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ПЕТЪК 10î/1î                             СЪБОТА 10î/-10                             НЕДЕЛЯ 12î/-30USD - 1.84495, EUR - 1.95583, CHF - 1.98783, GBP -2.21491 

ЖЕНИНА ДЕНЧЕВА

	 -	Кои	са	най-запомня-
щите	се	събития	за	РЕМО	
„Етър“	през	2022	година?
	 -	 Наградата	 „Жива“,	
връчена	на	официална	це-
ремония	в	Белград,	е	най-
голямото	 признание,	 по-
лучавано	 от	 музей	 „Етър“	
на	 международно	 ниво	 в	
цялата	 му	 история.	 След	
много	 сериозна	 селекция	

и	 изключителна	 конкурен-
ция	журито,	което	се	със-
тои	 от	 музейни	 експерти	
от	 различни	 страни,	 оп-
редели,	че	ние	сме	място,	
опазващо	 по	 най-добрия	
начин	 културното	 наслед-
ство.	Наградата	е	на	Меж-
дународната	 фондация	
„Форум	 за	 славянски	 кул-
тури“	 и	 много	 от	 музеите,	
които	 се	 конкурираха	 с	
нас,	получават	финансира-

не	в	милиони.	
	 В	края	на	годината	ус-
пяхме	 да	 защитим	 канди-
датурата	 на	 мутафчията	 в	
музей	 „Етър“	 Христо	 Ма-
ринов	и	той	бе	признат	за	
живо	 човешко	 съкровище.	
За	да	 се	случи	 това,	 съз-
дадохме	 видео	 и	 описа-
хме	уменията	му	по	начин,	
който	 да	 впечатлява	 и	 в	
същото	 време	 да	 пресъз-
дава	 реалистично	 нашия	
майстор.	Той	 се	 изгражда	
в	продължение	на	няколко	
десетилетия	с	всекидневен	
труд	 и	 проявява	 едно	 не-
вероятно	 постоянство.	 Но	
ако	ние	не	успеем	да	раз-
кажем	по	подходящ	начин	
за	неговите	умения,	съхра-

нени	и	предадени	на	нови	
поколения	 майстори,	 той	
няма	как	да	бъде	оценен.	
	 За	 първи	 път	 в	 исто-
рията	 на	 музея	 майстор	
получава	 такова	 призна-
ние,	въпреки	че	през	раз-
лични	 години	 са	 правени	
неуспешни	 опити	 това	 да	
се	 случи.	 Тези	 признания	
разкриват	 правилната	 по-
сока,	 в	 която	 се	 развива	
институцията.	
	 Събитийният	 ни	 кален-
дар	 се	 реализира	 в	 по-
ограничен	 обем	 заради	
консервационно-рестав-
рационните	 дейности	 на	
територията	 на	 музея,	 но	
въпреки	 това	 постоянно	
получаваме	 признанието	

на	музейната	колегия,	коя-
то	 отчита	 колко	 активна	
е	 дейността	 ни	 през	 го-
дината.	 Едновременно	 с	
това	 развиваме	 и	 между-
народните	 контакти	 чрез	
участия	на	наши	експерти	
в	 конференции	 и	 изложе-
ния	 в	 Румъния,	 Швеция,	
Азербайджан,	Сърбия,	Ис-
пания,	 Словения,	 Унгария.	
Други	посетиха	занаятчий-
ското	 биенале,	 организи-
рано	 от	 Международната	
фондация	 „Микеланджело“	
във	 Венеция.	 Натрупахме	
значим	 опит	 както	 в	 екс-
позиционно	 отношение,	
така	и	по	опазване	на	не-
материалното	наследство.	
	 -	 Докъде	 стигна	 реа-

лизирането	 на	 големия	
проект,	 който	 музеят	 из-
пълнява.	 Какво	 е	 напра-
вено	и	какво	остава?
	 -	 Проектът	 се	 изпъл-
нява	 и	 отделните	 обекти	
имат	 различна	 степен	 на	
готовност.	 Например	 в	

Кръстникколчовия	 хан	 -	
най-голямата	сграда,	която	
досега	 не	 беше	 достъпна	
за	 публиката,	 но	 това	 ще	
се	промени,	остават	около	
30%	довършителни	дейнос-
ти.												
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Проф. Светла Димитрова, директор на РЕМО "Етър":

Най-вълнуващîтî е, че ñлеä три ãîäини, 
през 2023-та, ще прîвеäем Межäунарîäен 
панаир на траäициîнните занаяти
 За най-запомнящите се събития за Регионалния музей 
на открито „Етър“ през изминалата година, за дейностите 
по големия проект, който ще обнови музеят, за свършено-
то по него и за предстоящото, за увеличения брой туристи 
през 2022 година, за предстоящите събития в музея през 
2023 година разговаряме с директора на РЕМО „Етър“ проф. 
Светла Димитрова.

	 Рисунка	 на	 Емили	 Цо-
нева	от	школа	„Елиза	Арт“	
заслужи	 наградата	 на	 ви-
цепрезидента	 на	 Републи-
ка	 България	 Илияна	 Йо-
това	 в	 третото	 издание	
на	 националния	 конкурс	
„Коледна	звезда“.
	 Школата	 има	 още	 две	
първи	 места	 в	 категория	
„Рисунка“	 –	 за	 Габриела	
Кирева	и	Нелина	Петкова.
	 Наградата	за	цялостно	
представяне	 получи	 Вяра	
Пенчева.
	 Сдружение	 „Обичам,	
мечтая,	 творя“	 награди	
„Елиза	Арт“	с	парична	пре-
мия.

	 Това	 са	 наградите	 от	
финалния,	 присъствен	
етап	на	конкурса	„Коледна	
звезда“	под	егидата	на	ви-
цепрезидента	Йотова.
	 На	 Коледа	 излязоха	 и	
резултатите	от	онлайн	ета-
па	на	конкурса.
	 За	 школата	 наградите	
от	 този	 етап	 в	 отделните	
възрастови	 групи	 са	 след-
ните:
	 I	 възрастова	 група:	
Александрина	 Тодорова	 –	
първо	 място;	 Рада	 Даска-
лова	 –	 второ	 място;	 Еве-
лин	 Котова	 –	 второ	 мяс-
то;	 Юлия	 Минева	 –	 трето		
място;	Георги	Митев	–	тре-

то	 място;	 Крисия	 Влаева	
–	поощрителна	награда.
	 II	възрастова	група:
Никол	 Радойска	 –	 първо	
място;	 Мелани	 Йонкова	 –	
първо	място;	Яна	Петрова	
–	 второ	 място;	 Екатерина	
Мазнева	 –	 второ	 място;	
Биляна	 Петкова	 –	 второ	
място;	 Виктория	 Василева	
–	трето	място.
 III		възрастова	група:
Елица	 Василева	 –	 второ	
място;	Магдалена	Иванова	
–	 второ	 място;	 Виктория	
Василева	 –	 трето	 място;	
Микаела	Чепелева	–	трето	
място;	 Виктория	 Карнако-
ва	–	трето	място.

Емили Öîнева îт "Елиза Арт" ñ наãраäата на вицепрезиäента

	 Традицията,	 свързана	 с	 днешния	 християнски	 празник	Богоявле-
ние,	ще	бъде	спазена	и	ритуалът	по	потапяне	на	кръста	във	водите	на	
река	Янтра	ще	започне	в	12:00	часа	на	обяд	на	моста	„Игото“.	
	 В	 9.00	 часа	 ще	 бъде	 отслужена	 Света	 литургия	 и	 Богоявленски	
водосвет	в	храм	„Успение	на	Пресвета	Богородица“.	Сутрешни	бого-
служения	ще	бъдат	отслужени	във	всички	габровски	храмове.	В	11:30	
часа	от	„Успение	на	Пресвета	Богородица“	ще	тръгне	литийното	шест-
вие	към	площад	„Първи	май	1876“,	където	ще	се	състои	празничният	
водосвет	за	здраве.
	 Във	връзка	с	провеждането	на	ритуала	по	потапянето	на	богояв-
ленския	кръст	във	водите	на	Янтра	днес	ще	бъде	ограничено	движе-
нието	на	автомобили	по	ул.	„Радецка“	и	ул.	„Отец	Паисий“	-	в	участъка	
от	пл.	„Първи	май	1876“	до	пл.	„Игото“	за	времето	от	11:30	до	13:00	
часа.
	 Богоявление	 (Йордановден)	 е	 един	 от	 най-големите	 християнски	
празници.	Денят,	в	който	Йоан	Кръстител	кръщава	Иисус	Христос	в	
река	Йордан.

НАстоятЕлстВо НА
НЧ „съглАсИЕ – 1911“ 

– с. ВЕлкоВцИ

	 Днес,	 6	 януари	 2023	
година,	 отбелязваме	 112	
години	от	основаването	на	
НЧ	 „Съгласие	 –	 1911“	 –	 с.	
Велковци!	 Не	 става	 дума	
за	 число,	 а	 за	 духовност.	
А	духовността	трудно	може	
да	се	измери.	Важното	е,	
че	 читалището	 все	 така	 е	
част	от	живота	ни	и	наша	
мисия	 е	 да	 държим	 жива	
тази	възрожденска	искра.		

