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Диана Колева

Всички републикан-
ски пътища в областта 
са проходими при зимни 
условия. Това съобщи ди-
ректорът на Областното 
пътно управление – Габро-
во Деян Георгиев на сре-
ща с областния управи-
тел Кристина Сидорова, 
заместник областния уп-
равител Андрей Николов 
и експерти от Областна 
администрация – Габрово. 

Договорът за зимното 
поддържане на републи-
канските пътища е с про-
дължителност 7 месеца и 
е валиден до месец май 
2023 година. 

Георгиев коментира 
и предстоящите ремонт-
ни дейности в областта. 
В плана за 2023 година са 
изготвени 5 проекта за ос-
новен ремонт на пътища. 
Това са път I-5 Габрово 
– Казанлък през прохода 
Шипка, първокласният път 
I-V  Дебелец - Дряново, III-
4041 Севлиево - Дряново, 
Кръвеник – Стоките - Бато-

шево, Донино - Боженци. 
Дейностите ще обхванат 

общо над 87 км републи-
кански пътища в областта. 

Приемането на предложе-
ния по обявената общест-

вена поръчка с прогнозна 
стойност  1 745 880 лв. без 

ДДС приключи миналата 
година. В процес е подбо-
рът на изпълнители, като 
подадените предложения 
са над 50. Следващата 
стъпка е сключване на до-
говори с фирмите изпълни-
тели.  Предвидени са също 
текущи ремонтни дейности 
и проектиране на делине-
атори в рискови участъци 
като кръстовищата на Вра-
ниловци и Боженци, при 
кариерата „Чериковец“ и 
на кръстовище 5004 към 
Западния обход. 

 В края на 2022 година 
е сключен договор с фир-
ма изпълнител, която ще 
извърши ремонтните дей-
ности на моста на Колю 
Фичето на рeка Росица. 
Съоръжението е в преда-
варийно състояние. Разпо-
ложено е на третокласен 
път и е със статут на кул-
турна ценност от епохата 
на Възраждането. Мостът 
е удължаван и уширяван, 
има 4 ленти и дължина 
от 185 метра. Ремонтни-
те дейности включват ре-
хабилитация на пътното 

платно, полагане на нова 
хидроизолация, асфалтова 
настилка, тротоари, пред-
пазна ограда и парапет.

Ремонтът на пътната 
част по трасето Трявна - 
Вонеща вода приключи. 
Положена е осова линия, 
сключен е и договор за 
поставяне на пътна марки-
ровка. В участъка ще бъ-
дат монтирани мантинели 
и пътни знаци, регулиращи 
движението.  

Полагането на неплъ-
тен асфалт по пътя към 
местността Узана е завър-
шено до 17 км. Остават 4 
км до приключването на 
отсечката, върху която ще 
бъде поставен още един 
пласт настилка. 

Директорът на Област-
ното пътно управление 
обясни, че дейностите по 
проекта за тунелите под 
Шипка продължават. Геор-
гиев допълни, че през про-
хода минават средного-
дишно по 3 хиляди автомо-
била за денонощие, което 
прави проекта с особено 
значение за региона.

Вñички репуáликанñки пътища в Гаáрîвñка 
îáлаñт ñа прîхîäими при зимни уñлîвия 

Светозар Гатев

 Силен старт на участието 
си в 29-я традиционен турнир 
по минифутбол за Купата на 
Община Габрово направи „ММ-
74“ (Севлиево). Шампионът от 
последното издание на над-
преварата през 2020-та постиг-
на изразителна победа с 8:2 
над коравия тим на „Елстарт“ 
в първия си мач от предвари-
телна група „Б“.        на стр. 3

Шампиîнът „ММ-74
“
 

ñ уäарнî началî, 
пîáеäен ñтарт и 
за „Титан ãарä

“

СтефКа Бурмова
   
 Данъчна кампания 
2023 стартира успешно на 
10 януари и в габровския 
офис на приходната аген-
ция. От тази дата започна 
подаването на годишни-
те данъчни декларации по 
електронен път, в салона 
за обслужване на клиенти 
на ул. „Радецка“ № 11 в 
Габрово, в офиса на НАП 
в Севлиево, както и по 
пощата в пощенските кло-
нове в Севлиево, Дряново 
и Трявна.
 В началото на март, 
след подаването на да-
нните от работодатели и 
платци на доходи, ще бъде 
пусната и онлайн услуга 
за достъп до предварител-
но попълнената деклара-
ция за доходите, която се 
подава с ПИК или елек-
тронен подпис през Пор-
тала за електронни услуги 
на НАП, уточниха още от 
габровската данъчна ад-
министрация. В нея авто-
матично ще бъдат вписани 
данни за получени през 
миналата година доходи 

от трудови правоотноше-
ния, граждански догово-
ри и хонорари, доходи 
от наем за имоти, чиито 
наематели са юридически 
лица и други.
 Срокът за ползването 
на 5% отстъпка за ран-
но онлайн деклариране и 
плащане е 31 март. Край-
ният срок за обявяване 
на доходите и плащане 
на дължимия данък върху 
общата годишна данъчна 
основа тази година е 2 
май, който е първият ра-
ботен ден след почивния 
30 април.
   Гражданите, извършва-
щи дейност като търговци, 
еднолични търговци и зе-
меделски стопани, избра-
ли този ред на облагане, 
ще подават декларациите 
си от 1 март до 30 юни. 
Това е срокът, в който и 

фирмите трябва да декла-
рират корпоративен да-
нък, данък върху разходи-
те, данък върху приходите 
на бюджетните предпри-
ятия, както и данък върху 
дейността от опериране 
на кораби. Срокът за пла-
щането на тези данъци е 
30 юни.
   „Уважаеми клиенти, ис-
крено вярвам, че трудните 
няколко години са вече 
зад гърба ни и се връща 
нормалното ни ежедне-
вие. Да си пожелаем една 
мирна и спокойна нова 
година, което ще е гаран-
ция и за успешна данъчна 
кампания 2023 година. Бъ-
дете здрави и успешни“ 
- заяви по повод началото 
на кампанията директорът 
на офиса на НАП в Габро-
во Драгомир Кунев.
 За повече информа-
ция нашите клиенти могат 
да звънят на националния 
телефон на агенцията 0700 
18 700 на цената на град-
ски разговор или на място 
в салона за обслужване 
на клиенти на ул. „Радец-
ка“ № 11 в Габрово.

Данъчната кампания за 2023 ãîäина 
ñтартира уñпешнî в Гаáрîвî

миГлена въГленова

 Услугата „Приемна гри-
жа“ в област Габрово ще 
продължи да се предоста-
вя до края на 2023 година. 
В момента са утвърдени 50 
приемни семейства – 8 в 
Габрово, 6 в Севлиево, 21 
за Дряново и 15 за Тряв-
на. Свободните приемни 
семейства са 9, а в 41 се 
отглеждат 53 деца в риск. 
Две приемни семейства 
са в процес на обучение и 
оценка.
 Габрово е сред 167-е 
общини, които партнират 
на Агенцията за социално 
подпомагане в изпълне-
нието на проекта „Приеми 
ме 2015“. През миналата 
година в местните прием-
ни семейства не са наста-
нявани деца, извършено е 
само едно осиновяване.
 В Трявна са настанени 
четири и са изведени два-
найсет деца – от тях че-
тири са осиновени в чуж-
бина и едно – в България, 
едно дете е завършило 
средното си образование, 
едно е настанено при свои 

близки, а още две деца 
са преместени в приемни 
семейства в друга община.
 В Дряново през 2022 г. 
са настанени четири деца 
и няма изведени. В Севли-
ево в приемни семейства 
са заживели пет деца, 
а са изведени три – две 
при осиновители, а едно 
е било реинтегрирано. В 
тези две общини тече кам-
пания за набиране на кан-
дидати за приемни родите-
ли, които да полагат грижи 
за деца от 0 до 3-годишна 
възраст. Те могат да бъдат 
доброволни и професио-
нални. 

продължава на стр. 2

Приемната ãрижа в îáлаñтта 
прîäължава, търñят ñе 
рîäители за áеáета

Женина ДенЧева

 За пръв път на терито-
рията на област Габрово 
има обявени длъжности за 
професионални войници. 
Обявени са 18 длъжности 
за военното формирование 
в Царева ливада, Дрянов-
ско, съобщи подп. Кристи-
ян Гранджан, началник на 
Военното окръжие в Габро-
во. Той разясни условията:
 „Професионалните вой-
ници се набират до 27 яну-
ари. Вече имаме 12 кан-
дидати. Условията са да 
са навършили 18 години, 
да имат завършено средно 
образование, да не са по-
възрастни от 40 години.
    Първо се минават меди-
цински прегледи, след това 
преминават физическа 
подготовка. Явяват се и 
на психологически изслед-
вания за работа в колек-
тивна среда и за служба 
в редовете на Българската 
армия. След като бъдат 
подбрани от комисия кан-
дидатите, с тях се сключва 
договор за военна служба. 
Преминават обучение за 

начална военна подготовка 
и започват да си изпъл-
няват задълженията като 
автоматчик в охранителен 
взвод. Досега охраната 
се извършва от цивилни 
служби. Първоначалният 
договор, който се сключва 
с тях, е за три години и 
започват като охраните-
ли във военното формиро-
вание. След изтичане на 
тригодишния договор с тях 
се подновява друг договор 
за 5 години. Осигурено им 
е безплатно медицинско 
обслужване, ползват до-
мове на Министерството 
на отбраната. Основната 
заплатата е 1229 лв., тя 
се получава всеки месец, 
плащат им се порционни, 
за извънреден труд, за де-
журства.
 Работата е стабил-
на, сигурна, на държавна 
служба са. 
 Конкурсът ще се про-
веде във военното форми-
рование в Царева ливада 
след като минат медицин-
ските прегледи. До 27 яну-
ари се подават документи 
във Военното окръжие."

Наáират прîфеñиîнални 
вîйници äî 27 януари

Венциñлава Ве-
ликîва: „Чîвекът 
е еäин малък Бîã 
и е аáñîлютнî 
нещаñтен, че не 
ãî знае         8
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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 

ЕКСКУРЗИИ от ГАБРоВо
одРИн - 1 ден, 11.02/11.03/29.04, 45 лв.   
одРИн - 11.02-12.02.,1 нощувка, 115 лв.
одРИн-ЧоРлУ - 24.-26.03., 2 нощувки,139 лв.
ИСтАнБУл - 09.02., 2 нощувки, от 173 лв.  
ФЕСтИВАл нА лАлЕто В ИСтАнБУл - м. март и април 2023 
г., от 190 лв.
БУРСА-ЕСКИшЕхИР - 10.05., 3 нощувки, 325 лв.                                                                                             
БУКУРЕщ-тЕРмЕ - 1 ден, 18.02/18.03, 57 лв.                                                                            
БУКУРЕщ-тЕРмЕ с 1 нощувка, 25.02., 145 лв.                                                                                                                                
СИнАя-БРАн-БРАшоВ - 03.03/31.03, 229 лв.  
СолнА мИнА В СлънИК И тЕРмЕ БУКУРЕщ - 03.03., 2 но-
щувки, 235 лв. 
шопИнГ В пИРот ЗА 1 дЕн - 18.02., 55 лв.
КАРнАВАл В КСАнтИ - 25-26.02., 1 нощувка, 129 лв.                                                                        
СолУн-мЕтЕоРА - 03.03., 2 нощувки, 255 лв.
БУдАпЕщА-БЕлГРАд-ноВИ САд - 07.03., 3 нощувки, 459 лв.
8 мАРт В нИш - 03.03., 2 нощувки, 339 лв.
АлБАнИя И охРИд - 08.04., 3 нощувки, 469 лв.

