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	 От	14	март	започна	продажба	на	билети	за	бла-
готворителния	 концерт,	 който	 Община	 Габрово	 ор-
ганизира	 в подкрепа на каузата „Да бъде новият 
храм на Габрово“. Три	 каси	 ще	 работят	 до	 деня	 на	
събитието	–	19	март,	18.30	часа,	Спортна	зала	„Орло-
вец“.	В	дните	16	и	19	март	билети	ще	се	продават	на 
касите на Спортна зала „Орловец“ и зала „Възраж-
дане“. Работното	време	е	от	10.00	до	13.00	и	от	15.00	
до	18.00	часа.
	 До	неделя	(18	март)	включително	билети	може	да	
закупите	 и	 от	Интерактивен музей на индустрията, 
до	храм	„Успение	на	Пресвета	Богородица“.
 Цената на билета е 5 лева.

Блаãотворèтåлíèят коíцåрт „Да бъäå 
íовèят храм íа Габрово” å íа 19 март, 
бèлåтè ñå проäават íа 3 каñè

	 По	 повод	 предстоящото	 честване	 на	 Деня	 на	
Габрово,	Комисията	по	почетните	отличия	на	Община	
Габрово	 очаква Вашите обосновани писмени пред-
ложения за удостояване със званието „Почетен 
гражданин на град Габрово” и с почетния знак на 
града.
	 Предложенията	се	приемат	в	Центъра	за	инфор-
мационно	 обслужване	 на	 гражданите	 на	 Община	
Габрово	в	срок	до	10	април	2018	г.	включително.

стефка бурмова
	 Вчера	 в	 Габрово	 беше	
официално	 открито	 бълга-
ро-израелското	 предприя-
тие	 за	 производство	 на	
опаковки	 за	 козметичната	
индустрия	„ЛС	Тюбс“,	в	кое-
то	 в	 продължение	 на	 три	
години	 ще	 бъдат	 инвести-
рани	близо	11	млн.	лева.
	 „Инвестицията	е	важна	
за	 града	 ни,	 защото	 тя	
осигурява	 нови	 работни	
места,	които	се	заемат	от	
хора,	които	ще	получат	до-
пълнителни	 квалификации,	
а	други	вече	са	я	получили	
и	 това	 повишава	 тяхно-
то	 ниво,	 както	 и	 само-
чувствието	 им“	 -	 заяви	 за	
вестника	 инж.	 Николинка	
Хинкова,	 председател	 на	
Борда	 на	 директорите	 на	
компанията.	В	него	влизат	
още	и	инж.	Мирослав	Хин-
ков	 от	 българска	 страна,	

а	 от	 израелска	 -	 Шламо	
Тирош,	 който	 отговаря	 и	
за	 продажбите	 в	 цялата	
група	 „Лагеен	 тюбопласт“,	
и	изпълнителният	директор	
на	„ЛС	Тюбс“	Ноам	Цук.
	 На	 откриването	 при-
съства	 Дейвид	 Делос	
от	 Израел,	 който	 е	 бил	
първият	 изпълнителен	 ди-
ректор	 на	 „ЛС	Тюбс“	 и	 в	
момента	 отговаря	 за	 про-
дажбите	 в	 цялата	 група	
„Лагеен	 тюбопласт“.	 От	
българска	страна	в	дирек-
торския	борд	на	„ЛС	Тюбс“	
са	Мирослав	Хинков	и	Ни-
колинка	Хинкова,	а	от	из-
раелска	 -	Шламо	Тирош	и	
настоящият	 изпълнителен	
директор	Ноам	Цук.	
	 На	официалното	откри-
ване	 бяха	 още	 вицепре-
миерът	 Томислав	 Дончев	
и	 кметът	 на	 Габрово	 Таня	
Христова,	 изпълнителният	

директор	 на	 Българската	
агенция	за	инвестиции	Ста-
мен	 Янев	 и	 Луи	 Ноам	 от	
посолството	на	Израел.	Тук	
беше	 и	 ръководството	 на	
Техническия	 университет,	
защото	 „ние	 без	 габров-
ското	 висше	 училище	 не	
можем	 -	 заяви	 Николинка	
Хинкова.	 -	 Всичко,	 което	
виждате	 тук,	 е	 изградено	
от	 хора,	 завършили	 ТУ	 в	
Габрово,	и	се	управлява	от	
специалисти,	които	вече	са	
се	дипломирали	или	в	мо-
мента	 продължават	 обра-
зованието	си	в	университе-
та,	защото	са	осъзнали	не-
обходимостта	 и	 от	 теория,	
а	 не	 само	 от	 практически	
знания,	 тъй	 като	 машини-
те	 и	 инсталациите	 тук	 са	
сложни	за	управление“.
	 Инвестицията	 от	 бли-
зо	 11	 млн.	 лева	 ще	 бъде	
реализирана	 за	 три	 годи-

ни.	 Нейният	 първи	 етап	
включва	 пускане	 в	 дейст-
вие	 на	 автоматизирана	
производствена	 линия	 за	
производство	 на	 пластма-
сови	туби.	Тя	се	състои	от		
екструдер,	 печатна	 маши-
на,	 машина	 за	 леене	 на	
челата	 и	 за	 навиване	 на	
капачките.	 Предприятието	
е	оборудвано	и	с	още	две	
печатни	машини.	Произве-
дените	в	„ЛС	Тюбс“	туби	са	
предназначени	 за	 козме-
тичната,	фармацевтичната,	
хранително-вкусовата,	 хи-
мическата	индустрии.	
	 В	 новата	 експортно-
ориентирана	 компания	
вече	 са	 назначени	 23	 чо-
века,	 а	 за	 три	 години	 се	
планира	 фирменият	 екип	
да	 достигне	 до	 68	 души.	
Планираният	 производ-
ствен	 капацитет	 е	 от	 21,5	
млн.	туби	годишно.	

Бълãаро-èзраåлñко прåäпрèятèå „ЛС Тюбñ” заработè в Габрово

руЖа ЛЮбеНова
	 Инспектори	 от	 Област-
ната	дирекция	по	безопас-
ност	на	храните	в	Габрово	
и	 полицаи	 конфискуваха	
134	кг	телешко	месо,	съоб-
щиха	 вчера	от	Областната	
дирекция	 на	 МВР	 -	 Габро-
во.	Около	 8,40	 часа	 на	 15	
март.	 т.	 г.	 в	районното	по-
лицейско	 управление	 бил	
подаден	 сигнал,	 че	 в	 ми-
кробус,	паркиран	в	района	
на	ул.	„Капитан	дядо	Нико-
ла“	в	Габрово,	се	съхраня-
ва	животинско	месо.	
	 На	 място	 незабавно	
бил	 изпратен	 полицейски	
екип	 и	 била	 уведомена	
Областната	 дирекция	 по	
безопасност	 на	 храните	 -	
Габрово.	„При	извършената	
съвместна	 проверка	 уни-
формените	служители	и	ин-
спекторите	от	ОДБХ	откри-
ли	 в	 микробуса,	 собстве-

ност	 на	 32-годишен	 мъж	
от	 село	 Петко	 Славейков,	
разфасовано	телешко	месо	
без	документи	за	произход	
и	 транспорт.	 Извършен	 е	
оглед.	Месото,	 с	 тегло	 134	
кг,	 е	 иззето,	 назначена	 е	
ветеринарно-медицинска	
експертиза.	 Работата	 по	
цялостното	 изясняване	 на	
случая	 продължава,	 обра-
зувано	 е	 досъдебно	 про-
изводство	 по	 чл.	 350,	 ал.	
2	 от	 Наказателния	 кодекс.	
Според	 този	 текст	 „който	
наруши	правила,	уреждащи	
добива,	 производството,	
преработката,	 съхранение-
то	или	търговията	с	живот-
ни,	 суровини,	 храни	 или	
питиета,	 предназначени	 за	
общо	 ползване,	 и	 с	 това	
изложи	 на	 опасност	 здра-
вето	или	живота	на	други-
го,	се	наказва	с	лишаване	
от	свобода	до	три	години“.