	 Днес	 е	 Ден,	 добър	 за	
памет	 и	 почит	 към	 хора-
та,	градили	празничното	и	
делничното	 ни	 битие	 пре-
ди!	 Ден,	 добър	 за	 преда-
ване	 напред	 във	 времето	
на	 онези	 ценности,	 които	
са	се	доказали	през	веко-
вете	 като	 духовен	щит	 за	
нацията	ни.
	 От	 6	 януари	 1911	 г.	
времето	 е	 отброило	 112	
години	 НЧ	 „Съгласие	 –	
1911”	–	с.	Велковци.	Днес,	
когато	 мерим	 миналото	 с	
безпощадния	 финиш	 на	

историята,	 отново	 и	 все	
по-дълбоко	се	прекланяме	
пред	създателите	и	изяве-
ните	 активни	 деятели	 на	
нашето	читалище.	
	 Преди	 112	 години	 учи-
телят	 Тончо	 Иванов	 Гару-
шев	 е	 прозрял	 така	 ясно	
нуждите	на	хората	за	едно	
ново	 начало	 като	 продъл-
жение	на	вековната	духов-
на	 традиция,	 неразделна	
част	от	българската	култу-
ра.
	 Велковци	е	село	с	въз-
раст,	то	значи	с	богатство	

на	 духа,	 историческа	 ми-
словност	 и	 широк	 свето-
глед.	След	Освобождение-
то	 читалищното	 дело	 се	
възражда	 в	 цялата	 наша	
родина,	 вярно	 на	 завеща-
ната	революционна	тради-
ция.	Със	своята	народопо-
лезна	дейност	читалищата	
внасят	 ново	 съзнание	 и	
съдействат	 за	 решаване	
на	 основните	 социално-
културни	 задачи.	 Затова	
още	 с	 идването	 си	 във	
Велковци	 учителят	 Тончо	
Иванов	Гарушев		 стр. 2

НЧ "Съãлаñие – 1911" в ñ. Велкîвци навършва 112 ãîäини, 
иäеята за читалище е на учителя Тîнчî Иванîв Гарушев

Ритуалът пî пîтапянетî на 
кръñта е в 12:00 на мîñта "Иãîтî"

	 ТП	 „Държавно	 горско	
стопанство“	 -	 Габрово	 ин-
формира,	 че	 са	 предпри-
ети	действия	след	получе-
ните	сигнали	за	нападнати	
от	 борова	 процесионка	
(Thaumetopoea	 pityocampa	
Schiff.)	площи	от	лесопарк	
„Градище“	в	Габрово.	
	 Необходимо	 е	 посети-
телите	на	лесопарк	„Гради-
ще“	 да	 внимават	 и	 избяг-
ват	 контакт	 с	 вредителя.	
Гъсениците	от	този	вид	са	
покрити	 с	 малки	 косми,	
които	 съдържат	 дразнещ	
протеин,	 наречен	 тауме-
топоеин.	 Ако	 тези	 косми	
влязат	в	контакт	с	хора	и	
животни,	те	могат	да	при-
чинят	болезнено	дразнене	
на	 кожата,	 очите,	 гърлото	
и	обриви,	а	в	редки	случаи	
и	алергични	реакции.	
	 Служители	на	горското	
стопанство	 и	 на	 Лесоза-
щитна	станция	-	София	са	
извършили	съвместна	про-
верка	на	4	януари	т.	г.	Ре-
зултатите	 от	 нея	 показват	
обезлистване	на	насажде-
нията	под	10%.	
  продължава на страница 2

Пîñетителите на 
леñîпарк „Граäище" äа 
внимават и изáяãват 
кîнтакт ñ ãъñеницата 
Бîрîва прîцеñиîнка

Веñела Öîнева 
вече 44 ãîäини 
пази ñвîетî äетñкî 
плюшенî зайче, 
кîетî ñкрива еäва 
кîãатî ñе ражäа 
äъщеря й    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 

	 Областният	 управител	
Кристина	 Сидорова	 се	
срещна	 с	 инж.	 Владимир	
Василев,	 управител	 на	
„ВиК“	 ООД	 -	 Габрово,	 и	
главния	 секретар	 на	 Асо-
циацията	по	ВиК	-	Габрово	
Николай	Колев.	Те	обсъди-
ха	 изпълнените	 действия	
по	настоящия	бизнес	план	
на	 дружеството,	 който	 е	
приет	с	решение	на	КЕВР	
от	31	май	2022	г.	и	обхва-
ща	периода	2022-2026	г.	
	 Инж.	 Василев	 поясни,	
че	 в	 плана	 е	 фиксирана	
цена	 на	 водоснабдител-
ните	 и	 канализационните	
услуги	за	2022	година,	а	за	
всяка	следваща	цената	се	
индексира.	 Регулирането	
се	 извършва	 по	 метода	
„горна	граница	на	цените“,	
при	 който	КЕВР	 одобрява	
цени	за	останалите	години	
от	 регулаторния	 период,	

които	се	изменят	с	инфла-
ционен	 индекс	 с	 намален	
коефициент	 Х.	 Предвиде-
ната	в	плана	цена	за	2023	
година	 е	 3.64	 лв.,	 която	 е	
с	14	ст.	по-висока	от	реа-
лизираното	увеличение	до	
3.497	 лв.	 Така	 цената	 на	
ВиК	 услугите	 в	 областта	
достига	 до	 52%	 от	 соци-
алната	 поносимост.	 Вла-
димир	 Василев	 подчерта,	
че	 бизнес	 планът	 и	 зало-
жените	 в	 него	 прогнозни	
стойности	 са	 представени	
на	 четирите	 общини	 и	 на	
общинските	 съвети	 в	 об-
ластта	още	преди	приема-
нето	на	документа.	
	 Изменението	 на	 одо-
брените	цени	на	ВиК	услу-
гите	 бе	 дискутирано	 и	 на	
обществено	обсъждане	 на	
6	 декември	 2022	 г.	 Увели-
чението	 в	 област	 Габрово	
е	с	2.9%,	като	по	цена	ВиК	

услугите	в	областта	се	на-
реждат	 на	 17	място	от	 28	
области	 в	 страната.	 Най-
висока	 е	 цената	 на	 вода-
та	 в	 областите	 Разград,	
Силистра	 и	Варна,	 където	
стойността	 й	 надхвърля	 5	
лв.	за	кубичен	метър.	
		 Представена	бе	и	реа-
лизацията	на	инвестицион-
ната	 програма	 на	 друже-
ството	 за	 2022	 година.	 За	
12	 месеца	 „ВиК“	 ООД	 -	
Габрово	 инвестира	 1	 076	
967	лв.	в	публични	активи,	
като	 по	 договор	 планира-
ните	средства	са	с	6	хил.	
по-малко.	 Със	 средствата	
са	 реконструирани	 14	 км	
водопроводни	и	 533	м	ка-
нализационни	мрежи.	
		 Предстои	 изготвянето	
на	годишна	инвестиционна	
програма	 на	 дружеството	
за	2023	г.	след	обсъждане	
с	четирите	общини.

Оáлаñтният управител îáñъäи изпълнениетî на áизнеñ плана на „ВиК" ООД - Гаáрîвî 
ñ управителя на äружеñтвîтî и ãлавния ñекретар на Аñîциацията пî ВиК - Гаáрîвî

продължава от стр. 1
заговорва	на	селяните,	че	
трябва	 да	 си	 основат	 чи-
талище.	И	това	става	на	6	
януари	 1911	 г.	 (Йорданов-
ден)	в	задимената	кръчма	
на	Кольо	Димитров.	
	 Основателите	са	около	
20	души,	все	будни	и	пред-
приемчиви	 хора.	 Дали	 му	
името	 „СЪГЛАСИЕ“	 –	 това	
е	 дума,	 която	 сплотява	
и	 обединява	 селяните	 и	
будните	 младежи.	 Приема	
се	 уставът	 на	 читалище	
„Съгласие“	и	се	избира	уп-
равителен	 съвет.	 Старото	
училище	(хамбарът)	е	вече	
освободено	и	една	от	ста-
ите	 се	 нагажда	 за	 читал-
ня.	Излагат	в	нея	няколко	
вестника,	 списания	 и	 по-
пулярни	книжки.	Много	от	
членовете	даряват	книги	и	
така	се	слага	началото	на	
библиотеката.
	 През	 1929	 година	 се	
взема	решение	да	се	ушие	
знаме	 на	 читалището.	 То	
и	 извезано	 от	 сръчните	
ръце	на	курсистите	от	ши-
вашкия	 курс	в	 селото.	На	
него	 са	 избродирани	 две	
стиснати	 длани	на	ръце	 в	
знак	на	съгласие,	с	 което	
още	 веднъж	 се	 изразя-
ва	 готовността	 и	 жажда-
та	 за	 просвета	 и	 култура,	
дружба,	 разбирателство	
и	 единомислие.	 Развива	
се	 театралната	 и	 певче-
ска	 дейност.	 Нуждата	 от	
собствена	читалищна	сгра-

да	 непрекъснато	 расте.	
На	 10	 март	 1936	 г.	 е	 взе-
то	 решение	 за	 строеж	 на	
читалищната	 сграда.	 Още	
през	 пролетта	 на	 същата	
година	 започва	 и	 строеж-
ът	 й	 с	 доброволен	 труд	 и	
дарения	 на	 жителите	 на	
селото.	Ръководителите	на	
строежа	 не	 се	 задоволя-
ват	с	разрешения	им	план,	

според	 който	 сградата	 е	
съвсем	 малка,	 и	 по	 своя	
инициатива	те	решават	да	
я	 започнат	 два	 пъти	 по-
голяма.	 Населението	 ма-
сово	 участва	 по	 набавяне	
на	 строителни	 материали.	
Вадят	се	камъни	и	се	пре-
карват	 с	 волски	 коли	 до	
площада	 на	 селото.	 Се-
кат	 дървен	 материал	 от	
собствените	 си	 гори,	 а	 в	
строежа	 участват	 и	много	
дюлгери	от	селото.	Хората	
даряват	 от	 сърце	 пари	 с	
думите:	„Щом	е	за	читали-
щето	-	може!”.	И	така	чита-
лищната	сграда,	започната	
през	 1936	 г.,	 е	 завършена	
окончателно	 през	 1951	 г.	
Петнадесет	 години	 тя	 е	
грижа	на	селото,	на	всич-
ки,	 които	 милеят	 за	 това	
свято	 огнище.	 През	 пери-
ода	1970	–	1972	г.	сградата	
е	 разширена	 и	 напълно	