ЕКСКУРЗИИ от СЕВлИЕВо/ВЕлИКо тъРноВо
охРИд-тИРАнА-дУРъС - 06.04/04.05, 3 нощувки, 360 лв.
плИтВИЧКИ ЕЗЕРА-люБлянА-п.поСтойнА - 05.04/19.05, 
405 лв.
ВЕлИКдЕн нА оСтРоВ КоРФУ - 13.04, 3 нощувки, 435 лв.
оСтРоВ ЗАКИнтоС  - 23.05., 4 нощувки, 455 лв.
оСтРоВ КоРФУ – почивки лято 2023, 7 нощувки, от 565 лв.

поЧИВКИ В БълГАРИя лято 2023 Г. – РАннИ ЗАпИСВАнИя
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

СтефКа Бурмова

 Данъчната кампания 
по събиране на местните 
данъци и такси за тази 
година започва на 16 яну-
ари 2023 г., съобщиха за 
вестника от кметската ад-
министрация. 
 Плащанията ще могат 
да се извършват както в 
брой на касите на дирек-
ция „Местни данъци и так-
си“ към Община Габрово, 
така и по банков път, чрез 
пощенски запис, виртуа-
лен ПОС терминал, на ка-
сите на „Изи пей“ и „Фаст 
пей“. 
 Призоваваме данъч-

но задължените лица да 
се възползват от въз-
можността за заплащане 
онлайн, което може да 
се извърши чрез дебитна 
или кредитна карта на 
сайта на Община Габро-
во. 
 За целта е необходим 
ПИК код на НАП или но-
мер на документ, подаден 
в дирекция „Местни данъ-
ци и такси“.
 По време на кампани-
ята ще работят три каси в 
дирекция „Местни данъци 
и такси“ с работно време 
от 8.15 до 16.30 часа без 
прекъсване. 
 Габровци могат да 

се възползват от 5% от-
стъпка, ако платят пълния 
размер на данъците си в 
срок до 2 май 2023 г. По 
закон за данък недвижим 
имот, данък върху пре-
возно средство и такса 
битови отпадъци се дължи 
първа вноска до 30 юни 
и втора, последна внос-
ка - до 31 октомври. След 
изтичане на тези срокове 
започва начисляване на 
лихви за просрочие. 
 Плащането на патент-
ния данък е в сроковете, 
които и досега се прила-
гаха: до 31 януари – пър-
во тримесечие, 30 април 
– второ тримесечие, 31 

юли – трето тримесечие, 
и 31 октомври – четвърто 
тримесечие.
 Туристическият данък 
се внася от обектите до 
15-то число на месеца, 
който следва месеца, 
през който са предоста-
вени нощувките. Данъкът 
върху таксиметров превоз 
на пътници се внася пре-
ди издаването на разре-
шение.
 Таксата за притежа-
ване на куче се заплаща 
ежегодно до 31 март на 
съответната година или 
в едномесечен срок от 
датата на придобиване на 
кучето, когато то е придо-

бито след 31 март.
 Всички данъчно задъл-
жени лица, които живеят 
на територията на селата 
в община Габрово, ще мо-
гат да заплащат своите 
задължения за местни да-
нъци и такси на място в 
кметството на населеното 
място през периода от 1 
март 2023 г. до 30 април 
2023 г. 
 За въпроси, свърза-
ни с начислените местни 
данъци и такси за 2023 г., 
може да се обръщате към 
дирекция „Местни данъци 
и такси“ на място или 
на телефони 066/804-775 и 
066/804-776.

 По инициатива на На-
родно читалище „Разви-
тие-1869” и ПГИ „Рачо Сто-
янов” - Дряново вчера бе 
отбелязана 72-та годишни-
на от смъртта на  големия 
български писател Рачо 
Стоянов. 
 Студеното време не 
попречи на хората да си 
припомнят за най-знаме-
нития сред плеядата дря-
новски майстори на изящ-
ното слово.
 Пред паметника на 
писателя библиотекарят 
Тотка Петрова отбеляза 
в своето слово, че ше-
дьовърът – драмата „Май-
стори”, принадлежи към 
съкровищницата на бъл-
гарската драматургия. Това 
произведение и днес е в 
репертоара на нашите теа-
три и възпитава българите 
в непреходни национални 
ценности. Петрова доба-
ви, че животът на великия 
дряновец не е гладък и 

скучен, той е като драма 
с обрати, скърби и болки. 
Онова, което е най-харак-

терното за Рачо Стоянов, 
е дълбокото и всеобхват-
но проникване в народ-

ния живот и в българската 
народопсихология. Две са 
големите теми в творбите 

на писателя – темата за 
майсторството и темата 
за любовта. Именно тези 
две неща осмислят живо-
та на човека и го правят 
пълнокръвен и значим за 
близките му и за Бълга-
рия. Рачо Стоянов не е 
безкритичен към българ-
ските недостатъци. Още в 
тежкото и печално време 
след Първата национална 
катастрофа той обвинява 
своето племе в късопа-
метство за великите бит-
ки и за героите. Това е 
една тема, позната още 
от творчеството на Вазов, 
която Рачо Стоянов дораз-
вива.  
 В знак на признател-
ност пред паметника на 
Рачо Стоянов бяха по-
ложени цветя от името 
на  Община Дряново, НЧ 
„Развитие-1869“, ПГИ „Рачо 
Стоянов“, СУ „Максим Рай-
кович” и Историческия му-
зей.

 Изграден е експози-
ционен аквариум в учебно-
информационния център 
на Дирекция „НП Центра-
лен Балкан“. Новата при-
добивка е в резултат от 
изпълнението на договор 
„Възстановяване и опаз-
ване на главоч в НП „Цен-
трален Балкан“. Целта е 
повишаване на осведоме-
ността на подрастващите 
и обществеността за вида 
главоч - консервационната 
му значимост, биологията, 
разпространението, запла-
хите и др.
 Аквариумът е с площ 
0,48 кв. м. Системата е 
оборудвана с биофилтър 

за пречистване на вода-
та, помпа за подаване на 
въздух във водата, освети-
телно тяло с автоматично 
изключване и включване 
на осветлението, уред за 
охлаждане на водата, тер-
мометър. Задната стена на 
аквариума е аранжирана 
с тапет, илюстриращ реч-
но дъно. На дъното му са 
подредени речни камъни с 
различна големина, които 
служат за укритие на ри-
бите и речна растителност. 
Така изградено, съоръже-
нието пресъздава най-дос-
товерно естественото при-
родно местообитание на 
главоча. 

 Аквариумът ще бъде 
обитаван от 6 екземпля-
ра от целевия вид главоч 
(Cottus gobio), предоставе-
ни от Биологически факул-
тет на Софийски универ-
ситет „Св. Климент Охрид-
ски“- изпълнител на про-
екта. Главочът е сладко-
водна, дънна риба, която 
най-често обитава студени 
и богати на кислород реки 
и езера. Рибката достига 
дължина 10-12 см и тегло 
20-25 грама. Тялото е голо 
и има голяма глава с два 
шипа. В Червената книга 
на България главочът е 
определен като критично 
застрашен.      

 Ученикът от ПМГ „Акад. 
Иван Гюзелев“ Ясен Пен-
чев спечели бронзов ме-
дал на Иранската олим-
пиада по геометрия във 
възрастовата група 11-12 
клас (Advanced Level) и 
спечели бронзов медал. В 
тази категория участваха 
2160 ученици от цял свят.
 Иранската олимпиа-
да се провежда ежегодно 
и в нея имат право да 
участват ученици от 7 до 
12 клас, разпределени в 
3 възрастови групи - 7-8 

клас, 9-10 клас и 11-12 
клас. Участниците решават 
5 геометрични задачи, като 
представят подробно ре-
шение на всяка от тях. Ор-
ганизатор на олимпиадата 
за България е Институтът 
по математика и инфор-
матика на БАН. Работите 
на учениците, постигнали 
най-високи резултати във 
всяка от трите възрастови 
групи, се изпращат на ор-
ганизаторите в Иран и се 
включват в международно-
то класиране. 

Диана Колева

 Срокът на ученическия 
конкурс на тема „ЗАвръ-
щането“, организиран от  
Областна администрация 
- Габрово, се удължава до 
20 януари включително. 
Творческата надпревара 
е за ученици от област 
Габрово и се провежда в 
две категории - за рисунка 
и за текст.  
 В категория „Рисунка“ 
участниците са разделени 
в три възрастови групи - 
1-4 клас, 5-7 клас и 8-12 
клас. Няма ограничение за 

техниките и материалите, 
използвани за създаване-
то на картините. Единстве-
ното задължително усло-
вие е в изображението 
да бъде включена някоя 
от забележителностите в 
област Габрово. 
 Рисунките се приемат 
в делничните дни в сгра-
дата на Областна адми-
нистрация - Габрово до 
изтичане на крайния срок. 
Всяка творба трябва да 
съдържа и личните данни 
на ученика – трите имена, 
училище, клас и телефон 
за връзка, изписани на 

гърба на рисунката. 
В категория „Текст“ мо-
гат да се включат всички 
ученици от 5 до 12 клас. 
Те са разпределени в две 
възрастови групи - 5-7 
клас и 8-12 клас. В раздел 
„Проза“ се приемат кратки 
разкази в обем до 3 пе-
чатни страници (Times New 
Roman 14, интервал 1,5). В 
раздел „Поезия“ творбите 
следва да са с обем до 2 
печатни страници (Times 
New Roman 14, интервал 
1,5). Участието в конкурса 
предполага разработване-
то на текстов материал 

по зададената тема, като 
мястото на действието 
следва да е разположено 
в област Габрово (за пое-
тичните творби се допус-
ка само споменаване на 
населено място, местност 
или забележителност, на-
миращи се в областта). 
Разработките се приемат 
всеки ден до изтичане на 
крайния срок на имейл: 
pr@gb.government.bg.
 Писмото трябва да съ-
държа и личните данни 
на ученика – трите имена, 
училище, клас и телефон 
за връзка. 

 Всички участници в 
надпреварата попълват 
декларация по образец. 
За лицата до 14-годиш-
на възраст декларацията 
се попълва от родител/
настойник. Образец може 
да получите в сградата на 
Областна администрация - 
Габрово или да изтеглите 
от посочения линк: https://
www.gb.government .bg/
index.php/prestzentar/2014-
1 1 - 0 4 - 1 5 - 0 2 - 4 8 / 7 4 6 -
oblastna-administratziya-
gabrovo-udalzhava-sroka-
n a - k o n k u r s a - n a - t ema -
zavrashtaneto.

Данъчната кампания пî ñъáиране на меñтни 
äанъци и такñи ñтартира на 16 януари

Дрянîвî îтáеляза 72 ãîäини îт ñмъртта на 
ãîлемия áълãарñки пиñател Рачî Стîянîв

Оáлаñтна аäминиñтрация - Гаáрîвî уäължава 
ñрîка на кîнкурñа на тема „ЗАвръщанетî

“
 

В учеáнî-инфîрмациîнния център на Дирекция „НП Öентрален 
Балкан“ е изãраäен екñпîзициîнен аквариум за виäа ãлавîч

продължава от стр. 1
В рамките на четиримесеч-
но проучване кандидатите 
преминават през задъл-
жително обучение от ква-
лифицирани специалисти.
Утвърдените доброволни 
приемни семейства полу-
чават средства за отглеж-
дане на настаненото при 
тях дете, детски надбавки 
и целеви помощи при въз-
никване на потребност. 
 Професионалните при-
емни родители получават 
средства за отглеждане 
на настаненото дете и фи-
нансово възнаграждение. 

С тях се сключва граж-
дански договор и за едно 
дете получават 150% от 
минималната работна за-
плата, която е 780 лв., за 
две деца – 160%, за пове-
че настанени деца в едно 
приемно семейство се из-
плащат 170% месечно.
 Офисът на Областния 
екип по приемна грижа се 
намира в сградата на Об-
щина Габрово – пл. „Въз-
раждане“ № 3, ет. 3, стая 
317. За контакт: моб. тел. 
0883 245 151, ел. поща 
priemna-grizha@gabrovo.
bg. 