	 Кръг	от	Националното	състезание	
по	 приложна	 електроника	 „Мога	 и	
зная	 как“	 се	 проведе	 в	 Техническия	
университет	 в	 Габрово.	 Домакин	 по	
традиция	на	регионалния	кръг	е	Про-
фесионалната	 техническа	 гимназия	
„Д-р	 Никола	 Василиади“.	 За	 състеза-
нието	пристигат	отбори	от	технически	
гимназии	 на	 Северозападна	 Бълга-

рия,	включително	от	София	и	Перник.	
Участват	по	6	отбора	от	по	двама	уче-
ника	в	две	възрастови	групи	или	общо	
12	 отбора	 на	 гимназии	 от	 София,	
Видин,	 Севлиево,	 Габрово,	 Ботевград	
и	Перник.	Спонсор	на	състезанието	е	
търговската	верига	„Елимекс“.
	 Състезанието	 по	 приложна	 елек-
троника	привлича	участници	и	защото	

е	със	статут	на	приемен	изпит	за	Тех-
ническия	университет	в	Габрово.
	 Състезанието	 се	 провежда	 в	 два	
етапа	–	теоретичен	тест	и	практическо	
задание	 за	 изработка	 на	 електронна	
схема.	 Първите	 два	 отбора	 от	 двете	
възрастови	 групи	ще	 представят	 учи-
лищата	си	в	националния	кръг	в	град	
Пловдив	на	20	април.

 мартиНа Груева
	 Върху	 силата	 на	 па-
рите	и	как	да	 ги	 управля-
ваме	 дебатираха	 ученици	
от	ПГТ	 „Пенчо	Семов“,	ОУ	
„Неофит	 Рилски“,	 ОУ	 „Св.	
Св.	 Кирил	 и	 Методий“	 и	
ОУ	 „Христо	 Ботев“	 на	 13	
март.	 Събитието	 бе	 част	
от	Световната	седмица	на	
парите	и	беше	организира-
но	от	Професионална	гим-
назия	 по	 туризъм	 „Пенчо	
Семов“	 и	 фондация	 „Джу-
ниър	Ачийвмънт“,	с	подкре-
пата	 на	 Община	 Габрово	
и	 Регионално	 управление	
на	образованието.	То	беше	

открито	от	кмета	на	Общи-
на	Габрово	Таня	Христова.
	 Форматът	на	събитието	
бе	 изключително	 интере-
сен	 –	 участниците	 бяха	

разделени	на	групи,	които	
имаха	 пред	 себе	 си	 спи-

сък	 с	 мечти.	Те	 трябваше	
да	 изберат	 своята	 мечта	

сред	тях,	да	решат	как	да	
я	 постигнат	 и	 да	 вземат	

някои	финансови	решения,	
свързани	с	нея.	
	 Ментори	 на	 ученици-
те	 от	 основните	 училища	
бяха	 ученици	 от	 иконо-
мическите	 паралелки	 на	
професионална	 гимназия	
„Пенчо	Семов“,	представи-
тели	 на	 „Джуниър	 Ачийв-
мънт“	и	ОИЦ	-	Габрово.	
	 Големите	 ученици	 от	
ПГТ	 пък	 имаха	 своя	 тема	
–	 те	 трябваше	 да	 проу-
чат	виртуалните	валути,	да	
извадят	 предимствата	 и	
недостатъците	 им	и	 да	 се	
опитат	да	прогнозират	как	
ще	се	развият	в	бъдеще.

„Въпроñèтå за парèтå ñа важíè” - èíовацèоíåí лаãåр за ãабровñкèтå учåíèцè

Иззåха 134 кã мåñо, äокараíо в 
Габрово от ñåло Пåтко Славåйков

 Филмът „Кристо на 75” на журналиста Тома Томов ще се прожектира в ДХС 
днес след  екскурзоводния тур, който започва в 14.00 часа,  в изложбите, посве-
тени на световноизвестната артистична двойка Кристо и Жан-Клод - на стр. 2

Рåãèоíалíото ñъñтåзаíèå по прèложíа 
åлåктроíèка ñå провåäå в ГабровоОБЯВИТЕ

 ñтр. 7
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Покана за публично обсъждане
	 В	съответствие	с	чл.	15	от	Закона	за	общинския	
дълг	Кметът	на	Община	Габрово	кани	местната	общ-
ност	да	участва	в	публично	обсъждане	за	поемане	на	
общински	дълг:
	 -	 Чрез	 сключване	 на	 договор	 за	 дългосрочен	
инвестиционен	 кредит	 в	 размер	 на	 1	 500	 000,00	 лв.	
с	 предназначение	 -	 осигуряване	 средства	 за	 собст-
вения	принос	на	Община	Габрово	и	мостово	финан-
сиране	при	реализацията	на	проект	по	ОП	„Региони	
в	 растеж”	 2014	 –	 2020	 „Инвестиции в съвременна 
образователна инфраструктура в община Габро-
во” по	силата	на	договор	за	безвъзмездна	помощ	№	
BG16RFOP001-1.016-0002-C01	от	23.12.2016	г.		
	 -	Чрез	сключване	на	договор	за	лизинг	за	заку-
пуване	 на	 фабрично	 нови	 транспортни	 средства	 за	
нуждите	на	Община	Габрово	и	второстепенни	разпо-
редители	на	обща	стойност	415	700	лв.
	 Материал	за	предварително	запознаване	с	тема-
та	 на	 публичното	 обсъждане	 може	 да	 намерите	 на	
интернет	 страницата	 на	Община	 Габрово,	 както	 и	 в	
сградата	на	Община	Габрово	–	Център	за	информация	
и	услуги	на	гражданите.
 Обсъждането ще се проведе на 26 март 2018 г. 
от 17.30 часа в Ритуална зала на Община Габрово.  

Електроразпределение 
север аД, 

разпределителен 
обслужващ център 

габрово и горна оряховица 
уведомява своите клиенти, че:

 На 30.03.2018 г. от 09:00 до 12:00 ч.	поради	
извършване	 на	 неотложни	 ремонтни	 дейности	
на	 съоръженията	 за	 доставка	 на	 електроенер-
гия	 ще	 бъде	 прекъснато	 електрозахранването	
в	 района	 на	 община	Дряново:	 с.	 Геша,	 с.	Тур-
кинча,	 с.	 Ритя,	 с.	 Балалея,	 с.	 Караиванца,	 с.	
Скалско,	 фирма	 „Полиприм”,	 асфалтова	 база	
„Чириковец”,	ФвЕЦ	„Слънчева	енергия“,	„Фотон“,	
„Аурора“,	„Гео-енерджи“,	„Владимед“.

 На 30.03.2018 г. от 09:00 до 09:30 ч. и от 
16:30 до 17:00 ч.	поради	извършване	на	неот-
ложни	ремонтни	дейности	на	съоръженията	за	
доставка	 на	 електроенергия	 ще	 бъде	 прекъс-
нато	електрозахранването	в	района	на	община	
Дряново:	 Фирма	 „Чех”,	 Техническа	 база	 в	 с.	
Соколово,	с.	Геня,	с.	Катранджии,	с.	Длъгня,	с.	
Гвоздейка,	с.	Косарка,	с.	Соколово,	завод	„Уни-
траф”.	
	 Електроразпределение	 Север	 АД,	 Разпределите-
лен	обслужващ	център	-	Габрово	и	Горна	Оряховица	се	
извинява	на	своите	клиенти	за	възникналото	неудоб-
ство	и	се	надява	на	разбиране.
	 Допълнителна	информация	можете	да	получите	на	
тел.	0700	1	61	61.

Търговска фирма ТЪРСИ

ОПЕРАТИВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ

Основни :изисквания

- Висше икономическо образование

(счетоводство и контрол)

- като счетоводителПрофесионален опит

минимум 2 години

- Познаване и прилагане на счетоводното

законодателство и счетоводни стандарти

- Шофьорска книжка кат. В

ФИРМАТА ПРЕДЛАГА:

- Работа в утвърдена българска компания;

- Възможност за професионално развитие;