обновена.	 В	 нова	 библио-
тека	 е	 настанен	 книжният	
фонд,	 подреден	 по	 най-
нови	 изисквания.	 Сцената	
е	 преустроена	 и	 уредена	
на	 съвременно	 ниво.	 Чи-
талището	 вече	 има	 щатен	
секретар-библиотекар.	 НЧ	
„Съгласие	-	1911”	–	с.	Вел-
ковци	 има	 издадени	 три	
юбилейни	 листа	 –	 за	 50,	
75	 и	 100-годишнината	 му.	
Учителят	 краевед	 Кольо	
Марков	има	издадена	кни-
га	през	1990	г.	„Кратка	ис-
тория	 на	 село	 Велковци“.	
За	75-годишния	юбилей	са	
наградени	 много	 читалищ-
ни	дейци,	а	на	читалището	
е	 връчен	 орден	 „Кирил	 и	
Методий”	втора	степен.	
	 Вече	 112	 години	 чита-
лище	 „Съгласие”	 -	 с.	 Вел-
ковци	 пръска	 светлина,	
която	се	отразява	в	разка-
зите	и	спомените	на	деди-

те	ни,	свързани	с	радости,	
тревоги	и	много	обич	към	
тази	 светиня.	 Читалището	
извършва	следните	основ-
ни	дейности:
	 •	поддържа	библиотека	
и	читалня;
	 •	 развива	 и	 подпо-
мага	 любителското	 ху-
дожествено	 творчество; 
	 •	 организира	 празнен-
ства,	концерти,	чествания; 
	 •	 събира	 и	 разпрос-
транява	знания	за	родния	
край.
	 Вярваме,	 че	 и	 в	 труд-
ни	 времена	 има	 надежда,	
докато	 добри	 хора	 възпи-
тават	 децата	 си	 с	 любов,	
мъдрост	и	всеотдайност.	
	 Благодарим	 на	 всички	
наши	 читалищни	 деятели,	
приятели	и	дарители,	 кои-
то	 през	 тези	 години	 се	
раздадоха	за	читалищното	
дело!

НЧ "Съãлаñие – 1911" в ñ. Велкîвци навършва 112 ãîäини, 
иäеята за читалище е на учителя Тîнчî Иванîв Гарушев

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

Тончо Иванов Гарушев

Пîñетителите на леñîпарк „Граäище" 
äа внимават и изáяãват кîнтакт ñ 
ãъñеницата Бîрîва прîцеñиîнка

продължава от стр. 1
Територията	 на	 лесопарка	
е	с	обществена	значимост,	
затова	 приоритет	 е	 пред-
пазването	на	посетителите	
и	 недопускане	 разпрос-
транение	на	вредителя.	За	
ограничаване	 на	 повреди-
те	 Лесозащитна	 станция	
-	 София	 предписа	 на	 ТП	
ДГС	-	Габрово	да	извърши	
лесозащитно	 мероприятие	
в	 горските	 територии	 дър-
жавна	собственост	–	меха-
нична	борба	чрез	залагане	
на	 феромонови	 уловки	 и	
периодични	 наблюдения	
върху	 засегнатите	 насаж-
дения.	Феромоновите	улов-
ки	 ловят	 мъжките	 пеперу-

ди,	което	води	до	намаля-
ване	на	числеността	–	част	
от	 женските	 екземпляри	
остават	 с	 неоплодени	
яйца.	Ще	се	извършва	ана-
лиз	–	срокове	на	летеж	на	
пеперудите	 и	 мониторинг	
на	 динамиката	 на	 числе-
ността	 на	 вредителя	 в	 да-
деното	насаждение.
	 Боровата	 процесионка	
напада	 всички	 видове	 бо-
рове	 от	 р.	 Pinus,	 основно	
черния	 и	 белия	 бор.	 Вре-
дителят	 е	 напълно	 нов	 за	
нашия	регион	–	наблюдава	
се	за	първа	година.	Поява-
та	 му	 вероятно	 се	 дължи	
на	настъпващите	климатич-
ни	промени	и	аномалии.



6 януари 2023 г. 3

Прîф. Светла Димитрîва: Най-вълнуващîтî е, че ñлеä 3 ãîäини, през 
2023-та, ще прîвеäем Межäунарîäен панаир на траäициîнните занаяти

продължава от стр. 1
В	 хотела	 те	 са	 около	 50%,	
а	 детският	 център	 и	 оранже-
рията	 още	 не	 са	 започнати.	
Забавянето	 е	 продиктувано	 от	
необходимостта	 да	 се	 вземат	
решения	 от	 държавата	 за	 уве-
личаване	 размера	 на	 безвъз-
мездната	 финансова	 помощ	 и	
финансовия	инструмент	до	15%	
във	 връзка	 с	 инфлационните	
процеси,	както	и	да	се	осигури	
финансиране	на	нововъзникна-
ли	 видове	 строителни	 работи.	
Местната	 общност	 проявява	
интерес	 към	 реализацията	 на	
проекта.	Това	е	важно	за	нас	и	
периодично	 организираме	 раз-
лични	инициативи	за	популяри-
зирането	 на	 етапите,	 до	 които	
е	достигнато.	
	 Наскоро	в	Ритуалната	зала	
на	Община	 Габрово	имаше	от-
ворена	 среща,	 по	 време	 на	
която	 споделихме	 опита	 си	 в	
изграждането	на	цялостна	сис-
тема,	 която	 да	 информира	 и	
насочва	 посетителите	 в	 музея.	
Този	опит	може	да	бъде	поле-
зен	 както	 за	 музейната	 общ-
ност,	 така	 и	 за	 представители	
на	други	институции,	които	пря-
ко	работят	с	хора.	Неслучайно	
нарекохме	тази	среща	„Говори	
специалистът“,	защото	работим	
с	 професионалисти	 на	 много	
високо	 ниво.	 Предварително	
бяхме	 разпространили	 инфор-
мация	 за	 тяхната	 кариера	 и	
мястото	 им	 в	 системата.	 Те	
разясниха	 как	 се	 е	 стигнало	
до	 решенията	 за	 новите	 тоте-
ми	 и	 информационни	 табели	
в	 музея.	 Един	 от	 най-добрите	
експерти	 в	 България	 работи	
върху	 превода	 на	 текстовете	
върху	 табелите	 и	 тотемите	 от	
български	 на	 английски	 език.	
От	 началото	 на	 проекта	 пре-
доставяме	 информация	 на	 ши-
роката	 общественост.	 Публи-
куваме	 снимки	 в	 социалната	
мрежа	 Фейсбук	 и	 както	 може	
да	 види	 всеки,	 те	 провокират	
голям	 интерес.	 Положителното	
отношение	е	видимо	и	то	е	от	
хилядите	 ни	 последователи	 в	
социалната	мрежа.	Страницата	
на	музея	е	следвана	от	26	000	

души	 -	 една	 значима	 общност,	
обединена	 около	 разбирането,	
че	 си	 заслужава	 българското	
културно-историческо	 наслед-
ство	 да	 бъде	 запазено	 и	 да	 е	
разбираемо	 за	 новите	 поколе-
ния.
		 В	същото	време	многократ-
но	 по-малобройни,	 но	 активни	
и	 крайни	 в	 изказванията	 си	
хора,	 злонамерено	 внушават	
откровени	лъжи.	Те	публикуват	
собствени	 твърдения,	 без	 да	
имат	 необходимите	 професио-
нални	 познания	 или	 дори	 еле-
ментарна	подготовка	по	въпро-
сите,	 които	 коментират.	 Доста	
безотговорно	е	да	се	подхожда	
по	 този	 начин,	 особено	 когато	
става	въпрос	за	институция	със	
значение	 за	 българската	 исто-
рия.	
	 Правят	 се	 опити	 с	 публи-
куване	 на	 неверни	 данни	 за	
създаване	на	негативни	настро-
ения	 както	 към	 музея,	 така	 и	
към	 проекта,	 който	 се	 реали-
зира.	 Например	 за	 дейността,	

свързана	 с	 реализацията	 на	
системата	 за	 информиране	 на	
посетителите,	 на	 която	 беше	
посветена	срещата	в	Ритуална-
та	зала,	из	групи	в	социалната	
мрежа	 Фейсбук	 се	 пласираше	
сума,	която	е	двойно	по-голяма	
от	 реалната.	 Лица	 със	 съмни-
телни	 познания	 по	 английски	
пък	 подложиха	 на	 критика	 ня-
кои	от	преводите,	които,	както	
споменах	 вече,	 са	 направени	
от	лицензиран	преводач	с	голе-
ми	познания	в	тази	специфична	
материя.	Ще	допълня,	че	става	
въпрос	за	архаични	думи	и	не	
може	 всеки,	 завършил	 курс	
по	 английски,	 да	 се	 изказва	

по	 темата	 и	 да	 дава	 съвети.	
От	позицията	на	загрижени	за	
опазване	 на	 обектите	 в	 музея	
различни	 хора	 -	 някои	 дори	
получавали	 съдействие	 от	 нас	
за	свои	инициативи,	правят	не-
верни	внушения.	Написаното	от	
тях	нерядко	е	откровена	лъжа.	
Когато	 се	 опитахме	 да	 ги	 оп-
ровергаем,	 администраторите	
на	същите	групи	просто	спряха	
достъпа	ни.	Ако	това	не	е	цен-
зура,	 как	 да	 го	 назовем?	 За	
съжаление,	 между	 хора,	 които	
използват	музея	за	личен	ими-
дж,	 има	 и	 овластени.	 Такъв	
човек	си	направи	видео	селфи,	
чрез	което	открито	призова	да	
бъдат	 премахнати	 творби	 на	
автори	 с	 голямо	 признание,	
участници	 в	 Международния	
симпозиум	 за	 лендарт	 и	 кине-
тично	изкуство	„Кевис“.	Според	
него	 те	 били	 плод	 на	 чуждес-
транно	 влияние.	 Той	 дори	 си	
позволи	 да	 нарече	 тези	 авто-
ри	 „очевидно	неуспели“.	Става	
въпрос	 за	 няколко	 професо-