Приемната ãрижа в îáлаñтта 
прîäължава, търñят ñе 
рîäители за áеáета

Яñен Пенчев ñ áрîнз на 
Иранñката îлимпиаäа 
пî ãеîметрия
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Женина ДенЧева
 
 По Националния 
план за възстановяване 
и устойчивост има пред-
видени мерки, свързани 
с енергийна ефективност, 
които предстои да бъдат 
обявени. Става дума за 
програма за финансира-
не на единични мерки за 
енергия от възобновяеми 
източници в еднофамилни 
и многофамилни жилищ-
ни сгради. Тя ще бъде в 
два компонента. Единият 
е изграждане на системи 
за битова гореща вода, а 
вторият компонент - из-
граждане на фотоволтаич-
ни системи до 10 киловата 
за жилища. Максималният 
размер за безвъзмездната 
финансова помощ е 70% и 
100% за енергийно бедни 
семейства, коментира на 
пресконференция Марине-
ла Събева, директор на 
Областния информационен 
център - Габрово.
 „Това ще даде възмож-
ност семействата да си 
инсталират фотоволтаич-
ни системи на стойност 
до 15 хил. лв. и по този 
начин сами да произвеж-
дат електроенергия за 
собствени нужди, като 
произведената в излишък 
електроенергия ще бъде 
включвана към енергопо-
требителната система. Фо-
товолтаични системи са 

предвидени да се изграж-
дат и по програма „Окол-
на среда“, които ще бъдат 
до 4 киловата и ще бъдат 
насочени изцяло към енер-
гийно бедни семейства и 
финансирането ще бъде 
100%.
    Наскоро по Национал-
ния план за възстановява-
не и устойчивост бе обя-
вена една програма, която 
е насочена към саниране 
на публични сгради. Мо-
гат да кандидатстват всич-
ки общини в областта за 
публични сгради и сгради 
за обществено ползване, 
насочени към културни и 
спортни изяви.
   Друго важно, което ни 
очаква през 2023 година 
и през другия програмен 
период по „Околна сре-
да“ - по приоритет води 
се очаква доста голямо 
финансиране във връзка с 
мерки за събиране, отвеж-
дане и пречистване на от-
падъчни води. В 7 области 
в страната, за които са 
предвидени 900 млн. лв., е 
включена и област Габро-
во. От ВиК подготвят вече 
своите проекти. Могат да 
кандидатстват общините 
Габрово и Севлиево.
 По програма „Транс-
портна свързаност“, която 
е одобрена, със сигурност 
е включен довеждащ път 
и тунел под връх Шипка“, 
допълва тя.

    Политиките, които са 
свързани с новия про-
грамен период, сочат, че 
трябва да гледаме на на-
шите съседни общини не 
толкова като конкуренти, 
а да се търсят партньор-
ства за изпълняване на 
по-мащабни цели. В Ми-
нистерството на регионал-
ното развитие и благоу-

стройството ще доминират 
темите за енергийна ефек-
тивност и екология през 
новия програмен период. 
Пусната е процедурата 
за екологична мобилност, 
коментира Пенчо Койчев, 
експерт „Комуникация, ин-
формация и логистика“.
 „Министерството на 
регионалното развитие 

и благоустройството ще 
инвестира над 100 млн. 
лв. в екоавтобуси с ну-
леви вредни емисии в 40 
малки и средни общини. 
Средствата са осигурени 
от Националния план за 
възстановяване и устойчи-
вост по мярката „Еколого-
съобразна мобилност - пи-
лотна схема за подкрепа 

на устойчивата градска 
мобилност“ в рамките на 
„Транспортна свързаност“. 
Въвеждането на устойчива 
градска мобилност цели 
да насърчи използването 
на планове за устойчива 
градска мобилност, интег-
рирани в териториалните 
стратегии за развитие на 
регионите. 
  Процедурата е пилот-
на схема в подкрепа на 
реформата за устойчива 
градска мобилност, коя-
то въвежда изискване за 
съответствие на мерките 
за развитие на градския 
транспорт (включително 
междуселищния) в общи-
ните с планове за устой-
чива градска мобилност.  
Предвижда се доставка на 
68 нови превозни средства 
с нулеви емисии (автобу-
си/тролейбуси), изгражда-
не на нови 27 зарядни 
станции за нуждите на 
обществения транспорт и 
разработване и въвеждане 
на 10 интелигентни транс-
портни системи и интег-
рирани цифрови решения 
за подобряване на ефи-
касността и ефективността 
на обществения транспорт. 
Със средства от програ-
мата ще се  реализират 
и инфраструктурни мер-
ки за безопасна градска 
мобилност, насочени към 
уязвимите участници в 
движението - пешеходци и 

велосипедисти.
 Дейностите са насо-
чени към територията на 
40 градски общини от 6-те 
региона за планиране, в 
които има населени места 
над 15 000 жители. Между 
тях са общините Габрово и 
Севлиево. 
 За всеки от шестте ре-
гиона за планиране, в кои-
то се намират определени-
те общини, са осигурени 
средства, като са раз-
пределени по малко над 
16 млн. лв. Минималният 
размер на безвъзмезд-
ните средства по всяко 
отделно предложение за 
изпълнение на инвестиция 
следва да е 2 000 000 лева 
с ДДС, а максималният 
не може да надхвърля 8 
000 000 лева с ДДС. По 
процедурата могат да се 
предоставят безвъзмездно 
средства до 90% от мак-
сималния размер на ПИИ, 
а кандидатът следва да 
осигури собствен принос 
в размер на 10% с при-
влечен ресурс от различни 
източници.
  За целите на процеду-
рата е задължително кан-
дидатстването в партньор-
ство между минимум две 
общини и минимум един 
оператор на обществения 
транспорт, включително 
междуселищен, действащ 
на територията на една от 
общините кандидати“, каза 
той.

Тунелът пîä Шипка ñъñ ñиãурнîñт е включен 
в прîãрама "Транñпîртна ñвързанîñт"

маринела Събева, директор на областния информационен център - Габрово:

ПреСинформация

 Топло посрещане в 
ММС и благодарим за при-
ема на спортния министър 
г-жа Весела Лечева! 
 На 12 януари 2023 г. 
делегацията на Община 
Дряново, водена от пред-
седателя на ОбС - Дряно-
во Тодор Георгиев, посети 
Министерството на младе-
жта и спорта. 
 Целта на посещение-
то беше входирането на 
проект по Наредба № 4 
от 8 юли 2019 година за 
финансово подпомагане 
на изграждането и обно-
вяването на спортни обек-
ти - държавна и общин-
ска собственост. Община 
Дряново кандидатства за 
„Изграждане на осветле-
ние за футболното игрище 
на стадион „Локомотив“ в 
град Дряново”.
 Изграждането на ос-
ветлението на спортен 
комплекс „Локомотив” в 
урегулиран поземлен имот 
- УПИ II за „Спортен ком-
плекс” от кв. 113 по регула-
ционния план на Община 
Дряново ПИ 23947.501.1373 
по кадастралната карта на 
град Дряново. 
 Проектното предложе-
ние за изграждане на ос-
ветление на стадион „Ло-
комотив” вече е входирано 
от Община Дряново в Ми-
нистерството на младежта 
и спорта. 
 След като на 29 август 
2022 г. беше издадена виза 
за проектиране и изготвен 
технически проект, а на 29 
ноември 2022 г. предло-
жението на кмета Трифон 
Панчев и председателя на 
Общински съвет Тодор Ге-
оргиев получи пълна под-
крепа от общинските съ-
ветници, на 12 януари 2023 

г. всички необходими доку-
менти бяха връчени лично 
на г-жа Весела Лечева, 
министър на младежта и 
спорта. 
 Главната цел на про-
екта е подобряване на 
спортната инфраструктура 
в община Дряново. Чрез 
изграждане на осветле-
нието ще се предоставят 
и подобрят условията за 
подготовка на деца, мла-
дежи, граждани, любители, 
гости на града и профе-
сионални спортисти в раз-
личните спортни дисципли-
ни, както и провеждането 
на спортни мероприятия 
от републикански и евро-
пейски мащаб! 
 Проектът ще доприне-
се за развитие на спор-
та в нашия регион и в 
страната, за достигане на 
високи постижения в реги-
онално, национално и све-
товно ниво. 
 Проектът предвиж-

да това да се случи чрез 
изграждането на четири 
стълба, всеки с височина 
23,8 м и с по 25 осветител-
ни тела. Общо ще бъдат 
монтирани 100 прожектора 
с LED светлоизточник, с 
мощност 600W. 
 Местоположението на 
стълбовете е съобразено 
със съществуващото поло-
жение на футболния терен, 
заобикалящата го лекоат-
летическа писта, същест-
вуващите трибуни и огра-
дите зад тях. 
 Изграждането на ос-
ветление за футболното 
игрище ще обхване също 
лекоатлетическата писта, 
площадките за тласкане 
на гюле и скок на дължи-
на.
 Това ще доведе до 
създаване на пълноцен-
ни условия за развиване 
на спортната дейност в 
района. С реализирането 
на проекта ще се подо-

брят условията за подго-
товка на деца, младежи, 
граждани, любители и про-
фесионални спортисти и 
гости на града в различни 
спортни дисциплини. 
 Също така ще се из-
бегне използването на те-
рена в най-горещите часо-
ве на деня, което ще бъде 
полезно както за самия 
терен, така и за спорти-
стите. През преходните 
сезони, когато светлата 
част от деня намалява, ще 
се даде възможност за 
използване на спортния 
комплекс по-дълго време.
 Общата стойност на 
проекта възлиза на 973 
335 лв. без ДДС, като су-
мата представлява 100% 
безвъзмездна финансова 
помощ от Министерство 
на младежта и спорта. 
 Припомняме, че през 
2014 г. е извършен основен 
ремонт, обхващащ цялата 
територия на стадион „Ло-

комотив“ - Дряново, стади-
он „Републиканец” - село 
Царева ливада и завърш-
ването на Спортна зала 
- Дряново.
 Тревната настилка на 
основния терен е изцяло 
подменена с нова, напра-
вени са основен ремонт 
и подобрения на всички 
сгради в комплекса, под-
менена е настилката на 
лекоатлетическата писта, 
изградени са нови игри-
ща и са ремонтирани съ-
ществуващи. Скамейките 
на стадиона са подменени 
през 2010 година. 
 На територията на 
спортния комплекс има 
футболен терен с естест-
вена настилка, 3 тенис 
на корт, футболно игрище 
с изкуствена настилка и 
размери 40/20 м, мулти-
функционално игрище за 
волейбол и баскетбол с 
акрилна настилка, леко-
атлетическа писта с на-
стилки от тартан и клей, 
плувен басейн, площадка 
за тласкане на гюле, пло-
щадка за скок на дължина, 
троен скок и рекреацио-
нен център.
 „Благодаря за под-
крепата на всички колеги 
в ОбС - Дряново, благо-
дарности и за кмета на 
Община Дряново г-н Три-
фон Панчев, на главния 
архитект д-р Драгомир 
Йосифов, директора на 
дирекция АСОС г-жа Ма-
риета Енчева, директора 
на дирекция ИХП г-н Васил 
Найденов, както и на неу-
моримата г-жа Ганка Бака-
лова - старши специалист 
в дирекция АСОС, и инж. 
Руска Милчева. Благода-
рим Ви, колеги, за поло-
жения труд и високия про-
фесионализъм!”, сподели 
председателят на ОбС в 
Дряново Тодор Георгиев.   
       Фотограф: Р. Кунчевска

Оáщина Дрянîвî ñ прîект за 
îñветление на ñтаäиîн "Лîкîмîтив"