- ;Много добро възнаграждение

За контакти: Надя Колева,
тел. 0899/960 581; e-mail: sales@marina.bg

2018-та - åвропåйñка ãоäèíа íа културíото íаñлåäñтво
Продължава от брой 58
България	 след	 Първата	
световна	война.“
	 Именно	 едно	 негово	
поредно	 благотворително	
дело	 е	 така	 нареченото	
старопиталище,	 построено	
за	 възрастни	 хора	 извън	
града.	 Най-търсеният	 по	
това	 време	 габровски	 ар-
хитект	 Христо	 Гръблев	 го	
проектира	 като	 величест-
вен	кораб...
	 Но	 по	 онова	 време,	
за	 което	 говорим,	 Пенчо	
Семов	покани	дядо	ми	да	
освети	 току-що	 завърше-
ното	 старопиталище.	 Ко-
гато	файтонът	дойде	да	го	
докара	 до	 „Кораба“,	 дядо	
ми	реши	да	ме	вземе	със	
себе	си.
	 ...След	 тържествения	
маслосвет	и	продължител-
ния	 обед,	 когато	 гостите	
излязоха	 на	 засенчена-
та	 тераса,	 за	 да	 изпият	
там	поднесеното	им	кафе,	
дядо	ми	ме	повика	да	сед-
на	 до	 него.	 Домакинът	 се	
беше	 разположил	 от	 дру-
гата	му	страна.
	 И	така,	както	отпиваха	
от	турското	кафе	в	особе-
ни	 фелджани	 без	 дръжка,	
дядо	ми	някак	между	дру-
гото	се	обърна	към	Пенчо	
Семов:
	 -	Абе,	Пенчо,	 канех	се	
онези	дни	да	 ти	се	обадя	
във	връзка	с	една	работа,	
та	 разгеле	 да	 я	 оправим	
сега,	бива	ли?
	 -	Бива,	бачо	попе,	кога	
съм	ти	скършвал	хатъра?
	 -	 Както	 знаеш,	 лятно	
време	 потягаме	 детската	
градина	 и	 пансиона	 –	 за-
почна	дядо	ми.
	 Тук	се	налага	да	пояс-
ня,	 че	 той	 не	 беше	 обик-
новен	 духовник,	 а	 човек	
със	 силно	 изразено	 соци-
ално	 чувство,	 предстоятел	
на	енория,	в	която	имаше	
много	кожарски	фабрики	и	
работилници.	 Много	 жени	

работеха	 там	 и	 трябваше	
някой	 да	 поеме	 грижата	
за	 децата	 им	 през	 деня.	
Така	се	беше	родила	идея-
та	на	дядо	ми	да	закупи	с	
църковни	 пари	 едно	 чети-
риетажно	 здание	 с	 канто-
ри	на	главната	улица,	кои-
то	 църковното	 настоятел-
ство	 отдаваше	 под	 наем	
на	 адвокати,	 а	 също	 така	
и	 за	 градски	 офиси	 на	
фабриките,	 разположени	
извън	 града.	 С	 парите	 от	
тях	 църквата	 поддържаше	
една	детска	градина	с	две	
учителки,	 където	 майките	
сутрин	преди	работа	оста-
вяха	 децата	 си.	 Малчуга-
ните	получаваха	безплатна	
закуска,	 обяд	 и	 втора	 за-
куска,	след	което	майките	
им	си	ги	прибираха.
	 Освен	 това	 дядо	 ми	
беше	 построил	 към	 град-
ския	 метох	 един	 пансион	
за	ученички	в	Априловска-
та	гимназия	от	други	насе-
лени	 места.	 Срещу	 мини-
мална	 такса	 калугерките	
им	 осигуряваха	 храна	 и	
квартира,	за	да	са	спокой-
ни	родителите	 за	дъщери-
те	си.
	 -	Онзи	ден	–	продължи	
дядо	 ми	 –	 бях	 при	 Хад-
жибел.	 -	 Не	 съм	 сигурна	
дали	точно	цитирам	името,	
но	знаех,	че	така	се	нари-
ча	 единственият	 евреин	 в	
Габрово,	собственик	на	па-
мукопредачната	 фабрика	
„Принц	Кирил.
	 -	Та	като	се	отбих	при	
Хаджибел	 -	 тук	 дядо	 ми	
направи	 малка	 пауза,	 -	
той	ми	даде	300	000	лева.	
-	 След	 това	 отпи	 глътка	
кафе.
	 -	 Ех,	 бачо	 попе	 –	 чух	
Пенчо	 Семов	 да	 казва	 с	
лека	 подигравка	 в	 гласа,	
-	щом	чифутина	се	е	брък-
нал	за	толкова,	ще	трябва	
да	 го	 надцакаме	 -	 ...	 до-
макинът	 извади	 от	 горния	
си	джоб	някаква	книжка	и	

една	автоматична	писалка,	
написа	 с	 нея	 върху	 лист-
чето	нещо,	подписа	го,	от-
късна	го	от	книжката,	сгъ-
на	 го	 на	 две	 и	 го	 подаде	
на	дядо	ми.	Той	благодари,	
прибра	 листчето	 в	 горния	
джоб	 на	 подрасника	 си,	
без	да	го	отваря,	след	кое-
то	заговори	за	друго.
	 Замъчи	 ме	 любопит-
ство	 да	 разбера	 какво	 е	
написано	 на	 това	 мисте-
риозно	 листче.	 Думите	 на	
Пенчо	 Семов	 отключиха	
в	 паметта	 ми	 дочути	 раз-
говори	по	друго	време	за	
това	 как	 индустриалците	
считали	за	много	престиж-
но	 да	 отменят	 държавата	
в	 грижите	 й	 за	 сираци	 и	
инвалиди;	 как	 се	 състе-
завали	 кой	 да	 се	 пока-
же	по-щедър	по	време	на	
благотворителни	 прояви...	
И	това	е	било	открай	вре-
ме	традиция,	а	не	някаква	
скорошна	мода.
	 Така	или	иначе	бях	за-
губила	интерес	към	разго-
вора	 на	 големите,	 защото	
мисълта	ми	не	можеше	да	
се	 откъсне	 от	 листчето	 в	
дядовия	 ми	 джоб.	 Обаче	
едва	след	като	се	сбогува-
хме	с	домакина	и	жена	му	
и	се	понесохме	към	града	
с	файтона,	дядо	ми	извади	
от	 джоба	 си	 въпросното	
листче	с	думите:
	 -	Я	да	видим	сега	кол-
ко	 му	 се	 е	 откъснало	 на	
Пенча	 от	 сърцето	 –	 раз-
гърна	 го	 и	 възкликна:	 -	
Аферим,	 Пенчо,	 машалла,	
чек	за	500	000	лева.
	 Може	 би	 това	 госту-
ване	 нямаше	 да	 остане	
толкова	 живо	 в	 паметта	
ми	за	цял	живот,	ако	пре-
ди	него	още	от	самото	ми	
връщане	 на	мината	 не	 се	
бях	 наслушала	 на	 разго-
вори	по	какъв	начин	да	се	
съберат	 450	 000	 лева	 -	 „а	
пък	 после	 ще	 му	 мислим	
за	изплащането“.	

	 Явно	 намирането	 на	
толкова	 пари	 щеше	 да	
представлява	 твърде	 теж-
ка	 задача	 дори	 за	 баща	
ми,	 когото	 съм	 чувала	 да	
казва,	 че	 работата	 в	 ди-
вотията	 на	 планината	 му	
носела	 четири	 пъти	 по-
висока	 заплата	 от	 тази	
на	 колегите	 му	 в	 минис-
терствата	 и	 по	 градовете.	
Поради	 това	 съм	 живяла	
винаги	със	самочувствието	
на	 дете	 от	 охолно	 семей-
ство	–	прислуга,	къща	като	
замък,	пансион...	сравнено	
с	 останалите	 деца	 на	 ра-
ботниците	 и	 чиновниците,	
нашето	 битие	 ми	 изгле-
ждаше	 много	 охолно.	 И	
изведнъж	 многото	 разго-
вори	 за	 450	 000	 лева	 в	
нашата	уж	благоденстваща	
среда,	 сравнена	 с	 леко-
тата,	с	която	един	на	вид	
подобен	на	дядо	ми	негов	
приятел	 и	 жена	 му,	 почти	
точно	 копие	 по	 външност	
и	 облекло	 на	 баба	 ми,	
някак	 между	 другото	 на-
писа	чек	 за	 500	 000	 лева,	
без	 да	 му	 мигне	 окото.	
Това	 прозрение	 беше	 със	
силата	на	стрес,	който	ми	
подсказа	колко	малко	съм	
научила	за	живота	в	мои-
те	осем	години...
...
	 На	 работната	 площад-
ка	нямаше	и	следа	от	из-
бухливостта	 на	 баща	 ми.	
Когато	 слизах	 да	му	 нося	
обяда,	 установявах	 всеки	
път	 колко	 е	 различен	 в	
подхода	 си	 към	 работни-
ците	 и	 майсторите.	 Беше	
ги	 научил	 на	 всички	 нови	
неща,	свързани	с	бъдещи-
те	производствени	задачи.	
Не	си	беше	направил	тру-
да	 да	 им	 превежда	 нем-
ските	наименования	на	от-
делни	 машинни	 части	 или	
елементи,	но	те	си	говоре-
ха	за	„шибетюри,	зойгери,	
тюлери,	 декели,	 шублери“	
и	 безпогрешно	 боравеха	