ри,	 доценти,	 главни	 асистенти,	
асистенти,	 докторант	 и	 студен-
ти	по	изкуствата	от	Софийския	
университет	 и	 Националната	
художествена	 академия.	 Съв-
сем	 наскоро	 проф.	 д-р	 Орлин	
Дворянов	-	един	от	участниците	
в	 Международния	 симпозиум	
за	 лендарт	 и	 кинетично	 изку-
ство	 „Кевис“,	 бе	 удостоен	 с	
Почетен	 нагръден	 знак	 на	 Со-
фийския	университет	първа	сте-
пен.	Просто	давам	пример	кои	
са	 „очевидно	 неуспелите	 тво-
рци“.	 Въпреки	 предоставената	
му	 преди	 това	 информация	 и	
отделеното	 от	 представители	
на	 екипа	 време,	 овластеният	

човек	заяви,	че	„в	двора	на	му-
зея“	се	е	настанила	една	орга-
низация,	финансирана	от	„Аме-
рика	за	България“.	Да	оставим	
настрана,	че	музеят	няма	двор,	
но	фондация	 „Америка	за	Бъл-
гария“	 не	 финансира	 симпози-
ума	 под	 никаква	 форма.	 Няма	
изкуство,	което	да	е	еднознач-
но	прието	и	не	е	задължително	
творбите	на	даден	автор	да	се	
харесват	 на	 всички.	 Но	 това	
означава	 ли,	 че	 овластеният	
нехаресващ	може	да	премахва	
и	унищожава	изкуство?	
	 Хайде,	 ще	 се	 пошегувам,	
за	 да	 не	 става	 прекалено	 ос-
тър	 този	 разговор.	 Има	 ли	 в	
наши	 дни	жена,	 на	 която	 мъж	
да	 каже:	 „Като	 от	 картина	 на	
Рубенс	си!“,	и	тя	да	се	хвърли	
в	 прегръдките	 му?	 Най-много	
да	му	отвърти	един	шамар.	Но	
това	означава	ли,	че	картините	
на	Рубенс	трябва	да	бъдат	пре-

махнати	или	унищожени,	защо-
то	нито	една	жена	днес	не	иска	
да	 се	 припознае	 в	 рисуваните	
от	него	дами	с	пищна	плът?	С	
шегите	дотук!	
	 Ние	 сме	 отворени	 и	 сме	
готови	 да	 разговаряме	 и	 да	
убеждаваме	 всеки,	 че	 музей	
„Етър“	 е	 място,	 в	 което	 могат	
да	 дойдат	 и	 да	 научат	 неща,	
които	 да	 са	 им	 от	 полза.	 Ние	
също	имаме	желание	да	запоз-
наваме	повече	хора	на	различ-
ни	нива	в	държавното	и	местно	
управление	 със	 ситуацията	 в	
музей	„Етър“,	но	и	да	споделя-
ме	 как	 според	 нас	 трябва	 да	
се	развиват	музеите	в	страна-
та.	За	съжаление,	музей	„Етър“	
е	 удобна	 мишена	 и	 за	 хора,	
които	се	опитват	да	работят	за	
интересите	 на	 други	 дестина-
ции.	Конкуренцията	за	туристи	
през	 последните	 години	 стана	
огромна	и	тя	е	както	с	частни,	
така	и	с	публични	организации.	
Всеки	 иска	 да	 провокира	 ин-
тереса	 на	 повече	 посетители	
и	нерядко	това	става	с	неосо-
бено	 чисти	 средства,	 в	 които	

лъжата	е	важно	оръжие.		
 -	Кога	трябва	да	приключи	
проектът?	
	 -	 Различните	 обекти	 имат	
различен	пусков	срок,	но	окон-
чателно	 проектът	 трябва	 да	
бъде	 отчетен	 преди	 18	 декем-
ври	2023	година.
	 -	 По	 какви	 други	 проекти	
работи	музеят?
	 -	В	момента	се	реализират	
два	проекта	с	финансиране	от	
Национален	 фонд	 „Култура“	 и	
от	 Министерство	 на	 култура-
та.	 По	 единия	 предстои	 да	 се	
подготви	 цялостно	 обзавежда-
не	 на	 новия	 музеен	 детски	
център,	 а	 по	 втория	 -	 да	 се	
разработи	 концепция	 за	 визу-
ална	идентичност	на	вътрешни	
експозиционни	 пространства.	
Тя	трябва	да	се	тества	в	нова	
временна	изложба	за	изчезва-
щи	занаяти	 (кантарджийство	и	
самарджийство).	

 -	 Колко	 наши	 и	 чужди	 ту-
ристи	са	посетили	„Етър“	през	
2022	година?
	 -	 Към	 19	 декември	 2022	
година	музеят	е	посетен	от	160	
839	души,	като	6	013	от	тях	са	
чужденци.	 Пандемията	 от	 Ко-
вид-19	през	2020	година	се	от-
рази	 изключително	 негативно	
на	целия	културен	сектор.	При-
ходите	от	посетители	са	жизне-
новажни	за	музей	като	„Етър“,	
който	 формира	 около	 80	 на	
сто	от	туристопотока	в	Габров-
ско.	 Да	 накараш	 туристите	 да	
се	 завърнат,	 се	 оказа	 нелека	
задача,	но	мисля,	че	екипът	ус-
пява	да	се	справи	добре.	През	
2022	 година	 продължаваме	 да	
увеличаваме	броя	на	посетите-
лите,	в	сравнение	с	2020	и	2021	
г.,	въпреки	че	започна	войната	
в	Украйна	и	се	стигна	до	ико-
номическа	 криза.	 Всичко	 това	
не	ни	позволява	да	достигнем	
показателите	 от	 2019	 година,	
когато	 музеят	 е	 посетен	 от	
226	 070	 туристи.	 Уверено	 оба-
че	 работим	 това	 да	 се	 случи.	
Моят	 първи	 мандат	 започна	

през	 декември	 2014	 година.	
Важна	 задача,	 която	 от	 този	
момент	 стои	 пред	 екипа	 на	
музея,	 е	 да	 се	 привличат	 все	
повече	туристи,	за	да	има	при-
ходи,	благодарение	на	които	да	
опазваме	 по-добре	 културното	
наследство.	 Тази	 задача	 из-
исква	 всяка	 година	 различни	
решения,	но	има	явен	резултат	
и	той	е	видим	от	цифрите:	2019	
г.	 -	 226	 070;	 2020	 г.	 -	 115	 424	
(при	 периодично	 затваряне	 на	
музея	 заради	 пандемията	 от	
Ковид-19),	2021	г.	-	137	929;	2022	
г.	-	160	839	(до	19	декември).	
	 Мисля,	че	до	края	на	годи-
ната	 ще	 успеем	 да	 постигнем	
около	20%	ръст	в	броя	на	по-
сетителите	в	сравнение	с	2021	
година.	
 -	 Какво	 интересно	 сте	
предвидили	 през	 2023	 годи-
на?
	 -	 Събитийният	 ни	 календар	

ще	продължи	да	бъде	един	от	
най-интензивните	 в	 страната.	
Освен	празниците,	 свързани	с	
бита	на	българите	в	миналото,	
и	тази	година	ще	бъдат	отбеля-
зани	Лазаровден	и	традицион-
ното	 за	 нас	 „Училище	 за	 ла-
зарки“,	 Гергьовден,	 Еньовден.	
Няма	 да	 пропуснем	 и	 коледу-
ването	 на	 момчетата	 от	 „Учи-
лище	 за	 коледари“.	 Разбира	
се,	ще	проведем	ново	издание	
на	 образователната	 програма	
„В	 света	 на	 старопланинската	
архитектура“	и	Международния	
симпозиум	за	лендарт	и	 кине-
тично	изкуство	„Кевис“.	
	 Най-вълнуващо	 за	 нас	 е,	
че	след	 три	 години	ще	можем	
да	 организираме	 и	 проведем	
Международен	 панаир	 на	 тра-
диционните	 занаяти.	 Подготов-
ката	 за	 него	 вече	 започна.	
Изпратени	са	писма	до	посол-
ствата,	 до	 музеи	 от	 различ-
ни	 страни,	 до	 занаятчийски	
организации	 и	 партньори	 по	
линия	 на	 креативните	 градове	
към	ЮНЕСКО.	Кандидатстваме	
през	Министерство	на	култура-
та	за	финансиране,	чрез	което	
да	 поемем	 настаняването	 и	
пътните	разходи	на	занаятчии-
те	от	чужбина.	
	 Българските	 майстори	 ще	
участват	в	изложението,	без	да	
заплащат	 такса,	 но	 с	 условие	
да	 правят	 демонстрации,	 а	 не	
просто	 да	 продават	 изделията	
си.	Замислили	сме	и	интересен	
научен	 форум	 с	 участието	 на	
специалисти	 от	 няколко	 стра-
ни,	 посветен	 на	 занаятите.	Не	
само	на	традиционното	им	раз-
витие,	но	и	бъдещото	им	място	
в	стопанския	живот	на	страна-
та.	 Това	 е	 важен	 принос	 към	
мисията	 да	 се	 запазят	 зана-
ятите	 и	 ние	 сме	 се	 посветили	
да	отделяме	на	нея	цялото	си	
професионално,	а	много	често	
и	лично	време.
	 Надявам	 се	 габровци	 да	
продължат	 да	 ни	 подкрепят,	
както	 са	 го	 правили	и	 досега.	
На	всички	желая	да	са	здрави	
и	ги	уверявам,	че	ще	имат	още	
много	поводи	за	гордост		с	му-
зей	“Етър”.	
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продължава от стр. 8
Весела Цонева е само на 

четири годинки, когато в 
дома им на гости често ходи 
Петър Слабаков, който то-
гава е актьор в Габровския 
театър. Щом прекрачел прага, 
той лягал на земята, а после 
се обръщал към малкото мо-
миченце: „Весе, моля те, да 
ме нагазиш!“. Това означавало 
да стъпва с крачета по гърба 
му, което му действало като 
масаж. Веднъж тя попитала 
майка си: „Мамо, защо чичо 
Петър все идва болен?“. А ко-
гато го давали във филми по 
телевизията, Весела отново 
задавала въпрос: „Как чичо Пе-
тър е влязъл в телевизора?“.