 продължава от стр. 1
Селекцията на Михо Боев 
имаше класически аванс 
още до почивката. Добрин 
Петров откри в 4-та ми-
нута, а Християн Василев 
с две попадения покачи 
на 3:0. 
 Пет минути след на-
чалото на втората част 
Милен Ванков получи за-
служените аплодисмен-
ти на публиката в зала 
„Орловец“, след като заби 
топката в горния десен 
ъгъл на вратата с чудес-
но изпълнено воле. Иван 
Лесев върна един гол за 
„Елстарт“, но Ванков от-
ново възстанови разли-
ката. Последва дузпа за 
„Елстарт“, превърната в 
гол от Лесев за 5:2. След 
това на сцената излезе 
Павлин Иванов, който реа-
лизира хеттрик в заключи-
телните минути на двубоя 
за финалното 8:2. Във вре-
менното класиране след 
първото завъртане „ММ-
74“ е на втора позиция, 
като отстъпва по голова 
разлика на „Боби Фишер“, 
който отнесе с 9:1 „Интер-
национале“. 
 Не толкова лесен беше 
стартът за друг бивш шам-
пион в турнира – „Титан 

гард“. Съставът на Бисер 
Тотев срещна сериозна съ-
протива от „Община Тряв-
на“ в първия си мач от 
група „В“ и потрепери в 
последните минути за по-
бедата с 3:2. Йордан Ива-
нов даде аванс на „титани-
те“ в 9-та минута, но секун-
ди по-късно Николай Енев 
възстанови равенството.
 В 13-та Тихомир Къ-
нев реализира втори гол 
в тревненската врата и 
на почивката „Титан гард“ 
се оттегли с аванс. Раз-
ликата набъбна на два 
гола четири минути след 
подновяването на играта 
след грешка в защита на 
„Община Трявна“, от която 
Бисер Тотев се възползва, 
реализирайки за 3:1. Шест 
минути преди края Красен 
Кръстев отбеляза втори 
гол за тревненския тим и 
върна интригата.
 Въпреки натиска в 
заключителната част на 
мача обаче, тимът му така 
и не успя да стигне до 
изравнително попадение и 
„Титан гард“ взе трите точ-
ки. Във временното класи-
ране в групата „Титан гард“ 
е втори, като отстъпва по 
голова разлика на „Карата 
ауто“.

Шампиîнът „ММ-74“ ñ 
уäарнî началî, пîáеäен 
ñтарт и за „Титан ãарä“
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продължава от стр. 8
Дадох по-дълъг живот на 

картините си, давам живот 
и на разказите си. Всичко, 
излязло изпод ръцете ми, 
носи знанието, че дори и този 
материален свят да затвори 
вратата си за нас, онзи, ду-
ховният, ще отвори прозорец 
и пак няма да спре полета ни 
нагоре, защото ние, хората, 
сме създадени да летим, а не 
да се закотвяме в рутина.

 - Казвате, че идеите „ид-
ват с каруцата“, какво имате 
предвид?

 - Изучавайки преди време 
шевиците, се принудих да се 
насоча към глаголицата и ру-
ните. Установих, че формите 
им се препокриват. И ако в 
руните знаците са поставени 
поединично, в текстовете на 
глаголицата те са навързани в 
думи, то в шевиците са укра-
сени и завоалирани в цветове. 
Тогава си казах, че ако всеки 
символ си има значение, всяка 
шевица трябва да си има и 
душа. То е като човека – ако 
преди да се роди е само съз-
нание, то идвайки на земята, 
си прави и тяло, облича се в 
цветове и самият започва да 
твори – става красив. И с ше-
вицата е така. Ако в основата 
й е символ - мисъл, украсена 
и извезана с цветове, тя при-
добива душа, която ни говори. 
Кой дава красива Душа? Чове-
кът! Затова казвам, че човекът 
започва да твори. Човекът е 
един малък Бог и е абсолютно 
нещастен, че не го знае, не го 
осъзнава. 

Така се роди проектът „Ца-
рицата в шевицата“, над 90 
картини, на които изобразявах 
шевицата и „нейната душа“, 
като й давах форма на женско 
лице. Много жени си поръчва-
ха картини с думите: „Виж ме! 
На коя шевица ти приличам? 
Как би ме нарисувала и как 
изглежда душата ми?“. 

Започвах да рисувам с 
нишки шевицата им и тогава 
се случваше нещо интерес-
но. Мислейки за дамата, изо-
бразявайки това, което моята 
същност виждаше в нейната, 
в мен се „раждаше“ и разказ, 
който написвах и подарявах на 
жената. Впоследствие се оказ-
ваше, че разказът има нещо 
общо с нейния живот – стара 
история или близка до сърцето 
случка. Това беше моят начин 
да съчетавам писането и ри-
суването. Събирах разказите и 
някои от тях влязоха в пореди-
цата „Човечни разкази“. 

Задържащо фантазията и 
ограничаващо бе да работя 
по поръчка и да изобразявам 
нечий дух, затова спрях да 
приемам поръчки за изработ-
ка на конкретни картини. Това 
освободи душата ми, пръстите, 
куката, нишката. Сега работя 
„каквото ми душа сака“ – как-
то казваше дядо ми. Отново 
„вадя“ душата на шевиците и 
я претворявам в женско лице, 
но не правя това по поръчка, а 
напълно свободно. Пиша раз-
кази, някои от тях подарявам 
на читателите в групичката ми, 
други издавам в книги. Живо-
тът е нещо невероятно и ако 
не вземеш от него нещичко, то 
той ти взема. Затова не бива 
да чакаме, а да грабим. Така 
или иначе животът няма да се 
върне назад и да попита какво 
сме му взели, но ние ще про-
дължим напред и е добре да 
го направим с пълни ръце. 

 - Вашето изкуство е из-
ключително интересно. Откъ-
де научихте тайните му?

 - Сама стигнах до послед-
ните и съвършени нишки. С 
много плетене и разплитане, 
лепене и разлепяне, рязане, 
шиене, везане, четене, учене 
и всякакви други дейности. 
Истината се роди и отърси от 
себе си всичко ненужно. Така 
остана чистата памучна преж-
да и едната ми кука. Сега пле-
та нишка цвят по цвят и я мо-
делирам в елемент, лепя този 
елемент върху платно, като 
така подреждам цяла компо-
зиция от орнаменти. Много 

често идеята за картината ми 
е една, а ръцете ми правят на 
платното нещо друго. По това 
разбирам, че не аз ги водя. 
Осъзнатото отдаване на твор-
ческите ми способности в ус-
луга на други сили, които чрез 
мен работят, творят и създа-
ват красота, е изключително 
отговорна работа. Започвам 
и завършвам с благодарност 
всяка картина, защото знам, 
че не аз съм творецът й. Няма 
какво да се заблуждавам. Не 
съм художник, нямам дори та-
лант да рисувам, не съм и пи-
сател, но това, което рисувам 
с конци, това, което пиша, 
радва хората. Трябва някой да 
го създава. Не съм аз. Който 
и да е чрез мен, благодарна 
съм му!

 - За да направите една 
Ваша картина, какво е необ-
ходимо?

 - Картините са от чист па-
мук. Необходими са памучна 
прежда, кука, лепило и ленено 
платно. За да завърша про-
екта обаче и да му дам вид 
такъв, щото макар и изобра-
зяващ шевица, да има място 
в луксозните ни домове, аз 
затварям платното в рамка и 
стъкло. Това е материалната 
необходимост. Другата – не 
знам как да я нарека, може 
би духовна. Тя не идва, когато 
и както поискам, не започва 
и не завършва, както искам. 
Или казано по друг начин – 
„Мен никой не ме пита!“. Виж-
дам шевицата и тя започва да 
говори, да вика, да крещи – 
„Така ще ме направиш, с тези 
цветове и с тази прежда! Ду-
шата ми ще е черна или бяла, 
или цветна, или дали ще ти 
я покажа, сама ще реша!“. И 
така! Дава ми се време и въз-
можност и аз сядам и творя! 
Някои го наричат вдъхнове-
ние. Вероятно имам по-голяма 
сетивност и „виждам“ образа 
му, „говоря“ си с него…

 - Колко време отнема? 
 - Времето за направата е 

различно и зависи от големи-
ната на картината, от разме-
рите. Логично е по-големите да 
ме „мъчат“ повече. Обикновено 
от два до седем дни. Но това 
не е правилният въпрос. Каз-
вам „да ме мъчат“, защото не 
всяка шевица ми позволява 
да „извадя“ душата й. Тя си 
се показва, „говори“ с мен, 
дори има изискване как да я 
претворя, но когато започна 
да работя… дърпа се. Уж „това 
искам, онова искам“, но не 
ми се дава. Формите се кри-
вят, цветовете не искат да се 
комбинират правилно. Обик-
новено гледам да работя с 
оригиналните цветове. Везбар-
ките сами избират цветовете 
за произведенията и аз се съ-
образявам с тях. Но има много 
шевици, които „не са съгласни“ 
с дадените им цветове. Често 
се налага да ги променям. А 
имаше един интересен случай, 
когато една изключително ша-
рена шевица ми позволи да я 
изработя само и единствено 
в един цвят. Направих я бяла. 
Дадох цвят на душата й – тъм-
носин, и чак тогава, застанала 
пред готовата картина, видях, 
че силата на тази шевица не 
е в цветовете, а във формата. 
Формата й беше важна, гово-
реща, а не шаренията около 
нея. Много често това са ше-
вици, наистина произлезли от 
руни с конкретно значение, а 
не просто завъртулки и поста-
вянето на някакъв цвят, който 
завоалира или отслабва сила-
та им.

 - Кои са Вашите теми в 
творчеството Ви?

 - В книгите, в разказите 
си и в картините си говоря, 
пиша, изобразявам само това, 
което не се вижда с очи. Чо-
век не може да бъде излъган. 
Човешката душа не може да 
бъде излъгана. Тя знае! Кол-
кото и да ни затрупват с не-
истини отвън, всеки дълбоко 
в себе е уверен, че не това 
е правилното, не това е ис-
тинното, не това е светлото. 
Има нещо друго, което е там, 

което идва, когато ни трябва, 
което е било преди нас и ще 
остане след нас. Но ей, това 
съмнение, че ние не сме част 
от него, е убийствено. Ние 
сме част от вечното. И ако 
аз вадя вечното и му давам 
образи в разказите и карти-
ните си, и ако това вечно е в 
нашето ежедневие, в минало-
то и в настоящето, то карам 
човек да се замисли: „Щом 
то е било там, щом то е било 
част от нашите предци, щом е 
тук с мен и сега, значи ще го 
има и в бъдеще! Значи ще го 
има! Значи ще ме има! Аз не 
виждам това, което е в шаре-
ния свят, но то е там. И когато 
дойде ден и аз да стана неви-
дим, няма да изчезна. Може 
би ще надникна зад нечий 
образ на картина, но ще съм 
там, ще съм с наследниците 
си!“.

 - В картините Ви виждам 
много женски образи. Какво 
е жената за Вас?

 - Жената е човешка същ-
ност, която е избрала да се 
роди в по-нежния и фин пол, 
защото това й е било необ-
ходимо в случая, за да се 
развива по пътя, който е из-
брала. Като такава тя е но-
сител на по-малко материя, 
дори и буквално, в тялото си. 
Това пък й помага да е, както 
се казва, „с единия крак още 
в духовните светове“, което 
пък прави връзката й с тях 
непрекъсваща, дори и през 
този си живот, в който трябва 
да вземе човешка форма. Тази 
е и причината жената да отго-
варя за духовното възпитание 
на децата си. Тя не само отго-
варя, но и го прави по-лесно 
и по-убедително, за разлика 
от мъжа. Мъжът има други 
задачи на земята, които не са 
по-малко важни. Но понеже в 
творчеството си „говоря“ по-
вече за духа, няма как да не 
го обличам в образа на жена 
като такава, защото тя е една 
крачка по-близо дотам, откъ-
дето сме дошли и където ще 
си идем, когато дойде време 
да съблечем дрехите си.