с	 тях,	 без	 да	 знаят	 какво	
означават	отделните	думи.	
Схватливите	 балканджии,	
които	природата	не	е	раз-
глезила	 нито	 с	 богата	 и	
плодородна	 почва,	 нито	 с	
приятни	 условия	 за	 земе-
делие,	са	свикнали	да	из-
ползват	максимално	всич-
ко,	 което	 им	 предложи	
животът.	 И	 затова	 бързо	
се	 бяха	 преориентирали	
в	новите	работни	условия,	
още	 повече,	 че	 са	 били	
силно	мотивирани	от	перс-
пективата	 за	 добър	 по-
минък,	 след	 като	 изчезне	
опасността	 от	 закриване	
на	мината.
	 Това	 беше	 и	 движе-
щата	енергия	у	баща	ми	–	
едва	ли	не	да	си	надскочи	
сянката	 и	 да	 се	 залови	 с	
рисково	 начинание,	 което	
при	 провала	 ще	 го	 осъди	
на	 многогодишно	 изпла-
щане.	 В	 замяна	 на	 това	
пък,	 в	 случай	 на	 успех,	
ще	изведе	тях	към	сигурен	
живот,	 а	 него	 –	 до	 върха	
на	 професионална	 реали-
зация.
	 Изкачването	 към	 този	
връх	ставаше	все	по-труд-
но.	Домът	ни	беше	станал	
гръмоотвод	 на	 напреже-
нието	 и	 тревогите,	 които	
не	 биваше	 да	 пречат	 на	
работата	 около	 коксовите	
пещи.	 С	 края	 на	 лятото	
се	очерта	вече	и	краят	на	
мъките.
	 Имаше	 един	 критичен	
връх	 при	 пробното	 запал-
ване.	 Нали	 по	 „литера-
турни	 данни“,	 както	 беше	
обяснил,	се	е	готвил	баща	
ми,	без	да	има	практичес-
ки	 опит	 в	 подобни	 инста-
лации.	Онази	сутрин	слезе	
в	Плачковци	със	заръката:
	 -	 Палете	 кандилото,	
днес	ще	палим	пещите.
(Първият	 опит	 не	 е	 успе-
шен,	но	при	втория	„всич-
ко	минало	без	повече	тре-
воги“.)

	 -	Оттук	вече	по	билото	
ще	гоня	другите	върхове	–	
заяви	 той	 лаконично	 след	
успешния	втори	опит.
	 Запалването	 на	 пещи-
те	 се	 ознаменува	 с	 без-
прецедентен	 гуляй	 около	
тях,	 в	 който	 се	 включиха	
всички	 работници	 и	 слу-
жители,	 участвали	 в	 из-
граждането	 и	 пускането	
им	 в	 експлоатация.	 През	
живота	си	не	си	спомням	
да	съм	преживяла	друг	път	
подобно	спонтанно	търже-
ство.	 Всеки	 пристигаше	 с	
нещо	 за	 ядене	 и	 пиене:	
погачи,	 баници,	 варени	
пилета,	 суджуци,	 и	 мно-
го	 сливова	 ракия,	 каква-
то	 почти	 във	 всяка	 къща	
си	 варяха	 от	 собствените	
сливови	 градини.	 От	 тях	
приготвяха,	 освен	 ракия,	
и	 пестил.	Тогава	 дочух	 да	
си	 говорят,	 че	 бай	 Цани,	
по	прякор	Вълка,	предната	
година	изкарал	5000	литра	
ракия,	 защото	 реколтата	
била	 изключително	 бога-
та...

Пътят по бèлото è äруãèтå жалоíè
	 Ако	 до	 първите	 коксо-
ви	пещи	житейският	път	на	
баща	ми	се	е	характеризи-
рал	 с	 мъчително	 изкачва-
не	и	преодоляване	на	без-
брой	изпитания,	то	следва-
щите	години	бяха	наситени	
пак	с	много	динамика,	но	
тя	 беше	 от	 по-различен	
тип.	Вече	не	са	изисквали	
от	него	да	поема	гаранция	
за	 икономическия	 ефект	
от	 предлаганите	 проекти.	
Втората	 батерия	 коксови	
пещи	през	1935	година	за-
твърди	 дружеството	 като	
единствен	 доставчик	 на	
много	 по-калоричното	 го-
риво	 за	 нуждите	 на	 про-
мишлеността...
	 Имаше	и	още	една	гру-
па	 в	 Гръбчево,	 тази	 на	
белоемигрантите...	 Те	 ко-

ренно	 се	 различаваха	 от	
своите	 български	 другари.	
Те	 не	 можеха	 да	 се	 при-
общят,	живееха	си	в	един	
затворен	кръг,	в	който	до-
пускаха	 майка	 ми	 и	 нас	
със	сестра	ми	покрай	нея.	
Говореха	 си	 не	 само	 на	
руски,	 но	 и	 на	 френски	
език,	 който	 не	 разбирах.	
Но	 майка	 ми,	 която	 го	
беше	 учила	 в	 гимназията,	
се	 възхищаваше	 на	 леко-
тата,	 с	 която	 го	 говорели.	
Беше	й	приятно,	че	мъже-
те	целуваха	ръце	на	жени-
те	и	въобще	бяха	от	един	
съвсем	различен	свят...
	 Колкото	 и	 странно	 да	
е	 -	 баща	 ми	 беше	 съвър-
шено	друг	на	работния	си	
обект,	 сред	 работниците.	
Шегуваше	 се,	 обясняваше	
им	 какво	 очаква	 от	 тях,	
как	 и	 какво	 да	 направят.	
И	 те	 сигурно	 са	 усещали	
приятелското	 му	 отноше-
ние,	 защото	 чувах	 само	
възторжени	 думи	 за	 „гу-
син	 инджинера“...	Това	 си	
пролича,	когато	едно	лято	
избухна	 гризу	 в	 една	 от	
галериите...	 Когато	 изне-
соха	на	носилка	първия	от	
затрупаните,	 първите	 му	
думи	бяха:
	 -	 Гусин	 директоре,	 ша	
знайш,	чи	кату	уздравяме,	
пак	 шъ	 додим	 в	 минътъ.	
Бог	на	помощ!
	 Това	 беше	 миньорски-
ят	поздрав.	Той	беше	изпи-
сан	и	над	входа	на	всяка	
галерия.	 Явно	 под	 земята	
човек	 инстинктивно	 търси	
опора	в	някаква	по-висша	
сила,	защото	усеща	безси-
лието	и	пред	онова,	което	
го	 очаква	 в	 земните	 не-
дра.
	 (Скоро	семейството	на	
инж.	 Ножаров	 отива	 да	
живее	в	София,	а	той	още	
известно	 време	 е	 на	 ми-
ната	 в	Плачковци.	С	 това	
„габровските“	 страници	 в	
книгата	почти	завършват.)

	 Българският	 Червен	
кръст	 започва	 раздаване-
то	 на	 индивидуални	 паке-
ти	 с	 хранителни	 продукти	
на	 331	 485	 нуждаещи	 се	
български	 граждани	 в	 из-
пълнение	на	Оперативната	
програма	 за	 храни	 и/или	
основно	 материално	 под-
помагане	по	Фонда	за	ев-
ропейско	 подпомагане	 на	
най-нуждаещите	се	лица.
	 В	 област	 Габрово	 раз-
даването	 ще	 започне	 в	
град	 Габрово	 от	 29	 март	
(четвъртък)	 във	 временния	
пункт	 на	 ул.	 „Станционна”	
№	 14,	 в	 Севлиево	 	 -	 от	 2	
април,	 в	 Дряново	 –	 от	 10	
април,	 и	 в	Трявна	 –	 от	 12	
април.	
	 Раздаването	 ще	 про-
дължи	 до	 4	 май	 и	 всич-
ки,	 включени	 в	 списъците	
на	Агенцията	 за	 социално	
подпомагане,	 ще	 получат	
по	16,320	кг	от	7	вида	хра-

нителни	 продукти:	 леща	
–	 7	 кг;	 рибни	 консерви	
–	1,120	кг;	 грах	–	3,200	кг;	
лютеница	–	2	кг;	доматено	
пюре	–	0,800	кг;	бисквити	–	
1,200	кг,	и		мед	–	1	кг.	
	 От	 БЧК	 напомнят,	 че	
в	 списъците	 на	 Агенцията	
за	 социално	 подпомагане	
са	 включени	 следните	 ка-
тегории	 граждани:	 Лица	 и	