След години Петър Слаба-
ков става кръстник на Весела 
и Мартин. Весела тогава е в 
7 клас, а ритуала по светото 
кръщене извършва поп Мин-
чо в храма „Св. Богородица“. 
Кръстник и кръщелница много 
се обичат до последния миг на 
актьора, изиграл много роли в 
театъра и киното. 

„Той	 смяташе	 Весела	 за	

онеправдана,	 защото	 Мартин	
истински	 я	 тормозеше,	 все	 я	
защитаваше	 пред	 него“, спо-
деля майка й.

Циркът и лунапаркът са 
сред любимите й детски за-
бавления.	 „Като	 дете	 ходех	

много	на	циркови	представле-
ния	 и	 на	 лунапарк	 до	 късна	
възраст.	 Цирковото	 изкуство	
обичам	 и	 днес,	 плених	 и	 дъ-
щеря	 си	 с	 него,	 ходим	 заед-
но	на	цирк.	Кукленият	 театър	
също	присъстваше	в	детските	
удоволствия	в	неделен	ден,	за	

да	премине	по-късно	в	любов	
към	драматичния	театър.

Друга	детска	радост	беше	
да	 ходим	 на	 рождени	 дни	 на	
приятелите	ни.	Похапвахме	от	
онези	 сандвичи,	 които	 пред-
ставляваха	 личица	 на	 деца	
или	животни,	оформени	от	са-
лам,	 маслини,	 чушка,	 магда-
ноз	и	други	продукти.	Пригот-
вяше	 ги	 старателно	 майката	
на	рожденика.	Ние	лудувахме	
и	 чакахме	 мига,	 в	 който	 ще	
дойде	тортата	със	свещи,	кои-
то	 ще	 духне	 рожденикът.	 А	
после	ще	се	омажем	с	крема.“	

Първи клас малката Весела 
започва в четвърто основно 
училище „Христо Ботев“ на 
Палаузово. Разказва за люби-
мата си учителка госпожа 
Грациела Родева, която й е и 
класен ръководител. 

„Тя	 беше	 човек,	 изпрева-
рил	 времето	 си,	 и	 винаги	 ни	
защитаваше.	 Не	 ни	 наказва-
ше	 за	 дреболии,	 както	 пра-
веха	 другите	 учители,	 и	 при	
нея	 нямаше	 привилегировани,	
всички	 бяхме	 равни.	 Когато	
ме	 изгонеше	 някой	 учител	 от	
час,	защото	не	съм	си	върза-
ла	 косата	 например,	 отивах	
при	нея	 и	 тя	ми	даваше	лас-
тик	 за	 коса.	 Госпожа	 Родева	
беше	 с	 неизменна	 усмивка	
на	лицето.	Когато	пък	другите	
учители	 се	 оплакваха	 от	 нас	
по	 разни	 причини,	 тя	 просто	
със	спокоен	глас	ни	казваше:	
„Моля	 ви	 не	 ги	 дразнете	 и	
каквото	 правите,	 гледайте	 да	
не	 ви	 уловят“.	Тя	 беше	 преди	
всичко	 човек,	 който	 обичаше	
професията	 си	 и	 децата.	 За	
съжаление,	 вече	 не	 е	 сред	
живите,	 но	 в	 съзнанието	 ми	
остава	 като	 пример	 за	 учи-
тел	и	класен	ръководител.	Не	

спирам	 да	 разказвам	 за	 нея	
на	дъщеря	си,	защото	тяхното	
поколение	не	знае	за	старите	
учители,	а	още	по-малко	какво	
е	 задружен	 клас,	 какъвто	 бя-
хме	ние.

В	 училище	 имаше	 изклю-
чително	 уважение	 към	 учите-
лите.	Никой	от	нас	не	можеше	
да	 си	 позволи	 да	 проваля	
часовете.	Разбира	се,	същест-
вуваха	изключения,	но	на	тези	
ученици	 обикновено	 им	 на-
маляха	 поведението	 или	 ги	
изключваха	от	 училище.	Днес	
каквото	 и	 да	 направи	 учени-
кът,	 всички	 трябва	 да	 са	 „то-
лерантни“,	 защото	 няма	 дос-
татъчен	 брой	 ученици	 и	 има	
опасност	 да	 се	 закрият	 цели	
паралелки	и	училища.“

Весела Цонева е от по-
колението, което е стояло в 
редиците на чавдарчетата и 

пионерчетата, но не е била 
комсомолец, защото идва зна-
менитата 1989 година. 

„През	 лятната	 ваканция	
изпълнявахме	 пионерски	 по-
ръчения,	 които	 ни	 учеха	 на	
труд	и	отговорност,	и	пак	има-
хме	време	за	безкрайни	игри.“

Спомня си веселото време 
на ученическите екскурзии и 
бригади. 

„Още	 от	 началните	 класо-
ве	ни	водеха	на	екскурзии	на	
различни	 места	 из	 България,	
свързани	с	историята	ни.	Пом-
ня	 и	 до	 днес,	 	 разказвам	 на	
дъщеря	 си	 за	 всеки	 град	 по	
нещо	 интересно.	 Тя	 ме	 гле-
да	 подозрително	 откъде	 знам	
всичко	 това.	 Казвам,	 че	 съм	
била	там	на	екскурзия	със	съ-
учениците	си	и	учители.	Беше	
толкова	 весело	 и	 забавно,	 а	
в	 същото	 време	 и	 образова-

телно.	 Това	 много	 липсва	 на	
съвременното	училище.	

На	 бригади	 съм	 ходила	
само	 няколко	 пъти	 и	 то	 наб-
лизо	 до	 Габрово,	 събирахме	
картофи.	Не	ме	хванаха	онези	
големи	бригади	по	20	дни	из-
вън	района	ни	на	живеене,	за	
които	ми	е	разказвала	майка	
ми.	 Просто	 дойде	 Демокра-
цията	 и	 всичко	 се	 промени.	
По	нейните	разкази	разбирам	
какви	са	били	тези	бригади	и	
направо	съжалявам,	че	не	съм	
го	преживяла.“

Някога децата имаха ко-
лекции от какво ли не и това 
се превръщаше в страст. 

„Аз	събирах	салфетки,	кар-
тинки	 от	 дъвки,	 опаковки	 от	
бонбони,	 картички	 –	 всичко,	
което	е	повече	от	едно.	Дори	
баща	ми	често	ми	казваше,	че	
събирам	всичко	с	изключение	

на	 използвана	 тоалетна	 хар-
тия.	Албуми,	пълни	с	картички,	
кутии	 	със	салфетки.	Разбира	
се,	редовно	си	ги	разменяхме	
с	другите.	

Днес	децата	събират	Фън-
ко	фикури,	аниме	герои,	манга	
и	 т.	 н.	Не	могат	 да	 повярват,	
че	 тогава	 ние	 просто	 сме	 се	
радвали	на	картинките	от	дъв-
ки	 „Турбо“	 или	 „Идеал“,	 дори	
често	 се	 скарвахме	 за	 тях.	А	
когато	 някой	 от	 нас	 получи	
бонбон	 или	 шоколад	 от	 „Ко-
реком“,	носеше	опаковката,	за	
да	се	похвали.“		

Разговаряме и за учениче-
ските лексикони. 

„Почти	всички	имахме	лек-
сикони	и	между	страниците	си	
пишехме	 разни	 послания,	 ле-
пяхме	 снимки	 на	 чуждестран-
ни	артисти	и	се	състезавахме	
кой	 по-голям	 и	 красив	 лекси-

кон	 има.	 Спомням	 си	 някои	
текстове,	 например:	 „Печен	
картоф,	отвътре	суроф.	Това	е	
ученическата	любоф“,	„Спомен	
вечен	в	гащички	облечен“,	„На	
небето	 има	 две	 звезди,	 това	
сме	аз	и	ти“,	„Тече	река	Амур,	
обичам	те,	сладур“,	„Не	искам	
боб,	 не	 искам	 леща,	 а	 искам	
с	тебе	среща“	и	много	други.“

Всеки месец Весела Цонева 
получава в пощенската кутия 
списание „Дъга“ и „Пиф“ и ги 
чака с нетърпение. Някои от 
броевете съхранява и до днес.

Още помни и любимите 
детски филми на нейното по-
коление - „Синьо лято“, „Вой-
ната на таралежите“, „Том и 
Джери“, „Ну, погоди“, „Крокоди-
лът Гена“. Също руските дет-
ски песнички и незабравимата 
„Детство мое“  по текст на 
Богомил Гудев и музика на Вили 

Казасян, която е създадена за 
българския детско-юношески 
сериал „Неочаквана ваканция“. 

С Весела Цонева си при-
помняме телефонните кабини 
по габровските улици и най-
вече тези пред „Могильов“. 
Разпитвам я, ако може днес да 
се обади от такъв телефон с 
шайба и монета, кого би жела-
ла да чуе отсреща. 