 - А българката успя ли да 
съхрани онова, което е на-
следила от предците си?

 - Когато трябва да се пази 
нещо, то на всеки е приори-
тет. Да запазиш и предаваш 
нещо на наследниците си, не 
е желание, а разбиране, ос-
ъзнаване. Не е и призвание 
дори. Човек предава нещата 
напред, традициите си, сказ-
ките си, думите на рода, само 
ако ги разбира и намира сми-
съл в тях. Сега сме свидетели 
на това как старите обичаи 
и навици не се предават и 
това не е никак осъдително. 
Логично е, ако човек не на-
мира смисъл в дейностите от 
миналото, да не ги и предава 
на бъдещето. Някои дейности 
дори и отпадат от човешкото 
ежедневие поради отпадане 
на самата необходимост да се 
вършат. Машиналното правене 
на нещата, само защото „баба 
ми така правеше“, е по-лошо 
дори и от самото повторение 
с години наред. За да преда-
дем някакъв обичай, обред на 
децата си, ние трябва да зна-
ем смисъла на изпълнението 
му. Това няма как да се научи, 
няма и откъде да го научим. 
Читалищата са последните па-
зители на това, но и те вече 
издъхват. Забравата тежи на 
всички, но в това няма нищо 
лошо. Тук въпросът е знание-
то. Трябва да се чете, да се 
учи! Разбирането на човека 
преди 500 години, дори преди 
100 или 200 е било съвсем 
различно от сегашното. И все 
повече се различава с вре-
мето. Разликата ми с малкия 
ми син е 35 години и аз вече, 
според него, съм от света на 
динозаврите. По неговата ло-
гика баба ми ще е живяла в 
предисторията, а историята на 
рода ми ще започва от Камен-
ната ера. Това не е обидно. 
Напротив, показва времевия 
разлом между миналото и 
настоящето и как той става 

по-голям. Да гледаме назад, 
за да го спасим и върнем, е 
непростимо. Какво може да 
се направи? Може да се учи, 
да се чете, да се мисли. Може 
да се опитаме да отговорим 
на въпроси от рода: Какво 
е искала да направи баба с 
това действие, с този обред? 
От какво е искала да я пред-
пази той и какво да й доне-
се според нейните тогавашни 
разбирания? Това вече не е 
валидно за мен, но е било ва-
жно за нея и аз го уважавам. 
Изучавам го и един ден ще го 
обясня на децата си, ако ме 
попитат. Но няма да им нала-
гам да го правят, а да видят, 
осъзнаят как е текло, как се е 
движило развитието на рода 
ми, на човека. Баба не е била 
глупава, но с нейното възпри-
ятие и разбиране тя е можела 
да направи това, този обред. 
Той я е спасил и благодарение 
на това аз съм тук и сега и 
творя. Не се пази! Изучава 
се с разбиране това, което е 
било, и се приема с благодар-
ност.

 - Какви са посланията Ви 
чрез шевиците?

 - Тук влизам в една тема, 
в едни дълбоки и мътни води, 
в които, ако наистина нагазя, 
българските везбарки ще ис-
кат да не изляза и да ме уда-
вят в тях. Българската шеви-
ца е творчеството на жената. 
Старото познание, осъзнатото 
старо познание избледнява и 
се запазва в символи. Позна-
нието за тях също избледнява, 
но остава усетът за красо-
та. Символите като такива се 
видоизменят, но „облеклото“ 
им, цветовете и тяхната душа, 
както казах по-горе, остават 
и това го вижда и запазва 
българката. Старото позна-
ние е царствало навсякъде 
по земята. Какво да се прави, 
като българката е по-сетивна, 
по-трепетна и по-фина, та го 
усеща и пресъздава, където 
може?! Такива сме! Земята ни 
е такава! Ние, българите, не 
знаем какво пазим, но знаем, 
че то е създадено с мисъл, 
разум, че то е имало душа и 
тази душа продължаваме да 
рисуваме в шевиците си.

Това, че дадена шевица 
означава нещо конкретно, за 
мен е несериозно. Шевицата е 
форма и цвят. Ако значението 
й е изконно и непроменяемо, 
би трябвало тя да се предава 
непроменена като форма, цвят 
и местоположение, на което 
се поставя. А ние не виждаме 
това! Като отворите каретата 
и ризите на бабите си, на 
майките си и тези, продавани 
по фестивали и магазини, виж-
дате какво - завъртулки, цве-
тове, всякакви, от разкошна, 
по-разкошна. Колкото по-ша-
рена, толкова по-комерсиална 
и вървежна. Не!

Ако беше така, всяка ше-
вица щеше да има точно оп-
ределено място и цвят. На-
пример шевицата на ръкав на 
женска риза няма място на 
ръкав на мъжка. Защо? Же-
ната с ръцете си твори, меси 
хляб, милва дете, те трябва да 
са нежни, топли, добри. Там 
шевицата е една, а на ръкава 
на мъжка риза трябва да е 
друга. С ръцете си мъжът сече 
дърва, пали огън, оре. Негова-
та шевица трябва да му дава 
сила, а не нежност. 

Шевицата на пазвата на 
невестинска риза пък трябва 
да е различна от тази на па-
звата на кърмеща майка, на 
прегоряла жена, на свекърва, 
а да не говорим за баба. Ше-
вицата по полите на риза за 
годеж на девойка трябва да е 
различна от тази на вече раж-
дала много пъти жена. Знакът 
по дрехата на дървар, който 
броди из страшните гори с 
брадва, трябва да е различен 
от този на овчар, на кожар, на 
хлебар, на войник, на знахар. 
Знакът на пояса на възрастен 
човек трябва да е различен 
от този на млад, на момче, 
на чорбаджия, на кмета и т. н. 
Шевиците, поставяни по дрехи-

те на Северна България и по 
планините, където отглеждане-
то на потомство е по-трудно 
заради климата, трябва да са 
различни в сравнение с тези, 
поставяни на дрехите на юж-
ните хора или тези до море 
и реки, където оцеляването е 
една идея по-лесно. 

С цветовете е същото. Си-
ният цвят носи едно, червени-
ят - друго. По детските дрехи 
няма нито една шевица, те 
са чисти и само и единствено 
бели като света, от който ско-
ро са дошли. А сега децата ги 
шарим и обличаме по фестива-
лите като кукли – с всички ат-
рибути на носията на възрас-
тен човек. Сега всяка шевица 
се вези във всякакъв цвят и 
се поставя на всяко възмож-
но място, без значение пол, 
възраст, сезон. Пафтите са се 
поставяли само и единствено 
на кръста, а скоро ги видях да 
висят като символ на гривна 
и колие. Нека да помислим 
сега, ако шевицата е носител 
на нещо точно определено, 
на сили, на пожелания, на 
традиции, поставянето и тук, и 
там, и сменянето на местата и 
цветовете й какво би донесло? 
Пафтите, поставяни на колана, 
какво представляват? Коланът 
защо се поставя точно на кръ-
ста, не по-нагоре или по-надо-
лу, какво дели, какво отделя, 
какво пристяга? И пафти, по-
ставени на врата, какво правят 
там и там ли им е мястото? 
Дори и да нямаме някакви по-
знания, то може да се научим 
да мислим за миналото си. 
Древните не са били глупави. 
Ако те са поставяли нещата по 
определен начин, дори и да не 
ги предаваме на наследниците 
си, то поне не бива да ги про-
меняме. Щото ние, българите, 
сме сетивни хора. Нали не сме 
забравили?! После да не се 
чудим защо хаосът около нас 
е толкова голям?

 - С какво Ви вдъхновява 
старината?

 - В старината няма нищо, 
освен мъдрост. Там тя е по-
ставена по начин, по който 
е можело да се разбира от 
тогава живелите хора, не от 
нас. На нас тя ни дава само 
топлина. Понеже светът сега 
е объркан, често хората се 
връщат към миналото си, за 
да потърсят в него оная хар-
мония, с която са израснали и 
която ги е направила хора. Аз 
използвам старината като ме-
тод да говоря с хората. Това 
личи най-много в разказите 
ми. Има истини, които хората 
вече не разбират. Не пиша 
„не помнят“. Аз вече казах, 
че човешката душа не може 
да бъде излъгана. Тя знае и 
помни всичко, но невинаги го 
разбира. 

„Знаещите“ сега са по път 
и над път и да се изправя 
пред хората, за да започна 
да говоря за общочовешките 
истини, рискувам. Но ако об-
лека думите си в случки и ис-
тории, ако с тях върна хората 
в онова добро време, в което 
те са свикнали да търсят до-
брината и топлината, думите 
ми ще стигнат не само до тях, 
но и до сърцата им. Затова 
показвам истината на хората, 
облечена в носия, живееща 
в кирпичена къща, изпращам 
я на нивата да оре или по 
поляните с овцете, сгрявам я 
вечер до огнището, нагостя-
вам я на ниската софра само 
с къшей черен хляб и глава 
лук и й постилам в ъгъла на 
стаята върху шарената черга 
на миналото. И разбират я 
хората, приемат я като че е 
тяхна. Разказите ми са тежки 
и тъжни, понякога весели, но 
в нито един от тях не съм под-
вела читателя. 

 - Изкуството Ви показва-
но ли е в чужбина?

 - През целия си живот се 
боря сама – на пазара на кни-
ги, на пазара на картини, на 
пазара на души… Никога никой 
не е заставал зад гърба ми, 
нито е предлагал да покаже 
това, с което се занимавам в 

чужбина. Но и ми се струва, 
че дори и да се намери такъв 
ентусиаст, това, което творя, 
би могло да се приеме и раз-
бере по-скоро от българите, 
живеещи в чужбина, отколкото 
от чужденците. Кого ще стопли 
огнището, на кого въгленче-
тата в догарящия му живот 
ще проговорят, кой ще се за-
вие в ямурлука на дядо и чие 
сърце ще трогне българската 
гайда, чий интерес ще възбуди 
всичко това, за което пиша и 
рисувам? Само на българина! 
Моето изкуство е толкова су-
бективно и българско, че само 
този, който носи топлината от 
бабината къща в сърцето си, 
може да я намери и навън в 
тоя студен свят, той може и 
да я оцени както в думите ми, 
така и в нишката ми.

 - Всичко това, което изра-
ботвате, какво Ви дава в дел-
ника? А взема ли Ви нещо?

 - Както казах, човек е ма-
лък Бог. Всичко, каквото сът-
вори в деня си, му носи нещо. 
А взема ли му, зависи от това 
дали го е направил с любов 
или не. Има недобри човешки 
богове. Те творят не добри 
неща, но има и добри богове. 
Със или без творбите ми, вре-
мето ми минава и е по-добре 
да го изпълня с красота, от-
колкото да тъна в рутината на 
ежедневните лъжи, телевизия, 
преса, филми, колеги, клюки 
и безнадеждна глупост. Не 
се успокоявам, когато работя, 
както съм чувала да гово-
рят творци. Не се унасям в 
неизвестни светове, въобще 
не „хвърча в облаците“. На-
против, съсредоточена съм в 
творбата си, защото работя 
тук и сега, на тая земя и е 
добре да го правя концентри-
рано.

 - Какви кодове можем да 
разчетем във Вашите твор-
би?

 - Разказите ми се четат с 
душа. Картините ми се въз-
приемат с душа. Въобще спо-
собността за възприемане на 
свръхсетивното се активира 
много повече, отколкото очите 
и ушите. Няма кодове. Ако мо-
жеш да виждаш, ще съзреш, 
ако можеш да чуваш, ще слу-
шаш. Ако ли не, картините са 
достатъчно шарени, за да за-
доволят и обикновените очи, 
различаващи просто цветове 
в този сложен свят. Инте-
ресно е, че хората, гледайки 
картините ми, намират в тях 
знаци и символи, които не 
си спомням да съм положила 
съзнателно. Това не ме учуд-
ва. Някой творец е сложил 
конците в ръцете ми, друг ги е 
водил, а трети е довел човека 
до картината, за да види как-
во съм изобразила, за да го 
види по друг начин, по който 
аз, рисувайки я, не мога да 
видя. Често и самите съзерца-
ващи говорят по картините ми 
така, сякаш те са ги творили 
и заложили сили в тях. Това 
е невероятно. Преоткривам 
творбите си с такива хора.