семейства,	 подпомагани	
с	 целеви	 помощи	 за	 ото-
пление	 през	 отоплителен	
сезон	 2015/2016	 г.;	 майки	
(осиновителки),	 които	 са	
получавали	 месечни	 помо-
щи	 за	 отглеждане	 на	 дете	
до	навършване	на	една	го-
дина	по	реда	на	чл.	8,	ал.	1	
от	Закона	за	семейните	по-
мощи	 за	 деца	 (ЗСПД)	 към	

м.	 октомври	 2016	 г.;	 лица	
и	 семейства,	 получили	 ед-
нократна	целева	помощ	за	
ученици,	записани	в	първи	
клас	 по	 чл.	 10а	 от	 Закона	
за	 семейните	 помощи	 за	
деца	 (ЗСПД)	 за	 учебната	
2016/2017	 г.;	лица	и	семей-
ства,	 получили	 еднократни	
или	месечни	помощи,	пред-
назначени	 за	 превенция	 и	
реинтеграция,	 отглеждане	
на	 детето	 при	 близки	 и	
роднини	 и	 в	 приемни	 се-
мейства	по	реда	и	услови-
ята	на	Правилника	за	при-
лагане	на	Закона	за	закри-
ла	 на	 детето	 (ППЗЗД)	 към	
м.	 октомври	 2016	 г.;	 лица	
и	 семейства,	 инцидентно	
пострадали	при	бедствия	и	
аварии	 при	 форсмажорни	
обстоятелства,	подпомогна-
ти	с	еднократна	помощ	по	
реда	на	чл.	16	от	Правилни-
ка	за	прилагане	на	Закона	
за	 социално	 подпомагане	

(ППЗСП),	 въз	 основа	 на	
установеното	индивидуално	
ниво	 на	материално	 лише-
ние	 към	 м.	 октомври	 2016	
г.;	 лица	 с	 установени	 90%	
трайни	увреждания	с	чужда	
помощ,	 получили	 интегра-
ционни	 добавки	 по	 реда	
на	 Закона	 за	 интеграция	
на	 хората	 с	 увреждания	
(ЗИХУ),	 които	 имат	 личен	
доход	 до	 314	 лв.	 към	 м.	
февруари	 2017	 г.;	 лица	 по-
лучили	 месечни	 помощи	
за	 отглеждане	 на	 дете	 с	
трайно	увреждане,	по	реда	
на	 чл.	 8	 д	 от	 Закона	 за	
семейните	помощи	за	деца	
(ЗСПД),	към	февруари	2017	
година.	
	 Раздаването	ще	се	из-
вършва	 от	 служители	 и	
доброволци	 на	 БЧК,	 като	
всеки	правоимащ	ще	полу-
чава	 хранителните	 проду-
кти	 срещу	 подпис	 и	 доку-
мент	за	самоличност.

БЧК започва разäаваíåто íа 
храíèтåлíè проäуктè в края íа март

	 Днес	от	11:00	часа	ще	
се	състои	поредното	твор-
ческо	 и	 образователно	
ателие	 за	 деца,	 част	 от	
придружаващата	програма	
към	 изложбите	 „Кристо	 и	
Жан-Клод.	Проекти”	и	„Ро-
ден	в	Габрово”.	
	 По	 време	 на	 ателието	
децата	 ще	 експерименти-
рат	с	прости	обемни	фор-
ми,	 с	 които	ще	 се	 опитат	
да	създадат	конструкции	и	
нови	обекти.	
	 Следващото	ателие	ще	
е	на	24	март	(събота)	отно-
во	в	11:00	часа.	
	 Ателиетата	 са	 подхо-
дящи	 за	 деца	 от	 7	 до	 12	

години.	Входът	е	3	лева.
	 От	 14:00	 часа	 ще	 се	
състои	 екскурзоводен	 тур	
в	изложбите,	посветени	на	
световноизвестната	артис-
тична	двойка,	както	и	про-
жекция	 на	филма	 „Кристо	
на	75”	на	журналиста	Тома	
Томов.
	 В	 неделя	 от	 11:00	 до	
17:00	 часа	 ви	 очаква	 по-
редната	 среща	 с	 „Да	 иг-
раем”	и	тяхната	богата	ко-
лекция	 от	 настолни	 игри	
за	малки	и	големи.
	 Събота,	 17	 март:	 11:00	
–	12:30	часа.
	 Неделя,	 18	 март:	 11:00	
–	17:00	часа.

Творчåñко атåлèå, åкñкурзовоäåí 
тур, фèлмова прожåкцèя è äåí 
íа íаñтолíèтå èãрè в ДÕС
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 - Как се насочихте към меди-
цината, г-жо Ненова?
	 -	Вече	се	бях	омъжила,	имах	
и	дете.	Моята	свекърва	беше	ме-
дицински	кадър,	старша	сестра	в	
лабораторията	на	габровската	Па-
тоанатомия.	 И	 покрай	 нея	 стана	
така,	че	започнах	работа	при	д-р	
Агалов.	Тогава	все	още	съществу-
ваше	белодробният	ТЕЛК.	Работих	
с	 много	 качествени	 хора,	 стари	
габровски	лекари	-	освен	д-р	Ага-
лов,	 д-р	Славчева,	 имах	 възмож-
ност	да	общувам	и	с	д-р	Въгленов	
и	 други	 прекрасни	 здравни	 спе-
циалисти,	от	които	научих	много.	
 - Била сте и в Либия?
	 -	 През	 1994	 година	 заминах	
за	Либия,	където	бях	4	години,	от	
които	две	години	и	половина	-	на	
държавен	 договор,	 върнах	 се	 за	
няколко	месеца	в	България,	след	
което	 бях	 на	 частен	 договор	 -	 в	
операционна.	 В	 Либия	 работих	
с	 интернационални	 екипи,	 бях	 в	
детска	 реанимация,	 неонантоло-
гично	 отделение.	 При	 втория	 си	
договор	бях	по-близо	до	граница-
та	с	Тунис,	до	летище	Джерба,	а	
при	първия	-	в	третия	по	големина	
град	 -	Арубия,	 в	 учебна	 болница,	
с	международни	екипи,	 говореше	
се	само	на	английски	език.	Еже-
дневието	 ни	 беше	 много	 натова-
рено.	Всъщност,	за	да	замина	за	
Либия,	 бях	 в	 неплатен	 отпуск	 от	
Белодробна	болница,	където	имах	
прекрасни	колеги.	И	като	се	вър-
нах	през	февруари	1998	г.,	продъл-
жих	отново	да	работя	там.	Тогава	
организацията	 на	 работа	 беше	
такава,	 че	 пневмофтизиатрията	
беше	преместена	в	Консултативна	
поликлиника,	там	останаха	малко	
сестри.	И	аз	предпочетох	да	съм	
в	 самата	 Белодробна	 болница	 и	
да	работя	 в	 едно	от	отделенията	
при	д-р	Трифонов.	Тогава	записах	
Медицински	университет	в	Плевен	
и	 така	 завърших	 другото	 си	 ви-
сше	си	образование	през	2002	г.,	
което	нямаше	нищо	общо	с	педа-
гогиката.	Специалността	ми	беше	
„Здравни	 грижи“	 с	 квалификация	
Управител	 на	 здравни	 грижи	 и	
практика	в	Медицински	колеж.
	 По	 онова	 време	 започнаха	
непрекъснатите	 промени	 в	 на-
шето	 здравеопазване,	 с	 рефор-
ми	 в	 отделенията,	 в	 структурата.	
Налагаха	 се	 много	 дежурства,	 а	
детето	 ми	 вече	 имаше	 по-голяма	
нужда	 от	 внимание,	 трябваше	 да	
се	грижа	да	посещава	извънучеб-
ни	 форми	 на	 обучение,	 водех	 го	
и	 на	 частни	 уроци.	 Родителските	
ми	ангажименти	ме	принудиха	да	
търся	други	възможности,	поради	
което	през	2002	 г.	 се	насочих	да	
работя	 към	 педагогическата	 си	
специалност.	 Станах	 директор	 на	
детската	градина	в	Яворец,	къде-
то	работих	пет	години,	след	което	
се	явих	на	конкурс	за	детска	гра-
дина	в	Габрово	и	станах	директор	
на	ОДЗ	„Първи	юни“	в	продълже-
ние	 на	 три	 години.	 Чувствах	 се	
добре,	 тъй	 като	 там	 е	 създадена	
единствената	 в	 областта	 и	 трета	
поред	в	страната	група	за	деца	с	
увреждания.	В	нея	работеше	и	ме-
дицински	персонал.	Децата,	които	
се	 настаняваха	 в	 нея,	 идваха	 с	
медицински	диагнози	и	с	докумен-
ти	от	ТЕЛК.
	 През	 2010	 година	 се	 премес-
тих	 в	 детска	 градина	 „Слънце“,	 а	
през	 2011-та	 заработих	 там	 като	
старши	учител	и	съм	все	още	там.	
В	 момента	 водя	 предучилищна	
група.	 Децата	 са	 изключително	
любознателни	и	много	умни.	Ско-
ро	 проведохме	 и	 открит	 урок	 на	
тема	„Аз	съм	българче“,	на	който	
присъстваха	освен	много	учители	
и	 родители,	 и	много	 други	 гости.	
Децата	 се	 представиха	 прекрас-
но,	благодарение	на	което	откри-
тият	урок	беше	много	добре	приет	
от	родителската	общност,	както	и	
от	колегите,	разбира	се.
	 Впрочем	 пропуснах	 да	 от-
бележа,	 че	 имам	 най-високата	
квалификация	 -	 Първа	 професио-
нално-квалификационна	степен	от	
Тракийския	 университет	 в	 Стара	
Загора,	 както	 и	 специализация	
„Организация	и	управление	на	об-
разованието“.	Стремила	съм	се	и	
в	двете	сфери	да	придобия	макси-
малното	образование,	което	мога.
 - В момента сте се отдала на 
педагогическата работа. С какво 
Ви привлече работата с децата?
	 -	Като	направя	ретроспекция,	
се	 вижда,	 че	 целият	 ми	живот	 е	
бил	 свързан	 с	 децата.	 Първото	
място,	на	което	започнах	работа,	
беше	 свързано	 именно	 с	 деца,	