„Бих	искала	да	чуя	 гласо-
вете	на	всички	мои	съученици	
от	 основното	 и	 от	 средното	
училище.	Изобщо	повечето	ми	
спомени	 от	 детството	 са	 из-
пълнени	с	толкова	носталгия…	
В	 същото	 време	 осъзнавам	
колко	 сме	 били	 облагодетел-
ствани	с	връстниците	ми.	Пре-
живяхме	безгрижно	и	свобод-
но	детство,	изпълнено	с	много	
игри	и	дяволии,	 но	никога	не	
загубихме	детското	в	себе	си.“

Веñела Öîнева вече 44 ãîäини пази ñвîетî äетñкî плюшенî 
зайче, кîетî ñкрива еäва кîãатî ñе ражäа äъщеря й
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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
РАБотнИЦИ ЗА подготовка на пластмаса се тър-
сят на тел. 0887/396-371. [6, 3]
„ФИРмА „СтС Принт” АД търси да назначи „Во-
дач мотокар”. За контакти: тел. 066/817-132. [7, 
3]
мАГАЗИн ЗА хранителни стоки търси продавач-
консултант. Справки на тел. 0887/82-55-34. [19, 
3]
БИСтРо „КАРтАл“ търси да назначи готвачи и 
помощник-готвачи. Повече информация на тел. 
0889/319-654. [11, 3]
мАГАЗИн ЗА хранителни стоки „Ивекс“ търси 
продавачка. Справки на тел. 0888/321-619. [7, 2]
хотЕл „пРИмА S“ - Узана търси камериерка 
с опит (може и пенсионери). Справки на тел. 
0888/009-001. [5, 2]

РЕСтоРАнт „СопРАно“ търси миячка, вечер. 
Заплата 900 лв. Справки на тел. 0879/22-11-32. 
[6, 2]
ЗАВЕдЕнИЕ тъРСИ готвачка за обедно меню с 
опит, може и млада пенсионерка. Справки на тел. 
0898/441-776. [6, 2]

тРАнСпоРтнА ФИРмА нАБИРА шоФьоРИ 
нА ГондолИ С КАтЕГоРИя „С+Е“. За кон-
такти: 0887/818-462. [22, 1]

„ГлИнЕнИ ГъРнЕтА“ търси хигиенистка. Инфор-
мация на място. [5, 2]
„ГлИнЕнИ ГъРнЕтА“ търси барман/ка. Информа-
ция на място или на тел. 0876/90-80-71. [5, 2]
ЗАВЕдЕнИЕ тъРСИ сервитьори/ки, бармани/ки. 
Справки на тел. 0899/96-21-64. [12, 1]
ЗАВЕдЕнИЕ тъРСИ готвач/ка и помощник/ка кух-
ня. Справки на тел. 0899/96-21-64. [12, 1]
мАйСтоРИ СРЕщУ отлично заплащане се търсят 
на тел. 0895/424-308. [24, 1]

ГРИжА ЗА БолнИ 
И ВъЗРАСтнИ
тъРСя жЕнА за грижи за възрастна жена. Поне-
делник - петък от 8 до 11 часа. Справки на тел. 
0896/66-97-28. [3, 3]

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, 2]
тРИСтАЕн АпАРтАмЕнт в района на Авто-
гарата се продава на тел. 0894/36-44-37. 
[11, 1]
КъщА В село Козирог се продава на тел. 
0886/23-52-83. [3, 1]

ИмотИ КУпУВА
АпАРтАмЕнт СЕ купува на тел. 0876/750-
396. [23, 3]
ГАРАж СЕ купува на тел. 0893/70-30-50. 

ИмотИ дАВА под нАЕм
РЕноВИРАнИ И обзаведени офиси в сгра-
дата на ОББ  се отдават под наем на тел. 
0888/907-666. [16, 2]
СтомАтолоГИЧЕн КАБИнЕт се дава под 
наем на тел. 066/80-61-05. [9, 3]
ГАРАж нА ул. „Никола Войновски“ 137 се 

дава под наем на тел. 0879/361-297. [3, 3]
помЕщЕнИЕ - 75 кв. м, в идеалния цен-
тър на Дряново се дава под наем на тел. 
0887/087-457 [3, 3]
ГАРАж нА ул. „Спортна“ 3 - 45 лв., се дава 
под наем на тел. 0895/465-050. [3, 3]
КВАРтИРА СЕ дава на тел. 0889/363-365. 
БоКСонИЕРА СЕ дава под наем на тел. 
0886/828-074. [2, 1]

ИмотИ ЗАмЕня
БоКСонИЕРА В център, монолит, заменя за 
гарсониера с доплащане. Справки на тел. 
0894/23-24-25. [11, 2]

ИмотИ тъРСИ под нАЕм
КВАРтИРА СЕ търси на тел. 0877/495-882. 
[15, 3]
КВАРтИРА СЕ търси на тел. 0878/872-645. 
[22, 3]
БоКСонИЕРА, ГАРСонИЕРА спешно търси 
под наем тел. 0879/499-324.

ГоРИ КУпУВА
ЧАСтнИ ГоРИ изкупува. Добри цени. Плаща-
не веднага. Справки на тел. 0886/277-250 
[9, 2]

ЗЕмИ
ЗЕмЕдЕлСКИ ЗЕмИ и гори се купуват на 
тел. 0894/23-24-25. [11, 2]

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 - 
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 се продават на тел. 0899/05-20-
10. [13, 2]
ЧУВАл дъРВА - 9 лв. - 0893/511-154 [8, 3]
РЕжА дъРВА. Споразумение само на място! Тел. 
0894/363-580. [32, 3]
РЕжА дъРВА - 0877/299-214. [24, 3]

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 - 
справки на тел. 0897/42-
93-74.
РЕмонт нА стари покри-
ви, хидроизолация, под-
мяна на улуци и варови 
мазилки - справки на тел. 
0876/416-716. [7, 3]
СтРоИтЕлнИ РЕмонтИ 
от А до Я се предлагат на 
тел. 0897/21-55-13. [3, 3]
отСтРАняВАнЕ нА течове 
по покриви, капаци, коми-
ни, саниране, бетони, въ-
трешни СМР - 0888/020-
187. [3, 3]
КъРтя БЕтон, камък - 
справки на тел. 0888/544-
438. [12, 1]
БЕтонИ, подпоРнИ сте-
ни, дренажи, покриви, 
хидро- и топлоизолация, 

гипсокартон, мазилка и 
други СМР - 0897/390-
194. [22, 1]
хИдРоИЗолАЦИя нА по-
криви, гаражи и други въ-
трешни ремонти. Работим 
и по селата. Справки на 
тел. 0882/471-678. [22, 1]
РЕмонт И направа на 
покриви, комини, капаци, 
улуци, топлоизолация, ма-
зилки и др. - 0888/020-
187. [22, 1]
оБРъщАнЕ нА врати и 
прозорци, шпакловка, ма-
зилка, замазка, изолация, 
боя - 0898/672-883. [6, 
1]

ВътРЕшЕн РЕмонт

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

БЕЗпРАшно ЦИКлЕнЕ - 
0887/040-471.
БоядИСВАнЕ, шпАКлоВ-
КА, отремонтиране след 
смяна на прозорци и вра-
ти - тел. 0878/214-647. 
[7, 2]

КЕРАмИК - лепене гра-
нитогрес, фаянс, терако-
та, каменни облицовки - 
справки на тел. 0879/088-
654. [1, 1]
ВътРЕшнИ РЕмонтИ, 
гипсокартон, бани, тапети, 
шпакловка, мазилка, из-
граждане на септични ями 
и др. - справки на тел. 
0897/390-194. [3, 3]
мАйСтоР ГИпСоКАРтон 
- тел. 0897/40-96-76. [8, 
3]
попРАВКИ ЗА дома, ел., 
ВиК, дърводелски - справ-
ки на тел. 0897/546-178. 
[13, 3]
тЕРАКотА И фаянс. Ока-
чени тавани, ВиК. Качест-
вено и коректно. Справки 
на тел. 0878/640-993. [4, 
1]

ИЗолАЦИИ
ВътРЕшнИ И външни из-
олации със скеле - справ-
ки на тел. 0896/655-839.
АлпИнИСтИ, СКЕлЕ - 
справки на тел. 0898/907-
400.
АлпИнИСтИ - справки на 
тел. 0899/321-190

хИдРоИЗолАЦИИ

хИдРоИЗолАЦИя нА по-
криви, гаражи, дренаж и 
други СМР - 0882/471-
678. [3, 3]

ИЗРАБотВА
ИЗРАБотКА нА метални 
конструкции, гаражни и 
други врати, огради, па-
рапети - 0885/943-808, 
066/870-546.
оГРАднА мРЕжА произ-
вежда, гвоздеи и телове 
на заводски цени се пред-
лагат на тел. 0886/650-
175.

доГРАмА

н И Ко КонСтРУК-
ЦИИ оод пРоИЗВЕж-
дА И монтИРА пРо-
ЗоРЕЧнИ СИСтЕмИ 
REHAU - 0888/001-
588, e-mail: nikopvc@
abv.bg. [4, 1]

щоРИ - ремонт на външ-
ни и вътрешни, смяна на 
въжета. Справки на тел. 
0877/406-171 [2, 2]
доГРАмА - изработка, 
монтаж и ремонт. Справ-
ки на тел. 0877/406-171 
[2, 2]

щоРИ

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

ВиК
мАшИнно отпУшВАнЕ, 
ВиК ремонти - 0887/680-
034.
отКРИВАнЕ нА течове с 
термокамера, хидроскенер 
и видеоробот. Професио-
нални ВиК услуги. Справки 
на тел. 0888/738-474. [5, 
2]

КомИнИ
пРоФЕСИонАлно по-
ЧИСтВАнЕ на комини - 
отгоре и отдолу. ПО ВСЯ-
КО ВРЕМЕ. Тел. 0897/704-
502.

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

РЕмонт нА 
ЕлЕКтРоУРЕдИ
И ЕлЕКтРонИКА
РЕмонт нА перални, 
съдомиялни, печки, бой-
лери - справки на тел. 
0988/815-645, 0884/155-
075. [2, 2]

УСлУГИ
ЗАВАРъЧнИ УСлУГИ - 
справки на тел. 0885/724-
671. [8, 2]

поЧИСтВАнЕ нА 
дВоР, ИЗхВъРлянЕ 
нА БоКлУК, СъБА-
РянЕ нА поКРИВИ, 
пРЕнАСянЕ нА БА-
ГАж. ИЗКУпУВАнЕ 
нА жЕляЗо. Справки 
на тел. 0893/921-083. 
[26, 2]

поЧИСтВАнЕ
поЧИСтВАнЕ нА мази, та-
вани, апартаменти и други 
помещения  -  справки на 
тел. 0894/265-340. [3, 3]
поЧИСтВАнЕ нА апарта-
менти. Собствен превоз. 
Най-ниски цени. Справ-
ки на тел. 0877/771-903. 
[11, 1]
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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, ремарке-
та (може и дефектира-
ли) от място на най-ви-
соки цени се изкупуват 
на тел. 0897/429-374.