 - Какво пожелавате на 
всички онези, които творят с 
ръцете си?

 - Те са благословени. Тези, 
които могат да говорят на 
хората, тези, които могат да 
пеят и свирят музика, са мал-
ки богове. Не бива да забра-
вят, че във всяко сътворено 
поставят част от себе си и 
каквито са сърцата им, тако-
ва е изкуството им. Онези, 
които създавате красота – не 
спирайте! Торта да направите, 
изпечете я във форма, градин-
ката да прекопаете, направете 
го с песен, цветята да полее-
те, разместете саксиите, за да 
създадете друга атмосфера в 
дома, подарък да опаковате, 
направете завъртулка на пан-
делката. Красивото и различ-
ното не е в малките неща и 
в малките хора, то е в онези, 
работещи с любов. Не е труд-
но да направиш нещо, трудно 
е да го оживиш. Ние не сме 
създадени трудно от Бог, но 
се самосъздаваме трудно като 
хора. Любов трябва, любов…

„Чîвекът е еäин малък Бîã и е аáñîлютнî нещаñтен, че не ãî знае
“
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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
мАГАЗИн ЗА хранителни стоки търси продавач-
консултант. Справки на тел. 0887/82-55-34. [19, 
8]
БИСтРо „КАРтАл“ търси да назначи готвачи и 
помощник-готвачи. Повече информация на тел. 
0889/319-654. [11, 8]
мАГАЗИн ЗА хранителни стоки „Ивекс“ търси 
продавачка. Справки на тел. 0888/321-619. [7, 7]
хотЕл „пРИмА S“ - Узана търси камериерка 
с опит (може и пенсионери). Справки на тел. 
0888/009-001. [5, 5]

тРАнСпоРтнА ФИРмА нАБИРА шоФьоРИ 
нА ГондолИ С КАтЕГоРИя „С+Е“. За кон-
такти: 0887/818-462. [22, 6]

„ГлИнЕнИ ГъРнЕтА“ търси хигиенистка. Инфор-
мация на място. [5, 5]

„ГлИнЕнИ ГъРнЕтА“ търси барман/ка. Информа-
ция на място или на 0876/90-80-71. [5, 5]
ЗАВЕдЕнИЕ тъРСИ сервитьори/ки, бармани/ки. 
Справки на тел. 0899/96-21-64. [12, 6]
ЗАВЕдЕнИЕ тъРСИ готвач/ка и помощник/ка кух-
ня. Справки на тел. 0899/96-21-64. [12, 6]
мАйСтоРИ СРЕщУ отлично заплащане се търсят 
на тел. 0895/424-308. [24, 6]
ФЕРмА „БожЕнСКИ чифлик“ ЕООД търси да на-
значи общ работник. Справки на тел. 0899/414-
153. [6, 3]
КоЗЕФЕРмА В село Горна Росица търси работни-
ци. Справки на тел. 0894/63-23-81. [6, 2]
ЗАВЕдЕнИЕ тъРСИ пицар, може и без опит. 
Справки на тел. 0899/740-502. [11, 4]
„подЕм ГАБРоВо“ ЕООД търси общ работник. 
Справки на тел. 0884/854-354. [5, 3]
„подЕм ГАБРоВо“ ЕООД търси шлосер-монтьор. 
Справки на тел. 0884/854-354. [5, 3]
ФИРмА тъРСИ портиер-охранител, хигиенистка в 
кухня. Справки на тел. 0899/960-590. [6, 1]

РАБотА тъРСИ
поЧИСтВАнЕ нА входове - 0884/510-589. [1, 1]

ГРИжА ЗА БолнИ 
И ВъЗРАСтнИ
ГлЕдАм ВъЗРАСтнИ и болни почасово - тел. 
0876/160-369. [6, 2]

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. [7, 5]
тРИСтАЕн АпАРтАмЕнт в района на Авто-
гарата се продава на тел. 0894/36-44-37. 
[11, 4]
ЕдноСтАЕн АпАРтАмЕнт в кв. Лъката - 38 
кв. м, кухня, спалня, баня-WC, саниран блок, 
се продава на тел. 0897/735-717. [3, 2]
КъщА СъС ССП в село Гиргини по договаряне 
се продава на тел. 0896/210-901. [11, 1]
БоКСонИЕРА И многостаен апартамент се 
продават на тел. 0877/600-905. [5, 2]

ИмотИ ЗАмЕня
БоКСонИЕРА В център, монолит, заменя за 
гарсониера с доплащане - 0894/23-24-25. 
[11, 5]

ИмотИ КУпУВА
АпАРтАмЕнт СЕ купува на тел. 0876/750-
396. [23, 6]
ГАРАж СЕ купува на тел. 0893/70-30-50. 
[12, 7]

КъщА В града до 25 000 лв. се купува на 
тел. 0897/546-178. [11, 3]

ГоРИ КУпУВА
ЧАСтнИ ГоРИ изкупува. Добри цени. Плаща-
не веднага. Справки на тел. 0886/277-250 
[9, 5]

ЗЕмИ
ЗЕмЕдЕлСКИ ЗЕмИ и гори се купуват на 
тел. 0894/23-24-25. [11, 5]

ИмотИ дАВА под нАЕм
РЕноВИРАнИ И обзаведени офиси в сгра-
дата на ОББ се отдават под наем на тел. 
0888/907-666. [16, 5]
СтомАтолоГИЧЕн КАБИнЕт се дава под 
наем на тел. 066/80-61-05. [9, 8]
БоКСонИЕРА СЕ дава под наем на тел. 
0886/828-074. [2, 2]
мноГоСтАЕн АпАРтАмЕнт, обзаведен, в 
идеален център се дава под наем на тел. 
0877/600-905. [5, 2]
БоКСонИЕРА В идеален център се дава под 
наем на тел. 0877/600-905. [5, 2]
оБЗАВЕдЕнА БоКСонИЕРА с ТЕЦ се дава 
под наем на тел. 0898/87-85-48. [2, 2]

ИмотИ тъРСИ под нАЕм
КВАРтИРА СЕ търси на тел. 0877/495-882. 
[15, 8]
КВАРтИРА СЕ търси на тел. 0878/872-645. 
[22, 8]
БоКСонИЕРА, ГАРСонИЕРА спешно се търси 
под наем на тел. 0879/499-324 [10, 6]

нощУВКИ
нощУВКИ СЕ предлагат на тел. 0888/254-
625.

Текущите обяви излизат всеки ден в 
онлайн изданието на вестника  

www.100vesti.info

отоплЕнИЕ
нАРяЗАнИ, нАЦЕпЕнИ дърва, чували се прода-
ват на тел. 0892/329-728.
дъРВА ЗА огрев се продават на тел. 066/823-
712, 0887/620-535, 0876/162-172.
пЕлЕтИ СЕ продават на тел. 0897/974-477 - 
www.alexfloor.com.
дъРВА В чували и разпалки. Незабавна доставка. 
Тел. 0884/709-093.
нАЦЕпЕнИ дъРВА, разпалки. Безплатен транс-
порт. 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. Доставка 
на място. Справки на тел. 0877/191-102.
дъРВА В чували и разпалки. Безплатна доставка. 
Тел. 0876/437-140.
нАРяЗАнИ И нацепени  дърва - бърза доставка, 
се продават на тел. 0877/108-825.
нАРяЗАнИ И нацепени букови и дъбови дърва се 
продават на тел. 0876/839-779.
„ВЕлЕВ-СтРойРЕмонт“ пРЕдлАГА пелети, дър-
вени и слънчогледови екобрикети, донбаски въ-
глища - 0897/922-481.
„пЕхлИВАноВ“ - пресяти въглища донбас, дърва. 
Ниски цени, безплатен транспорт - 066/805-642, 
0897/892-903.
„мГ-лЕС“ пРодАВА дърва за огрев - 0887/547-
499, 0878/513-655.
дъРВА В чували продават 0899/05-20-10. [13, 5]
ЧУВАл дъРВА - 9 лв. - 0893/511-154 [8, 8]
РЕжА дъРВА. Споразумение само на място! Тел. 
0894/363-580. [32, 8]
РЕжА дъРВА - 0877/299-214. [24, 8]
дъРВА ЗА огрев се продават на тел. 0899/16-46-
97. [25, 1]

О Б Я В А
ЗА ПРИЕМАНЕ НА ВОЕННА СЛУЖБА НА 

ЛИЦА, ЗАВЪРШИЛИ ГРАЖДАНСКИ СРЕД-
НИ 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 пре-
стъпление от общ характер;

 - да няма образувано наказателно про-
изводство;
 - 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 воен-
на 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. „Софрониа Врачански” 1А.  Изисквания: за някои от длъжности-
те се изисква свидетелство за управление 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

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

21/10

МОНОЛИТ27
години

www.monolit-bg.com

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

тел.: 066/80 85 74,  0885 118 119

понеделник, сряда 
2023 г.
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СтРоИтЕлСтВо
КъРтИ И пробива - 
0897/832-363.
УСлУГИ С мини и ком-
биниран багер, вишка - 
0897/42-93-74.
КъРтя БЕтон, камък - 
тел. 0888/544-438. [12, 
4]
СъБАРянЕ нА стари по-
стройки - 0897/828-088. 
[12, 3]
РЕмонт нА стари по-
криви, хидроизолация, 
подмяна на улуци и ва-
рови мазилки - справки 
на тел. 0876/416-716. 
[22, 1]
БЕтонИ, подпоРнИ 
стени, дренажи, покриви, 
хидро- и топлоизолация, 
гипсокартон, мазилка и 
други СМР - 0897/390-
194. [22, 6]

хИдРоИЗолАЦИя нА 
покриви, гаражи и други 
вътрешни ремонти. Рабо-
тим и по селата. Справки 
на тел. 0882/471-678. 
[22, 6]
РЕмонт И направа на 
покриви, комини, ка-
паци, улуци, топлоизо-
лация, мазилки и др. - 
0888/020-187. [22, 6]
оБРъщАнЕ нА врати и 
прозорци, шпакловка, 
мазилка, замазка, изола-
ция, боя - 0898/672-883. 
[6, 6]

ВътРЕшЕн РЕмонт

пАРКЕт, дюшЕмЕ 
- редене, БЕЗпРА-
хоВо циклене, фино 
шлайфане, лакиране 
- монтаж на ламини-
ран паркет - 066/86-
61-43, 0889/286-025.

БЕЗпРАшно ЦИКлЕнЕ - 
0887/040-471.
БоядИСВАнЕ, шпАК-
лоВКА, отремонтиране 
след смяна на прозорци 
и врати - 0878/214-647. 
[7, 5]

мАйСтоР ГИпСоКАР-
тон - 0897/40-96-76. 
мАлКИ попРАВКИ за 
дома, ел., ВиК, дърво-
делски  - 0897/546-178. 
[13, 5]
тЕРАКотА И фаянс. Ока-
чени тавани, ВиК. Ка-
чествено и коректно. 
Тел. 0878/640-993. [4, 
3]
шпАКлоВАнЕ, БоядИС-
ВАнЕ, фаянс, теракота, 
бани. Справки на тел. 
0899/970-757. [6, 4]

ИЗолАЦИИ
ВътРЕшнИ И външ-
ни изолации със ске-
ле - справки на тел. 
0896/655-839.
АлпИнИСтИ, СКЕ-
лЕ - справки на тел. 
0898/907-400.
АлпИнИСтИ - справки 
на тел. 0899/321-190

ИЗРАБотВА
ИЗРАБотКА нА метални 
конструкции, гаражни и 
други врати, огради, па-
рапети - 0885/943-808, 
066/870-546.