с	 новородените	 деца.	 Няма	 нито	
един	 момент	 от	 живота	 ми	 до-
сега,	 в	 който	 да	 липсват	 децата.	
Попадайки	 в	 Либия,	 след	 това	
при	 разпределението	 ми	 в	 не-
онатологичното	 отделение,	 при	
тежките	 случаи	 с	 новородените	
деца,	 чиито	 майки	 са	 с	 отрица-
телен	 резус	 фактор,	 недоносени,	
близнаци,	където	се	налагат	и	об-
менни	 кръвопреливания.	 Въобще	
всичко,	свързано	с	децата,	никога	
не	е	било	далеч	от	мен.
  - Това съдба ли е или личен 
избор?
	 -	Мисля,	 че	 е	 съдба.	Обичам	
децата	 невероятно	 много.	 Разби-
ра	се,	самата	работа	с	тях	е	рис-
кова,	особено	в	детските	градини.	
Там	 има	 винаги	 както	 доволни,	
така	 и	 недоволни.	 Винаги	 има	
и	 конфликти	 -	 едно	 ще	 одраска	
или	 ухапе	 друго,	 трето	ще	 вземе	

играчката	от	ръцете	на	другарчето	
си	 и	 няма	 да	 му	 я	 върне.	 Както	
впрочем	 започва	 всяка	 детска	
свада,	 при	 която	 е	 напълно	 ес-
тествено	никой	да	 не	отстъпва	и	
ако	 няма	 кой	 да	 ги	 помири,	 ста-
ва	пълна	какафония.	Моментално	
останалите	 се	 разделят	 на	 два	
лагера	и	всеки	защитава	своето	-	
викат,	крещят,	подскачат	наоколо.	
Така	 че	 проблемите	 са	 много,	
рискът	 е	 голям.	 В	 нашето	 обще-
ство	 в	 днешно	 време	 агресията	
непрекъснато	расте.	
 - Според Вашия опит как 
може да се преодолее нараства-
щата агресия между децата?
	 -	Считам,	че	е	нужно	връзките	
между	институциите	и	семейство-
то	да	се	засилят.	Защото	не	само	
различните	 институции	 оказват	
влияние	 върху	 възпитанието	 на	
децата	 -	всичко	тръгва	от	семей-
ството.
 - Наблюдавайки малчуганите 
навън, понякога имам чувството, 
че се намирам в джунглата, как 
успявате да усмирите вражду-
ващите, да ги успокоите и да по-
стигнете баланса между тях?
	 -	Най-важното	е	децата	да	се	
чувстват	 обичани,	 да	 усещат,	 че	
са	 значими.	 Когато	 им	 отделяш	
внимание,	 когато	 им	 обясняваш	
спокойно	 за	 проблемите	 и	 оно-
ва,	 което	 не	 бива	 да	 правят,	 те	
разбират.	 По-малките	 трябва	 да	
усетят	обич,	топлина	и	да	не	пред-
почиташ	едно	от	тях,	вместо	да	се	
отнасяш	с	всички	по	един	и	същи	
начин	-	да	им	говориш	спокойно	и	
с	настроение.	Те	са	изключително	
чисти	създания.	Карат	се	помеж-
ду	си,	но	бързо	намират	обратния	
път	 към	 добрите	 взаимоотноше-
ния.	 При	 тях	 няма	 гордост,	 има	
само	 естествени	 човешки	 реак-
ции.	Разбира	се	и	често	подража-
ват	на	големите.	Но	преобладава	
неподправеното	 общуване	 и	 не-
подправената	любов.	
	 Самата	 аз	 съм	 имала	 много	
трудни	 ситуации	 с	 родители,	 а	
навярно	и	много	други	колеги	ще	
го	 споделят,	 когато	 възрастният	
тръгва	 и	 търси	 разправа	 с	 дете.	
Това	е	много	трудно	в	нашата	ра-
бота,	тъй	като	родителят	със	своя	
капацитет,	с	опита	си,	с	неговата	
физическа	сила	дори	не	може	да	
се	изправи	пред	едно	малко	дете	
и	 да	 му	 търси	 сметка	 за	 нещо	
пред	 останалите.	 А	 има	 такива	
родители	и	е	много	трудно,	кога-
то	 трябва	 да	 стопираме	 подобен	
акт.	Има	и	още	нещо,	което	ме	е	
възмущавало:	 карат	 се	примерно	
две	деца	на	пясъка	с	лопатката	и	
едното	изсипало	върху	главата	на	
другото	пясъка.	Обяснявам,	че	по-
добна	постъпка	е	недопустима,	че	
пясъкът	е	попаднал	в	очичките	и	

в	устата	на	другарчето	му,	че	ако	
на	 него	 се	 случи	 подобно	 нещо,	
никак,	 ама	 никак	 няма	 да	 му	 е	
приятно.	И	тъкмо	съм	ги	сдобрила	
и	 ги	 прегръщам,	 майката	 на	 по-
страдалото	дете	зад	мен	напълни	
кофичката	 с	 пясък	 и	 го	 изсипа	
върху	 главата	 на	 беладжията	 с	
думите:	„А	сега	кажи,	добре	ли	ти	
е?!“.	И	се	оттегля.	Всеки	иска	да	
има	лична	саморазправа.
 - Подобни факти не показват 
ли липса на доверие от страна на 
родителите към учителите, към 
персонала на детското заведе-
ние, как се справяте с подобно 
отношение?
	 -	Може	би	това	са	естествени	
реакции	в	определената	ситуация.	
Не	казвам,	че	това	е	практика,	но	
съществуват	подобни	случаи.	Спе-
циално	 в	 нашата	 детска	 градина	
не	е	имало	задълбочен	проблем	с	
родители,	 който	 да	 ескалира.	 Но	
винаги	има	недоволни,	винаги	има	
и	 претенции.	 И	 е	 много	 трудно	
в	 днешно	 време	 да	 се	 работи	 с	
деца,	с	родители,	изобщо	с	хора.
 - Трудно ли се постига балан-
са в днешно време?
	 -	Успяваме	да	го	постигнем	с	
професионализъм.	 Защото	 непре-
къснато	 се	 провеждат	 курсове,	
непрекъснато	 има	 квалификации,	
вземаме	 най-доброто	 от	 чуждес-
транния	 опит,	 както	 и	 от	 практи-
ката	на	колеги,	за	да	можем	да	го	
прилагаме	в	нашата	работа	и	 да	
тушираме	евентуално	възникнали-
те	конфликти.
 - Как адаптирате авангардни-
те теории в една изключително 
конфликтна ситуация, пример-
но?
	 -	Много	зависи	и	от	ценност-
ната	 система	 на	 самия	 родител	
и	 именно	 поради	 това	 е	 много	
трудно.	Ако	един	родител	не	иска	
да	приеме,	че	и	той	трябва	да	се	
подчинява	на	правилата	на	инсти-
туцията,	е	трудно	да	бъде	убеден	
в	 правотата	 на	решенията,	 които	
взема	педагогът,	както	и	в	начина,	
по	 който	 той	 възпитава.	 И	 съот-
ветно	резултатът	от	самото	възпи-
тание	 ще	 бъде	 съвсем	 различен.	
Ако	родителят	помага	в	работата	
на	 педагога	 със	 своето	 разбира-
не,	 тогава	се	тушира	негативната	
проява	 на	 детето	 и	 резултатът	 е	
добър.	Ако	той	не	поощрява	рабо-
тата	на	педагога	и	не	е	съгласен	
с	неговия	подход,	тогава	има	про-
пуквания	и	резултатът	 не	 е	 този,	
който	 трябва	 да	 бъде.	 Детето	 се	
изгражда	 с	 мисълта,	 че	 винаги	
е	 право	 във	 всичко.	 Смята,	 че	
каквото	и	да	направи,	то	ще	бъде	
толерирано	и	това	ще	продължи	и	
напред	-	в	училището	и	в	живота.	
 - Така не се възпитава лична 
отговорност?
	 -	Точно	така.	Не	го	възпитава	