АВтомоБИлИ 
под нАЕм
„VAIKAR RENTACAR“ 
отдава автомобили под 
наем - справки на тел. 
0999/009-008.

СКРАп, СтАРИ
АВтомоБИлИ
ФИРмА ВАйКАР из-
купува всякакви МПС 
за скрап и авточа-
сти - справки на тел. 
0999/009-008.
КолИ, БУСоВЕ и ка-
миони (и части) за 
скрап се изкупуват на 
тел. 0888/280-357, 
0899/688-841. [11, 2]

пътнА помощ
ВАйКАР РоУд АСИС-
ТЪНС - денонощна път-
на помощ - справки на 
тел. 0999/009-008.

пРодАВА РАЗнИ
оРЕхИ С черупките, таз-
годишни, се продават на 
тел. 0878/881-501. [3, 
3]

хРАнА ЗА жИВотнИ
пшЕнИЦА - 0.65 лв., 
се продава на тел. 
0899/93-63-60. [2, 2]

пРодАВА тоР
оБоРСКА тоР в чували 
- 3.50 лв./бр., с транс-
порт - справки на тел. 
0878/650-456. [9, 2]
оБоРСКА тоР се прода-
ва на тел. 0897/291-482 
[22, 3]

жИВотнИ пРодАВА
мАлКИ пРАСЕнЦА от 
30 до 50 кг се продават 
на тел. 0897/220-386. 
[12, 2]
пРъЧоВЕ И шиле-
та се продават на тел. 
0876/93-21-03. [6, 3]
пРАСЕтА до 30 кг и 
отбити телета над 100 кг 
за доотглеждане се про-
дават на тел. 0885/333-
194, 0876/461-047. [12, 

1]

домАшнИ люБИмЦИ
КАРАКАЧАнСКА оВЧАР-
КА - женска, на 1 годи-
на, с паспорт, се пода-
рява на тел. 0897/58-
36-16. [11, 3]

КУпУВА РАЗнИ
БълГАРСКИ монЕтИ, 
1881-1943 г., се купуват 
на тел. 0887/399-119. 
[5, 1]

КУпУВА мАтЕРИАлИ
мЕтАлнИ подпоРИ 
„Хюнабек“ се купуват на 
тел. 0899/396-060. [5, 
1]

пРЕВоЗИ
пРЕВоЗ С бус до 2.5 
тона в цялата стра-
на - справки на тел. 
0878/888-439.
пРЕВоЗИ С бус - 2 тона, 
фургон - 18 куб. м, па-
дащ борд - справки на 
тел. 0887/31-61-84. [7, 
2]

ЕРотИКА
ЕРотИЧЕн мАСАж - 0894/277-849. [6, 3]

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, тел. 0885/251-
655.
д-Р мАРИнА САнКЕВА, 
СпЕЦИАлИСт КожнИ 
И ВЕнЕРИЧЕСКИ БолЕ-
СтИ, ЕСтЕтИЧнА дЕР-
мАтолоГИя, гр. Габро-
во, ул. „Брянска“ 11, 
понеделник, вторник, 
сряда и петък от 10.00 
до 17.00 часа. Записва-
не на тел. 066/800-140
ИСКРА хотнИшКА - 
лоГопЕд/пСИхолоГ 
- 0896/789-937, поне-
делник-петък: от 17.00 
до 20.00 часа; e-mail: 
iskrahotnishka@gmail.
com.
от мЕСЕЦ янУАРИ 
2023 Г. д-Р В. КАРА-
КолЕВ отКРИВА КАР-

дИолоГИЧЕн КАБИ-
нЕт 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, 1]
нЕВРохИРУРГът д-Р 
пЕтъР тодоРоВ щЕ 
ИЗВъРшВА нЕВРохИ-
РУРГИЧнИтЕ пРЕГлЕ-
дИ през 2023 г. в МЦ 
„Апогей” - гр. Габрово, 
ул. „Ивайло“ 1, всеки 
четвъртък от 10 ч., след 
предварително записва-
не на тел. 066 87 64 24, 
от понеделник до петък 
от 8,00 – 17,00 ч. Пър-
вата дата е 05.01.2023 
г. Моля, носете налична-
та медицинска докумен-
тация. [4, 2]

О	Б	Я	В	А
ЗА	ПРИЕМАНЕ	НА	ВОЕННА	СЛУЖБА	НА	ЛИЦА,	ЗАВЪРШИЛИ	ГРАЖ-

ДАНСКИ		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 (ИЗ-
ЧИСляВАнЕ нА пРо-
ГноЗнИ пЕнСИИ), 
ЗдРАВно, пЕнСИонно 
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.

МАЛКИ	ОБЯВИ,	
РЕКЛАМИ	И	СЪОБЩЕНИЯ	
ЗА	ВЕСТНИК	„100	ВЕСТИ“		

СЕ	ПРИЕМАТ	ОТ	9:30	ДО	17:00	ЧАСА	НА	
ВХОДА	НА	РЕДАКЦИЯТА.

В	ПЕТЪК	ГИШЕТО	РАБОТИ	ДО	14:00	ЧАСА.	
СЛЕД	14:00	-	НА	0888	26	18	47.	 
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МИрЕлА костАДИНоВА

Весела	 Цонева	 е	 завър-
шила	 юридическия	 факул-
тет	 на	 ВТУ	 „Св.	 Св.	 Кирил	 и	
Методий“	 през	 2000	 година.	
Работи	 като	 частен	 съдебен	
изпълнител.	От	2001	до	2006	
година	 е	 била	 държавен	 съ-
дебен	 изпълнител,	 когато	 се	
въвежда	реформата	в	съдеб-
ното	 изпълнение.	 „Общо	 ка-
зано,	 работата	 ми	 е	 да	 при-
веждам	в	изпълнение	съдеб-
ните	решения“,	споделя	тя.	

Във времето, когато е из-
вън офиса, обича да се зани-
мава с животни. Има голямо 
куче и котка, отглеждала е  
хамелеон и чинчила. Смята, 
че животните дават най-ис-
тинското и безкористно при-
ятелство, което човек може 
да получи. 

„Също	обичам	да	 ходя	 на	
кино,	 но	 за	 съжаление,	 днес	
са	 малко	 истински	 стойност-
ните	филми	на	големия	екран.	
Старая	се	също	да	прекарвам	
възможно	 най-много	 време	 с	
дъщеря	 си,	 която	 е	 тийней-
джърка,	 в	 така	 наречената	
трудна	възраст.	Тя	ме	засипва	
с	 безброй	 въпроси,	 свързани	
с	живота,	който	съм	имала	на	
нейната	възраст.“

Споделя, че първото, кое-
то си спомня, когато се върне 
назад в детството, е усеща-
нето за спокойствие и сво-
бода, въпреки ограниченията, 
които налагат родителите на 
нейното поколение. 

„Игрите	 до	 късно	 на	 от-
крито,	филиите	с	масло	и	мед,	
лагерите	на	морето	си	остават	
незабравими.	 Колкото	 и	 да	
сме	се	карали	с	децата	пред	
блока,	никога	не	се	е	стигало	
до	 тази	 агресия,	 която	 днес	
е	 завладяла	 дори	 училището.	
Ние,	 децата,	 се	 чувствахме	
равни.	 Не	 се	 състезавахме	
кой	с	какви	нови	дрехи,	обув-
ки	 или	 телефони	 ще	 се	 пох-
вали.

Тогава	 ни	 възпитаваха	 да	
бъдем	 самостоятелни,	 мисле-
щи	и	отговорни.	Това	не	пре-
чеше	да	имаме	свобода	дотол-
кова,	колкото	сме	заслужили.		
Най-важното,	 в	 което	 ни	 въз-
питаха,	е	да	се	трудим,	да	не	
сме	 мързеливи,	 нещо,	 което	

е	непознато	 за	 съвременното	
поколение.	 Кой	 изобщо	 го-
вори	 за	 труд	 в	 обществото	
ни?	 От	 време	 на	 време	 ро-
дителите	 ни	шамаросваха,	 но	
това	не	беше	проблем,	напро-
тив	 –	нещо	почти	естествено.	
Тогава	 децата	 уважаваха	 и	
слушаха	по-възрастните.	Дори	
и	 да	 правехме	 пакости,	 не	
прекрачвахме	истинската	 гра-
ница	на	допустимото.“

Когато говорим за уваже-
ние и мяра, в нейните спомени 

бабите и дядовците са тол-
кова важни, колкото и роди-
телите. 

„Всяко	 лято	 прекарвахме	
с	 брат	 ми	 при	 тях.	 Едните	
ми	 баба	 и	 дядо,	 по	 майчина	
линия,	живееха	в	Перник.	Там	
бяха	и	братовчедите	ни.	Спом-
ням	си	колко	ни	се	подиграва-
ха	и	на	двамата	в	Перник,	че	
говорим	 меко,	 а	 те,	 нали	 са	
шопи…	 Затова	 с	 брат	 ми	 се	
научихме,	когато	сме	при	баба	
и	дядо,	да	говорим	по	шопски.	
А	като	се	приберем	в	Габрово,	
си	 говорехме	 отново	 меко.	
Баба	 и	 дядо	 бяха	 хората,	 с	
които	 можехме	 да	 общуваме	
по	 всякакви	 въпроси.	 Те	 из-
пълняваха	 всичките	 ни	 жела-
ния,	особено	дядо.	

Много	 обичах	 варените	
гевреци,	 които	 продаваха	 в	
центъра	на	Перник.	Всяка	су-
трин	 с	 дядо	 ходехме,	 за	 да	
купим	 от	 тях,	 както	 и	 прясно	
мляко,	 което	после	баба	под-
квасваше.	