оГРАднА мРЕжА про-
извежда, гвоздеи и те-
лове на заводски цени 
се предлагат на тел. 
0886/650-175.

ВиК
мАшИнно отпУшВАнЕ, 
ВиК ремонти - справки 
на тел. 0887/680-034.
отКРИВАнЕ нА течове с 
термокамера, хидроске-
нер и видеоробот. Про-
фесионални ВиК услуги. 
Тел. 0888/738-474. [5, 
5]
ВиК РЕмонтИ, отпушва-
не на канали - справки 
на тел. 0894/22-05-09. 
[17, 1]

КомИнИ
пРоФЕСИонАлно по-
ЧИСтВАнЕ на коми-
ни - отгоре и отдолу. 
ПО ВСЯКО ВРЕМЕ. Тел. 
0897/704-502.

КомИноЧИСтАЧ С 
опИт. ЧИСтИ от-
ГоРЕ И отдолУ. 40 
лВ. ГАРАнЦИя. Тел. 
0894/525-258.

доГРАмА

н и Ко КонСтРУКЦИИ 
оод пРоИЗВЕждА И 
монтИРА пРоЗоРЕ-
ЧнИ СИСтЕмИ REHAU 
- 0888/001-588, e-
mail: nikopvc@abv.bg. 
[4, 3]

РЕмонт нА
ЕлЕКтРоУРЕдИ 
РЕмонт нА перални, съ-
домиялни, печки, бойле-
ри - тел. 0988/815-645, 
0884/155-075. [3, 2]
РЕмонт нА хладилници 
и фризери по домовете 
- 0895/74-39-12. [33, 3]
Ел. УРЕдИ се поправят 
на тел. 0894/22-05-09. 
[17, 1]

щоРИ

Eт „КАСтЕло“ - щоРИ 
- външни и вътрешни, 
ВРАтИ - блиндирани, 
входни, автоматични 
гаражни, РолЕтКИ - 
охранителни, доГРА-
мА - алуминиева, 
PVC, БАРИЕРИ - авто-
матични - 066/87-04-
89, 0888/255-318

поЧИСтВАнЕ
поЧИСтВАнЕ нА къщи, 
апартаменти, мази и дво-
рове, превоз. Справки на 
тел. 0877/738-156.
поЧИСтВАнЕ  нА 
мази, апартаменти и 
къщи. Справки на тел. 
0897/828-088. [12, 3]
поЧИСтВАнЕ нА апарта-
менти. Собствен превоз. 
Най-ниски цени. Справки 
на тел. 0877/771-903. 
[11, 6]
поЧИСтВАнЕ нА мази, 
тавани, апартамен-
ти и други помеще-
ния  -  Справки на тел. 
0894/265-340. [5, 5]

УСлУГИ
ЗАВАРъЧнИ УСлУГИ - 
тел. 0885/724-671. [8, 
5]

поЧИСтВАнЕ нА 
дВоР, ИЗхВъРлянЕ 
нА БоКлУК, СъБА-
РянЕ нА поКРИВИ, 
пРЕнАСянЕ нА БА-
ГАж. ИЗКУпУВАнЕ 
нА жЕляЗо. Тел. 
0893/921-083. [26, 7]

 

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“ - 
счетоводни услуги, годишно приключване, да-
нъчни декларации - тел. 066/804-066

пРодАВА
опЕл мЕРИВА, 1.6, от 
Германия, се продава на 
тел. 0898/878-548. [2, 
2]

АВтомоБИлИ КУпУВА
КолИ, БУСоВЕ, ками-
они, трактори, ремаркета 
(може и дефектирали) 
от място на най-високи 
цени се изкупуват на тел. 
0897/429-374.

ГУмИ, джАнтИ
ЧЕтИРИ БРоя стомане-
ни джанти за Рено Сце-
ник се продават на тел. 
0896/210-901. [5, 1]
ЧЕтИРИ ЗИмнИ гуми с 
джантите - 175 лв. - 200 
лв., се продават на тел. 
0885/235-021. [3, 1]

АВтоЧАСтИ
хИдРАВлИЧнА помпА 
за Opel Astra се продава 
на тел. 0885/235-021. 
[3, 1]

мотоРИ
MZ 150 Трофи - модел 
1964 г., цена по догова-
ряне, се продава на тел. 
0896/210-901. [5, 1]

АВтоУСлУГИ
СмянА нА гуми 24/7, 
включително почивни 
дни - 0878/294-336. [12, 
3]

СКРАп, СтАРИ
АВтомоБИлИ
КолИ, БУСоВЕ и ка-
миони (и части) за 
скрап се изкупуват на 
тел. 0888/280-357, 
0899/688-841. [11, 5]
ИЗКУпУВАнЕ нА коли 
за скрап, на алуминиеви 
джанти, без значение 
от състоянието им. Тел. 
0878/294-336. [12, 3]
КолИ ЗА скрап се изку-
пуват на тел. 0897/82-
80-88. [12, 3]

пътнА помощ
УСлУГИ С пътна помощ, 
минибагер, бобкат и са-
мосвал - 0898/69-00-63. 
[12, 3]

пРодАВА мЕдИЦИнСКИ
ИнВАлИднА КолИЧКА, 
антидекубитален дюшек, 
тоалетен стол се прода-
ват на тел. 0896/89-89-
60. [3, 3]

жИВотнИ пРодАВА
мАлКИ пРАСЕнЦА от 30 
до 50 кг се продават на 
тел. 0897/220-386. [12, 
5]
пРАСЕтА до 30 кг и от-
бити телета над 100 кг за 
доотглеждане се продават 
на тел. 0885/333-194, 
0876/461-047. [12, 4]

хРАнА ЗА жИВотнИ
пшЕнИЦА - 0.65 лв., се 
продава на тел. 0899/93-
63-60. [24, 2]
пшЕнИЦА СЕ продава на 
тел. 0886/64-01-01. [11, 
2]

пРодАВА тоР
оБоРСКА тоР в чували 
- 3.50 лв./бр., с транс-
порт - справки на тел. 
0878/650-456. [9, 5]

оБоРСКА тоР се прода-
ва на тел. 0897/291-482 
[22, 8]

домАшнИ люБИмЦИ
КАРАКАЧАнСКА оВЧАР-
КА - женска, на 1 година, 
с паспорт, се подарява 
на тел. 0897/58-36-16. 
[11, 8]

КУпУВА РАЗнИ
БълГАРСКИ монЕтИ, 
1881-1943 г., се купуват 
на тел. 0887/399-119. [5, 
2]

КУпУВА мАтЕРИАлИ
СтАРо жЕляЗо от мяс-
то се изкупува на тел. 
0897/82-80-88. [12, 3]
мЕтАлнИ подпоРИ 
„Хюнабек“ се купуват на 
тел. 0899/396-060. [5, 4]

пРЕВоЗИ
пРЕВоЗ С бус до 2.5 
тона в цялата страна - 
0878/888-439.
пРЕВоЗ С бус, самос-
вал. Справки на тел. 
0877/738-156.
пРЕВоЗИ С бус - 2 тона, 
фургон - 18 куб. м, па-
дащ борд - тел. 0887/31-
61-84. [7, 5]

ЕРотИКА
ЕРотИЧЕн мА-
САж - тел. 
0894/277-849. 
[12, 2]

лЕКАРИ
д-Р ИВАйло донЧЕВ 
- СпЕЦИАлИСт УРолоГ 
в Клиника по урология 
към Университетска бол-
ница „Лозенец“ - гр. Со-
фия (б. Правителствена 
болница). Работи с най-
съвременна апаратура 
за безкръвни операции. 
Амбулаторни прегледи 

всяка събота и неделя 
в кабинет в Габрово, 
ул. „Николаевска“ 195 
след уговорка на тел. 
0898/74-48-14.
пСИхИАтъР И нЕВРо-
лоГ д-Р тРИФоноВ, 
Габрово, справки на тел. 
0885/251-655.
д-Р мАРИнА Санкева, 
специалист кожни и ве-
нерически болести, есте-
тична дерматология, гр. 
Габрово, ул. „Брянска“ 
11, понеделник, вторник, 
сряда и петък от 10.00 
до 17.00 часа. Записва-
не на тел. 066/800-140

ИСКРА  хотнИш-
КА - логопед/психолог 
- 0896/789-937, поне-
делник-петък: от 17.00 
до 20.00 часа; e-mail: 
iskrahotnishka@gmai l .
com.
от мЕСЕЦ януари 2023 
г. д-р В. Караколев от-
крива кардиологичен ка-
бинет в гр. Габрово на 
ул. „Николаевска“ 157. 
Платен прием: събота - 
9.00 - 15.00 ч., вторник 
- 19.00 - 21.00 часа. За-
писване: тел. 0887/37-
43-99. [9, 3]

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 ВОЕННО ОКРЪ-
ЖИЕ  – 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 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.

КонСУлтАЦИИ

КонСУлтАЦИИ по пЕнСИонИРАнЕ (ИЗЧИСля-
ВАнЕ нА пРоГноЗнИ пЕнСИИ), ЗдРАВно, пЕн-
СИонно оСИГУРяВАнЕ И дР. - ул. „Опълченска“ 
45 (срещу ДСК), справки на тел. 0899/654-611.

О Б Я В А 
ЗА ПРИЕМАНЕ НА СЛУЖБА В ДО-

БРОВОЛНИЯ РЕЗЕРВ НА БЪЛГАРСКИ 
ГРАЖДАНИ, ОСВОБОДЕНИ ОТ ВОЕН-
НА СЛУЖБА, БЕЗ ПРОВЕЖДАНЕ НА 

КОНКУРС ПРЕЗ 2023 ГОДИНА
Със Заповед № ОХ – 1132/05.12.2022 
г. на министъра на отбраната на Репу-
блика България са обявени длъжнос-
ти, ОПРЕДЕЛЕНИ ЗА ПРИЕМАНЕ НА 
СЛУЖБА В ДОБРОВОЛНИЯ РЕЗЕРВ 

НА БЪЛГАРСКИ ГРАЖДАНИ, ОСВОБО-
ДЕНИ ОТ ВОЕННА СЛУЖБА и СРОЧНА 
СЛУЖБА В ДОБРОВОЛНИЯ РЕЗЕРВ,  
БЕЗ ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРС ЗА 

СУХОПЪТНИТЕ ВОЙСКИ – 1387 длъж-
ности

ЗА ВОЕННОМОРСКИТЕ СИЛИ – 29 
длъжности

ЗА ЦЕНТРАЛНО ВОЕННО ОКРЪЖИЕ – 
126 длъжности

ЗА ВОЕННО ОКРЪЖИЕ - ГАБРОВО – 2 
БР. ДЛЪЖНОСТИ  „Специалист” (ред-

ник, ефрейтор)
 ДОКУМЕНТИ СЕ ПРИЕМАТ ДО 
27.10.2023 г. ВЪВ ВОЕННО ОКРЪЖИЕ 
– ГАБРОВО,  ул. „Софроний Врачан-
ски” 1А.
 Изисквания: ДА СА БИЛИ НА ВО-
ЕННА СЛУЖБА!
 - образование - средно или по-ви-

соко;
 - към датата на сключване на до-
говора да им остава не по-малко от 
2 години до навършване на пределна 
възраст за служба в доброволния ре-
зерв (за войниците – 55 г.,  за сержан-
тите – 60 г.)
 - да не са осъждани.
 Службата в ДР може да бъде „ак-
тивна” – когато са извикани за изпъл-
нение на задача във военните форми-
рования на БА или „на разполо-жение 
за активна служба” – когато не са 
извикани на активна служба.
 Времето, през което резервистът 
е на активна служба, се зачита за 
трудов стаж от първа категория и той 
получава основно и допълнително въз-
награждение, пропорционално на про-
дължителността на активната служба 
на длъжността, за която е назначен.
 За всяка навършена година на 
разположение резервистът получава 
възнаграждение в размер на едно 
основно месечно възнаграждение в 
съответствие с присвоеното му военно 
звание и степен, за което е сключен 
договорът.
За справка: Военно окръжие – Габро-

во,  ул. „Софроний Врачански” 1А
Тел. 066/805531 и www.comd.bg.