не	само	на	лична	отговорност,	но	
и	на	ред,	на	дисциплина	и	на	то-
лерантно	отношение	 към	другите,	
което	 е	 много	 важно	 в	 днешно	
време.	 Ето,	 расте	 броят	 на	 де-
цата	 с	 увреждания,	 със	 специал-
ни	 образователни	 проблеми.	 Все	
повече	 такива	 деца	 навлизат	 в	
детските	градини.	И	те	трябва	да	
бъдат	заедно	с	другите,	което	из-
исква	много	деликатно	отношение	
на	педагога.	Как	ще	работи,	 как-
ви	образователни	и	възпитателни	
прийоми	ще	използва	в	една	гру-
па,	 за	 да	 не	 лиши	 децата,	 които	
нямат	 специални	 потребности	 от	
това,	 което	 могат	 да	 надградят.	
Както	 и	 да	 не	 лиши	 детето	 със	
специални	 потребности	 от	 това,	
което	трябва	да	получи,	защото	в	
тези	случаи	се	хващаме	за	онова,	
което	детето	може,	което	умее	и	
което	 му	 е	 приятно	 да	 го	 дора-
звие.	Не	на	всяка	цена	да	научи,	
защото	 понякога,	 според	 диагно-
зите,	е	невъзможно.
 - Трудно ли се работи с деца-
та с увреждания?
	 -	 Много	 трудно,	 защото	 за-
виси	 най-много	 от	 спецификата	
какво	 може	 да	 се	 постигне	 с	
едно	 дете.	Понякога	 то	 не	 пречи	
с	нищо	на	останалите,	но	има	мо-
менти,	в	които	то	изисква	повече	
индивидуално	 внимание.	 Разбира	
се,	с	тях	работят	и	ресурсни	спе-
циалисти	 в	 тази	 област,	 което	 е	
един	от	плюсовете	на	системата,	
че	 детето	 има	 възможност	 да	
получи	 пълноценна	 грижа	 -	 лого-
педи,	 педагог,	 психолог.	 Самата	
аз	 сериозно	 подкрепям	 идеята	
за	 психолози	 във	 всички	 детски	
градини.	 Ежедневните	 проблеми	
в	 детските	 заведения	 изискват	 и		
разговори,	 и	 работа	 с	 родители.	
Ние	 го	правим	ежедневно,	но	за	
жалост,	признавам,	не	винаги	ус-
пяваме.
 - Всеизвестна истина е, че 
най-жестоки са децата, тъй като 
изразяват чувствата си съвсем 
спонтанно, без да умеят да пре-
ценят нанесените поражения 
върху ответната страна, тъй като 
все още не са успели да се на-
учат да го правят. Как успявате 
да опазите деликатната психика 
на децата с увреждания от все 
още ненаучените на състрадание 
малчугани?
	 -	Когато	има	дете	с	уврежда-
не	в	дадена	група,	останалите	 го	
приемат,	свикват	с	него.	Те	знаят	
какво	може	и	го	приемат	такова,	
каквото	е.	Защото	обикновено	не	
са	злонамерени,	просто	не	могат	
да	 контролират	 някои	 свои	 емо-
ции	и	изяви.	
 - Всяко дете се ражда невин-
но, но точно ние, възрастните, 
сме отговорни за това как ще 
бъдат възпитани, а не детските 
градини, нали?
	 -	От	родител	до	родител	има	
разлика.	Вярно	е	и	също,	че	все-
ки	греши,	но	не	всеки	може	да	си	
го	признае.	Защото,	ако	се	каже,	
че	родителят	е	виновен,	някои	се	
засягат	и	ще	кажат:	„Не	е	така!“.
 - Не считате ли, че в днешно 
време са нужни и училища за 
родители?
	 -	 Ние	 непрекъснато	 работим	
с	 родители	 и	 това	 е	 заложено	
в	 нашата	 педагогическа	 дейност.	
Организираме	тематични	родител-
ски	 срещи,	 тренинги	 с	 родители,	
което	 доста	 улеснява	 работата	
ни.	От	постъпването	си	в	първата	
група	на	детската	градина,	докато	
се	стигне	до	последната,	четвърта	

група,	родителите	са	наши	помощ-
ници.
 - Имам предвид друго - ко-
гато младите решат да създават 
семейство, не трябва ли тогава 
да преминат през своеобразно 
училище, което да ги подготвя за 
бъдещите отговорности, за всич-
ко онова, което ги очаква?
	 -	 Считам,	 че	 ако	 един	 човек	
се	 интересува	 от	 възпитанието	 и	
от	израстването	на	едно	дете,	той	
винаги	 ще	 намери	 начин	 и	 въз-
можност	да	чете,	да	се	образова.	
Навремето	 беше	 много	 модерна	
книгата	 на	 д-р	 Бенджамин	 Спок	
за	 отглеждането	 и	 възпитанието	
на	малкото	дете	още	от	неговото	
раждане	и	който	имаше	желание,	
я	 четеше,	 а	 който	 нямаше	 -	 не	
се	интересуваше	от	нея.	Така	е	и	
сега.	 Има	 достатъчно	 литература	
в	тази	посока.	Дори	и	да	погово-
риш	с	педагога	на	детето	си,	пак	
е	от	значение,	но	не	всеки	търси	
подобен	разговор.
 - Коя, според Вас, е най-го-
лямата грешка, допускана от ро-
дителите в днешно време? Дали 
не отминаваме с безразличие 
някои случки от живота на де-
тето, считайки, че не то, а някой 
друг е виновен за определена 
проява?
	 -	Наистина	невинаги	се	отда-
ва	 значимото	 на	 нещо,	 което	 се	
е	 случило.	 А	 е	 важно	 грешката	
да	 се	 коригира.	 Защото	 именно	
навременната	 корекция	 е	 много	
важна.	 Случвало	 се	 е	 колеги	 да	
насочват	родителите,	обяснявайки	
за	нещо,	случило	се	през	деня,	но	
получават	 отговора:	 „Айде,	 айде,	
и	аз	съм	бил	такъв	едно	време!“.	
Да,	 няма	 идеални	 хора,	 всеки	 е	
минал	 през	 определени	 етапи	 от	
своя	живот,	но	има	момент,	в	кой-
то	 трябва	да	се	подчертае	какво	
може	 и	 какво	 не	 може,	 какво	 е	
разрешено	 и	 какво	 не	 е,	 кое	 е	
добре	и	 кое	не	е.	Ние	в	 групите	
имаме	правила	и	децата	ги	знаят,	
а	когато	някое	от	 тях	 ги	наруши,	
самите	 те	 коригират	 своето	 дру-
гарче.	 Което	 означава,	 че	 те	 са	
наясно	 какви	 грешки	 не	 бива	 да	
се	допускат.	И	 ги	знаят	по-добре	
от	 родителите	 си,	 според	 мен.	
Но	 считам,	 че	 угаждането	 със	
скъпи	играчки,	с	придобивките	от	
компютърните	технологии	-	децата	
още	не	различават	добре	звукове-
те,	но	добре	работят	с	таблет	-	не	
е	 редно.	 Всяко	 нещо	 трябва	 да	
следва	 етапите	 на	 своето	 разви-
тие.	Та,	много	от	тях	имат	по-скъ-
пи	таблети	и	мобилни	телефони	от	
възрастните.	 Поради	 това	 в	 мо-
мента	работим	по	проект,	свързан	
с	 навлизането	 на	 IT-технологиите	
в	живота,	за	да	са	наясно	децата,	
че	таблетите	не	са	само	за	игри,	
а	 и	 за	 придобиване	 на	 знания,	
които	ще	им	бъдат	полезни	в	жи-
вота,	когато	пораснат.	Този	проект	
включва	 точно	 определени	 теми,	
върху	които	се	работи	с	таблет	и	
интерактивна	 дъска	 и	 децата	 се	
справят	много	добре.	Това	за	тях	
е	много	интересно	и	така	ги	под-
готвяме	за	бъдещето.	Но	е	важно	
да	се	знае	и	какви	трябва	да	са	
приоритетите.
 - Няма ли опасност децата 
да изпреварят по знания и уме-
ния родителите си и утре техният 
авторитет да „падне“, подготвени 
ли са родителите за подобен тех-
нологичен срив във взаимоотно-
шенията деца-възрастни?
	 -	Мисля,	че	надали	родителите	
разсъждават	 в	 тази	 посока.	 Но	
ми	 се	 струва,	 че	 голяма	 част	 от	
тях	не	са	подготвени	за	подобен	
срив.	 Ето	 защо	 ние,	 учителите	 и	
родителите,	трябва	да	сме	в	крак	
с	времето,	за	да	имаме	необходи-
мия	авторитет	пред	децата.
 - Нека да се върнем назад, 
към Либия. Бяхте ли там, когато 
екскалира напрежението около 
нашите медици?
	 -	Вече	си	бях	дошла.	Но	още	
когато	работех	в	частната	 клини-
ка,	 се	 чуваха	 някои	 неща	 много	
по-рано.	Либия	е	огромна	страна.	
Това,	 което	 се	 случи	 с	 колегите,	
беше	в	Бенгази,	а	аз	работех	по-
близо	до	Триполи,	което	е	на	1500	
км	 разстояние.	А	 Бенгази	 е	 ста-
рата	 столица	 на	 Либия,	 строена	
от	 италианците	 и	 градът	 е	 много	
красив.	 Но	 там	 винаги	 районът	
е	 бил	 бунтарски	 и	 точно	 оттам	
са	 започвали	 всички	 опити	 за	
преврат	 на	Кадафи,	 поне	аз	 съм	
чувала	за	два-три	от	тях,	отпреди	
да	отида	там.
 - Имало ли е политически 
нюанс в случилото се с нашите 
медици?

