дърве-
тата	от	клони	и	дъски,	играех-
ме	на	стражари	и	апаши,	кри-
еница,	 а	 когато	 се	 събираме	
повече	 хлапета	 -	 на	 народна	
топка.“
 Разказа ми история от 
летата, които прекарва на 
село. 
	 „Имах	 приятелка,	 по-голя-
ма	от	мен.	Играехме	на	мага-
зин	с	камъчета,	 треви	и	цве-
тя.	 Един	 ден	 бяхме	 набрали	
червени	 сочни	 дренки.	 Реши-

хме,	 че	 ще	 правим	 истински	
магазин	-	с	табели	и	надписи	
за	 реклама.	 Идеята	 беше	 да	
изстискаме	 дренките	 и	 със	
сока	да	нарисуваме	надписи-
те.	 Но	 всъщност	 нашарихме	
една	стена,	прясно	боядисана	
в	 бяло.	 Възрастните	 се	 чуде-
ха	 да	 се	 смеят	 ли,	 да	 ни	 се	
карат	ли,	когато	видяха	какво	
сме	сътворили.“
 Разказва ми за любимата 
си играчка. 
	 „Имах	 си	 едно	 плюшено	
кученце,	казваше	се	Бучи,	на-
ричах	 го	 „Куче	Бучи”	 (снимка	
на	 стр.	 4).	 Лилаво,	 ушите	 му	
бяха	 различни	 на	 цвят.	 Кога-
то	 съм	 била	 на	 две	 годинки,	
близките	 са	 ми	 го	 купили	 от	
втора	 употреба,	 не	 бях	 пър-
ви	 собственик	 на	 кученцето.	

Колко	се	радвам,	че	и	досега	
е	здраво	и	е	любима	играчка	
на	сестрите	ми.	Те	са	по-мал-
ки	от	мен,	на	14	и	9	години.“
 От детската градина 
няма много спомени. 
	 „Това	 време	 свързвам	 с	
приятелства	 и	 игри,	 напълно	
безгрижно.	 В	 тази	 възраст	
всичко	 е	 необикновено,	 го-
лямо	 и	 ново.	 Обичах	 твор-
ческите	 занимания,	 бяха	 ми	
изключително	интересни.	

продължава на стр. 4

Бъдещата архитектка Христина Христова, талантлива възпитаничка на ПМГ „Акад. Иван Гюзелев“:

"Гîлямà веñелáà ñтàвàше íà пързàлкàтà в 
ãîричкàтà Лиñичките ñ децàтà îт мàхàлàтà" 