Другата	ми	баба,	на	която	
съм	кръстена,	много	се	гриже-
ше	за	мен	като	малка.	За	жа-
лост,	дядо	ми	е	починал	рано	
и	 имам	 смътни	 спомени	 за	
него.	Баба	Веса	също	вече	не	
е	между	живите,	почина	през	
2022	 г.	на	96	 години.	В	по-до-
брия	свят	са	и	баба,	и	дядо	от	
Перник,	но	всички	те	оставиха	
ярка	следа	в	мен,	усещане	за	
обич	и	уважение.“		

Любимата детска играчка 
на Весела Цонева е плюшено 
зайче, което майка й донася 
като подарък от Румъния. 

„Всъщност	то	беше	произ-
ведено	в	Китай.	Толкова	много	
години	 зайчето	 беше	 нераз-
делно	 с	 мен	 в	 леглото,	 но-
сех	 го,	 като	 излизахме	 навън	
или	 пътувахме.	 Затова	 често	
се	 налагаше	 майка	 ми	 да	 го	
кърпи	 с	 игла	 и	 конец.	 Очите	
му	 падаха,	 късаше	 се	 около	
врата	 и	 все	 казвахме	 у	 нас,	
че	пак	се	нуждае	от	операция.	
Когато	 се	 роди	 дъщеря	 ми	

през	 2008	 година,	 го	 скрих.	
Той	все	пак	си	ми	е	детският	
заек,	 истинска	 реликва,	 а	 и	
беше	 пред	 разпадане,	 вижда	
се	 дори	 основата	 на	 плата.	
Той	е	на	44	години	и	до	днес	
го	пазя.“	

Тя е отраснала в квартал 
Палаузово. Любимите й спо-
мени са пред блока, в който 
живее. 

„Там	се	гонехме,	играехме	
на	ластик	и	дама,	или	пък	на	
фунийки	 и	 жмичка.	 Прикри-
вахме	 се	 по	 входовете	 и	 зад	
колите.	 Редовно	 звъняхме	 по	
звънците	 и	 се	 скривахме,	 а	
който	 го	 хванеха	 съседите,	
отнасяше	дърпане	на	уши	или	
наказание	 от	 родителите.	 Но	
това	не	ни	спираше	и	продъл-
жавахме	с	пакостите	до	късно	
вечер,	 особено	 през	 топлите	
летни	дни.

През	 зимата	се	пързалях-
ме	 с	 шейни	 или	 с	 „Чук	 и	
Гек“,	 но	 най-много	 с	 найлони.	
Прибирахме	 се	 мокри	 и	 из-
мръзнали,	 но	 изключително	

доволни.	 Тогава	 през	 зимата	
имаше	много	сняг,	за	разлика	
от	днес,	когато	температурите	
са	около	13-18	градуса.“

В квартал Палаузово тя 
ходи и на детска градина. 

„Бяхме	 облечени	 с	 кари-
рани	мантички.	Учителките	ни	
закачаха	 на	 копчетата	 черве-
ни	 точки,	 когато	 сме	 послуш-
ни,	 или	 черни,	 когато	 праве-
хме	бели	или	не	си	изяждахме	
храната.	 Никак	 не	 обичах	 да	
спя	 следобед	 и	 пречех	 на	
другите	деца	да	почиват,	често	
ме	 наказваха.	 Бях	 доста	 ви-
сока	 за	 годините	 си	 и	 когато	
ни	 обличаха	 за	 тържествата	
по	 случай	 идването	 на	 Дядо	
Мраз,	 изглеждах	 много	 неле-
по	в	костюма	на	снежинка,	с	
рокля,	 която	 ми	 стоеше	 като	
колан,	а	отгоре	изобщо	не	ме	
покриваше.	И	до	днес	гледам	
тези	 снимки,	 които	 ме	 карат	
да	се	усмихвам.	

Когато	идваше	Дядо	Мраз	
със	Снежанка,	в	детската	гра-
дина	 настъпваше	 голямо	 въл-
нение	и	суматоха.	Почти	вина-
ги	 забравях	 стихотворението,	
което	 трябваше	 да	 му	 кажа,	
преди	да	получа	подаръка	си.“	

После се втурва към ве-
селбите в дома й по същото 
време. 

„Новата	 година	 си	 беше	
голям	празник,	защото	се	съ-
бирахме	 много	 деца	 в	 един	
апартамент,	 а	 родителите	 ни	
се	 веселяха	 в	 друг.	Ние,	 хла-
петата,	 правехме	 каквото	 си	
поискаме.	Много	се	радвах	на	
бананите	по	това	време	на	го-
дината,	тогава	не	се	купуваха	
лесно	или	въобще	ги	нямаше.	
Днес	 дори	 не	 им	 обръщаме	
внимание,	има	ги	в	магазини-
те	във	всеки	сезон.“	

Разговаряме и за детски-
те сладки изкушения. 

„Лакомствата,	 които	 си	
спомням,	 не	 бяха	 особено	
разнообразни,	 но	 за	 сметка	
на	това	качествени.	Шоколад	
„Кума	 Лиса“	 -	 истински	 мле-
чен	 шоколад,	 дъвки	 „Идеал“	
или	 „Турбо“.	 Ние,	 децата,	 съ-
бирахме	 картинките	 от	 тях	 и	
си	 ги	 разменяхме,	 когато	 ни	
се	повтаряха.	Бонбоните	в	па-
кетче	„Теменужка“	и	„Карамел	
Му“,	които	имаха	на	кутийката	
крава,	 продават	 и	 днес	 по	
магазините,	 но	 не	 са	 същите	
като	в	моето	детство.	Обичах	
и	суха	паста	„Балкан“.	Когато	
имах	събрани	повече	джобни	
пари,	 посещавах	 с	 връстни-
ците	си	„Глинените	гърнета“	и	
похапвах	 торта	 „Гараш“	с	 ко-
ка-кола.	 Нямаше	 такова	 раз-
нообразие	 на	 сладкиши	 като	
сега,	но	бяха	много	вкусни.“

Когато Весела Цонева е в 
последната група на детска-
та градина, се ражда брат й 
Мартин. 
„Била	 съм	 на	 шест	 и	 по-

ловина	 години,	 малко	 преди	
да	 тръгна	 в	 първи	 клас.	 За	

мен	 нещата	 се	 промениха	 с	
неговото	 раждане.	 Трябваше	
да	 помагам	 на	 майка	 си	 за	
бебето,	 хранех	 го,	 а	 когато	
вкъщи	 дойдеха	 гости,	 все	 ме	
изпращаха	да	 го	 гледам	и	да	
го	 приспивам.	Толкова	 ми	 се	
искаше	да	съм	при	гостите,	че	
все	 казвах	на	майка	си:	 „Бе-
бето	 иска	 и	 то	 при	 гостите	 в	
хола“.	Според	майка	ми	много	
съм	 се	 грижила	 за	 него	 като	
малък,	 но	 като	 поотрасна,	 се	
карахме	и	биехме.	Все	праве-
ше	бели	и	аз	го	отнасях.“

Разпитвам и Джими Па-
шова, майката на Весела, за 
детството на дъщеря й. 

„Весела	беше	кротко	дете	
и	 много	 искаше	 да	 има	 сес-
тричка.	 Когато	 бях	 бременна	
вече	 с	 Мартин,	 тя	 един	 ден	
извика:	 „Познах,	 познах,	 ще	
имаме	 бебе“.	 Приятелката	 ми	
Веселина	 Рашеева	 казваше	
на	 Весела:	 „Ако	 се	 роди	 мо-
миченце,	ще	 го	 взема	 вкъщи,	
че	 у	 нас	 има	 само	 момчета“.	
Когато	 брат	 й	 се	 появи	 на	
света,	 беше	изключително	от-
говорна	 към	 него.	 Като	 бебе	
й	 го	оставяхме,	за	да	слезем	
до	 центъра	 на	 града	 за	 час,	
за	 да	 напазаруваме.	 Когато	
го	водех	за	ваксина	в	полик-
линиката,	 тя	 идваше	 с	 мен	
и	 заставаше	 над	 него	 като	
орлица.	 Разпитваше	 какво	
ще	 му	 правят,	 не	 даваше	 да	
го	 ваксинират.	 Медицинската	
сестра	 казваше:	 „Тази	 кака	
никога	 няма	 да	 я	 забравя“.	
Като	поотрасна	Мартин,	голям	
бой	 падаше	 вкъщи.	 Веднъж	
се	 гониха	в	кръг,	 стъклото	на	
вратата	падна	и	по	чудо	не	се	
нарязаха.	 Весела	 тренираше	
карате,	 Мартин	 се	 записа	 и	
той,	 за	 да	 може	 все	 пак	 да	
я	 набие.	 Но	 днес	 много	 се	
обичат	 и	 разбират,	 това	 ме	
радва.“

Весела разказва и история 
с брат си Мартин. 

„На	Палаузово	редовно	се	
събирахме	 на	 групички	 деца-
та	 от	 различните	 входове	 на	
блока.	 Имахме	 всякакви	 пре-
живявания,	 но	 наистина	 ярко	
от	 тях	 беше	 свързано	 тъкмо	
с	 Мартин,	 тогава	 седемгоди-
шен.	Той	и	неговите	приятели	
от	 детската	 градина	 щяха	 да	
взривят	 блока.	 Решили	 да	 си	
правят	 камина	 в	 изоставен	
хладилник	 в	 мазата,	 запали-
ли	 огън	 вътре	 в	 него.	 Избух-
нал	 взрив,	 станал	 пожар	 и	
те	 нямало	 откъде	 да	 излязат.	
Добре,	 че	 по-големият	 от	 тях	
разбил	 вратата	 и	 успели	 да	
избягат.	 Целият	 квартал	 беше	
шокиран	 и	 толкова	 пожар-
ни	 и	 линейки	 дотогава	 никой	
не	 беше	 виждал.	 Слава	 богу,	
всичко	 се	 размина	 без	жерт-
ви,	но	тримата	бяха	наказани	
да	 напишат	 сто	 пъти	 „Повече	
никога	 няма	 да	 си	 играя	 с	
огън“.“
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