лЕЕнЕ нА КУРшУм
лЕя КУРшУм, помагам 
за стрес, нерви, депресия - 
0895/186-557. [13, 1]
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мирела КоСтаДинова 

 - Г-жо Великова, зани-
мавате се с толкова много 
неща. Откъде тръгна всичко?

 - Да, работих в Белослав 
по специалността си повече 
от 10 години в малък цех – 
последния остатък от Първия 
стъкларски завод в България. 
Там, освен с направата на 
стъкло, се занимавах и с ди-
зайна на ръчно изработени-
те изделия. Работих наред с 
майсторите. Средата не беше 
толкова приятна – работи се 
на 60-65 градуса, но да гледаш 
как се оформя нагорещеното 
до 1000 градуса стъкло и как 
се извайват невероятни фор-
ми от огнената му плът е не-
вероятно! Кризата през 2008 
година ме остави без работа. 
Тогава записах втората си ма-
гистратура, така се случи, че 
не съм я упражнявала дълго 
време. 

Преломна за мен се оказ-
ва тъкмо 2008 година. Както 
много често се случва при 
хората, наближили или поот-
минали средата на живота 
си, да усещат, че професията 
и образованието не са лоно-
то на тяхното по-нататъшно 
развитие, така и аз разбрах, 
че е вече време да премина 
от материална към духовна 
среда на развитие. Тогава из-
оставих производството и се 
впуснах в необятните полета 
на изкуството. Пиша проза и 
писането на разкази реално 
е нещо, което чувствам като 
„по-мое“, отколкото направата 
на текстилни картини. 

Останала без работа, 
обърнах поглед към читалище-
то в града – малка, уникална 
само за България институция, 
но единствена, останала да 
пази духовността ни в този 
объркан свят. Там председа-
телят Росен Гацин ми подаде 
ръка и заедно с него запо-
чнах да посещавам конфе-
ренции и научни форуми, в 
които се говореше за Бълга-
рия, традиции, история и въ-
обще българщината като цяло. 
Това ме вдъхнови и извади 
на повърхността много мои 
качества, които съм нямала 

време да развия покрай нато-
варените си дни в младостта. 
Тогава регистрирах и първото 
си участие в конференцията 
„България – дух и култура“ във 
Варна с доклад за виждания-
та ми, свързани с произхода 
на българските шевици. С про-
учването по доклада се „роди“ 
сякаш изневиделица и първа-
та ми изложба, която се на-
ричаше „Първо сме българи“. 
Тя е дарена на читалището в 
Белослав и е постоянна екс-
позиция на читалищния музей 
„Сенки от миналото“.

 - Кога се захванахте да 
правите пана?

 - Започнах да работя със 
стари тъкани – покривки, 
престилки, ръчно тъкани чар-
шафи, кърпи, карета и всич-
ко, което не е необходимо 
на съвременните домакини и 
няма място в луксозните им 
домове. Плетях орнаменти на 
една или две куки и ги зале-
пях върху малко парче плат - 
текстилен гръб, като при това 
давах нов живот на старата 
тъкан. 

Така подготвих и организи-
рах около десетина изложби 
във Варна и Белослав. Неу-
сетно кога, след уморителния 
творчески ден и непрекъсна-
тата ми работа с ръце, вечер 
в ума ми се раждаше история 
и когато това започна да се 
повтаря и историите станаха 
много, започнах да ги запис-
вам. С времето не им обръщах 
толкова внимание. Започнала 
съм съзнателния си живот с 
направата на стъкло и бях 
свикнала ръцете ми да творят, 
предимство имаше това, което 
създавах с тях. Плетях пана, 
изпъстрях ги и те ставаха от 
шарени, по-шарени. Едновре-
менно с това изучавах и бъл-
гарщината – обичаи, нрави, 
история, разбирания, стари 
легенди, наричания, сказания. 

 - Научих, че Ваши пана са 
свързани с изложбата „Тре-
пка българска“ в Национал-
ния етнографски музей - Со-
фия, организирана с подкре-
пата на Община Белослав. 

 - Да, там показах двайсет 
пана с елементи от накити от 
българските носии, повечето 

трепки. В изложбата от пана 
се включи и музеят с тема-
тична изложба на сребърни и 
бронзови трепки от колекция-
та си, както и с образователна 
статия за трепките, написана 
специално за случая. Трепка 
е подвижен накит с кукичка, 
включен в цялостния накит, 
наречен прочелник. Прочелни-
кът е възрожденски накит на 
булка, използван най-често в 
Троянско, Севлиевско, Тете-
венско, Търновско. Забранен 
е по времето на Османската 
империя, защото жените, на-
кичени с него, приличат на 
търновски царици.

Когато се прибрах след из-
ложбата, се почувствах някак 
изпразнена от съдържание. 
Като че ли бях изпълнила за-
дълженията си и бях „довела“ 
паната си до максимално ви-
соката стълбичка на изкуство-
то, по която да се изкачат. 
Беше време или да променя 
стила си на работа, или да 
изоставя всичко. Тогава реших 
да отделя време на десетките 
истории, които се бореха в 
главата ми. Време беше да ги 
облека в думи и да ги излея 

на листа. Но се случи това, 
което Бог е отредил, то няма 
нищо общо с нашето желание 
за развитие в бъдещето ни. 
Изоставих текстила и куките, 
но те не искаха да си отиват 
от мен. Грубият вълнен шаяк 
от работите ми „се трансфор-
мира“ в тънко ленено платно 
и се покри със стъкло. Куките 
„се разделиха“ и само една 
остана в ежедневието ми. 
Тежките кълбета „се облякоха“ 
в чист памук, а висящите на 
пръчка пана „влязоха“ в рам-
ка. Промениха се паната в 
картини. 

Всичко започна от книга-
та „Веда словена: Български 
народни песни от предистори-
ческата и предхристиянската 
епоха“, която прочетох и се 
вдъхнових от описаната там 
сватба на Слънцето със земна 
невеста. Книгата ме плени, 
за да създам четирилогията 
„Слънчовата булка“ с картини. 
Написах и книгата си „Невес-
тино село“, която разказва 
стара  родопска легенда. Кар-
тините бяха нещо като хибрид, 
ако мога така да кажа, нещо 
като преход между техноло-

гията на изработка на пана 
от миналото ми и новите кар-
тини – съчетаваха плетени на 
две куки елементи, както и 
плетени на една кука нишки, 
такива, които изграждат сега 
направените ми картини.

Четирилогията представля-
ваше изображение на слънчо-
вата булка и нейните четири 
тела. Тялото на булката – фи-
зическо и жизнено, облечено 
в носия, душата на булката и 
нейните цветни настроения, 
духът на булката, останал сам 
и в тишина, и сватбата – съ-
четанието в свещен брак на 
двете спирали – небесната и 
земната. Четирите картини са 
с вплетени в тях спирали на 
Фибоначи, които силно влияят 
на съзерцаващия, като най-яс-
но изразени са в последната 
картина. 

Слънчовата булка взе тол-
кова много от духа ми, че ня-
колко години не се занимавах 
с картини, а само с разказите 

си. Подготвих и издадох пър-
вата си книга със седем раз-
казчета -  „Странна сбирка от 
разкази“, издадох „Невестино 
село“ и започнах работа по 
поредицата от седем книж-
ки отново с разкази. Самата 
поредица си наричам галено 
„Дъгата“, макар да си има име 
- „Човечни разкази“. Идеята да 
издам поредицата от книжки 
в джобен формат в цвета на 
дъгата е, когато човек си ги 
нареди на полица у дома, да 
може по всяко време да си 
има дъга. А всички знаем, че 
цветовете на дъгата, правил-
но, последователно наредени, 
лекуват. 

 - А другите Ви две книги, 
които не са издадени?

 - „Майа и дядо Еньо“ и 
„Някой трябва да плати“, но 
наистина нямам време да ги 
издам, защото Бог отново 
реши да вземе от ръцете ми 
молива и да сложи куката и 
памучните нишки. Не можеше 
вечно да се редуват писане 
и плетене в моя живот, като 
всяко едно изкуство се боре-
ше за превес в ежедневието 
ми. Така реших да сложа край 
на вечните битки и ги съчетах. 
Но когато решат да идват иде-
ите, „идват с каруцата“.

Междувременно бях запо-
чнала отново работа в една 
онкологична болница като 
административно лице. За 
човешката мъка, с която се 
сблъсках там, няма да говоря, 
но ще кажа, че толкова мно-
го надежда за живот не съм 
виждала никъде! Няма толко-
ва много сила за живот, както 
в умиращия, колкото и неве-
роятно да ви звучи това. На 
много неща ме научиха тези, 
отиващи си от света хора, 
най-много на това да усещам, 
търся и намирам силата за 
живот на места, по които осе-
заемо се усеща, че го няма. 

Създадох фейсбук групич-
ката „Човечни разкази“ с над 
3000 последователи, в която 
всяка събота подарявам на 
хората по един мой разказ, из-
лязъл от глъбините на мислите 
ми. Отдадох се на изкуството. 
Подготвям за печат книгата 
„Пазителите“. Усъвършенствах 
стила си на работа на карти-
ните и вече те са рамкирани, 
като плетената им плът е при-
тисната и запазена зад стъкло, 
което я предпазва от прах и 
други вредни влияния. 
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 Венцислава Великова е родена във Варна, където живее и днес, но 
е израснала в малко градче близо до морската столица – Белослав. Тя е 
магистър „Технология на силикатите” – БУ „Проф. д-р Асен Златаров”, също 
магистър „Бизнес администрация” – Икономически университет - Варна. За-
нимава се с изкуство от 2010 година. В началото твори с текстил и конци. 
По-късно в произведенията й намират място керамика, камъни, дърво, сухи 
треви, раковини, семена. 
 Изработва текстилни пана с традиционни български мотиви - персо-
нажи и обекти от българската култура и история, елементи от шевици, 
носии и от допълнителните аксесоари по носията. За своите пана авторката 
използва вълнени платове, престилки и карета от раклите на старите къщи 
на баби и прабаби. Според Венцислава всяка вплетена шарка или шевица 
на тези автентични материали носи страстите на създателя си, отваряйки 
по този начин нови врати за фантазията на твореца. Целта на авторката е 
да представи тези материали по нов начин на света, така че да запази и 
възроди любовта, вплетена преди години в изработването им.
 Последните произведения в изобразителното й изкуство са текстилни 
картини с уникален стил на работа, които са разпознаваеми като изработ-
ка. Всъщност идеята в нейните произведения не е да връща старото, а да 
„реставрира” красивото в тях и да го поднесе по подходящ начин на съвре-
менния свят и пред погледа на новото поколение. Творбите на Венцислава 
са притежание на читалища, галерии и частни лица. 
 Носител е на награда от Община Белослав – „Деятел на културата“ за 
2018 г., дадена за принос в развитието на културата в Белослав.
 Зад гърба си има самостоятелно издадени книги – „Странна сбирка от 
разкази“ и „Невестино село“, както и поредицата от седем книжки с цвета 
на дъгата – „Човечни разкази“. Работи по книга с легенди от миналото.

„Чîвекът е еäин малък Бîã и е 
аáñîлютнî нещаñтен, че не ãî знае

“
Венциñлава Великîва твîри текñтилни картини ñ уникален ñтил, пише прîза, 
изäава ñвîите "Чîвечни разкази" в пîреäица, кîятî ãаленî нарича "Дъãата": 