	 -	 Всичко	 е	 политика,	 това	
мога	да	кажа	аз.	Всичко	е	поли-
тика,	не	толкова	вина.	Това,	което	
се	разказваше,	че	са	работили	в	
отделенията	 с	 използвани	 игли,	
въобще	 не	 мога	 да	 си	 го	 пред-
ставя.	 И	 според	 мен	 въобще	 е	
невъзможно.	Поне	самата	аз,	къ-
дето	съм	работила,	се	използваха	
единствено	нови	и	то	качествени	
консумативи.	Това	 беше	 полицей-
ска	държава	и	не	е	възможно	да	
изнесеш	 нещо	 от	 болницата	 или	
да	 внесеш	 друго	 -	 кръвна	 банка	
или	спринцовки,	без	да	се	разбе-
ре.	Там	имаше	полиция	за	всичко	
-	и	морална,	и	здравна,	всякаква,	
която	знаеше	за	статута	на	всеки	
един	чужденец	в	страната.	Затова	
ми	е	чудно	как	се	е	случило	това.	
Но	 всичко	 може	 да	 бъде	 скалъ-
пено	 не	 само	 в	 полицейска	 дър-
жава,	а	и	навсякъде.	Според	мен	
колегите	 бяха	 жертва.	 Смятам,	
че	 нашата	 държава	 трябваше	 да	
застане	твърдо	зад	тях.	
	 Чувала	съм	много	грозни	думи	
по	този	повод	като	„Те	отишли	да	
печелят	 пари“,	 „Кой	 знае	 какви	
са	 ги	 вършили“	 и	 какво	 ли	 още	
не.	 Да,	 всеки	 си	 прави	 сметката	
къде	ще	печели	тези	пари	-	дали	
тук	 или	 в	 друга	 държава.	 Всеки	
знае	 защо	 е	 отишъл,	 какво	 го	 е	
накарало,	какви	проблеми	е	имал	
и	 не	 считам,	 че	 тези,	 които	 са	
останали,	могат	и	имат	право	да	
съдят	тези	там,	които	са	излезли	
извън	 страната	 да	 изкарват	 пре-
храната	си.	Още	повече,	че	те	не	
са	крали,	а	са	отишли	да	работят.	
И	то	съвестно.	И	нямаме	право	да	
ги	съдим.	Всеки	има	своите	изме-
рения.	
	 Когато	 отидох	 в	 Либия,	 бях	
твърде	млада,	едва	на	28	години.	
А	там	човек	попада	в	съвсем	раз-
лична	среда	-	религиозна,	култур-
на	и	ако	не	спазваш	каноните,	си	
аут.	Съобразяваш	се	с	мястото,	в	
което	си	попаднал,	и	си	като	тях.	
Те	 например	 се	 молят	 на	 всеки	
два	 часа	 и	 тогава	 не	 можеш	 да	
поставиш	 дори	 лекарството	 му.	
Не	можеш	да	прекъснеш	акта	на	
неговата	молба	към	Бога	му.	
Но	 това,	 което	 съм	 видяла	 като	
отношение	 между	 българите	 в	
чужбина,	е	нещо	ужасно.	Само	ще	
спомена	 проф.	 Николай	 Данчев,	
който	 се	 занимаваше	 с	 психоло-
гията	 на	 българина	 и	 казваше,	
че	 ние	 сме	 донякъде	 лоши	 хора.	
Защото	 сме	 голяма	смес	от	раз-
лични	 народности,	 които	 са	 пре-
минавали	 през	 територията	 на	
държавата	ни	във	вековете.	И	тук	
се	е	пренесло	всичкото	лошо	от-
ношение	към		другия,	когато	може	
и	когато	има.	А	не	би	трябвало	да	
е	така.	В	болницата,	в	която	рабо-
тех,	имаше	много	филипинци,	пре-
ди	тях	там	са	работили	сръбкини,	
които	не	са	можели	буквално	да	
си	вдигнат	главата,	толкова	задъл-
жения	са	имали.	
	 Когато	 отидохме	 ние,	 бълга-
рите,	 имаше	 и	 руснаци	 тогава,	
но	 специално	 нас	 ни	 считаха	 за	
толкова	изостанали	като	държава,	
че	 едва	 ли	 не	 нямаме	 телеви-
зори,	 вода	 по	 домовете	 си,	 че	
се	 движим	 единствено	 пеша,	 тъй	
като	 нито	 имаме	 пътища,	 нито	
превозни	 средства.	 И	 когато	 по-
питах	 една	 от	 филипинките,	 след	
като	 е	 работила	 толкова	 време	
в	Либия,	 какво	е	 купила	за	себе	
си,	 тя	 обясни,	 че	 в	 семейството	
са	12	деца	и	изпраща	парите	на	
семейството	си,	тъй	като	са	много	
бедни	 -	 едно	от	 тях	се	жертва	и	
отива	в	чужбина,	за	да	осигурява	
средства	поне	за	храната	вкъщи.	
И	заяви,	 че	е	 успяла	да	си	 купи	
ресторант.	Като	погледнах	 -	 една	
лодка	във	водата,	която	наричаше	
рибен	 ресторант.	 Когато	 показах	
снимки	 от	 моя	 дом,	 тя	 буквално	
онемя,	 когато	 видя	 при	 какви	
условия	 живеем	 в	 България.	 Но	
днес	 ние	 като	 че	 сме	 вече	 като	
тях.	
 - Когато слушам Вашите раз-
кази, излиза, че ние не оценява-
ме какво имаме.
	 -	Снощи	се	чух	с	мой	приятел	
лекар	от	 годините	ми	в	Либия,	 и	
сега	отново	е	в	чужбина,	който	ми	
каза:	 „Имаме	 прекрасна	 страна	
-	 с	 планини,	 море,	 реки,	 но	 ня-
маме	държава“.	И	това	е	лошото,	
че	 заради	 липсата	 на	 държав-
ност	всички	се	пръснахме	навън.	
А	 по-добро	 място	 от	 България	
няма.	Нашата	страна	е	прекрасна,	
дава	 възможност	 за	 всичко.	Ние	
можем	 всичко.	 Имаме	 толкова	
много,	 но	не	 го	 ценим.	И	 трябва	
да	направим	необходимото,	за	да	
съхраним	нашата	България.

Юлèя Нåíова: „Най-важíото å äåцата äа ñå чувñтват обèчаíè”

Юлия Ненова 
е	 родена	 на	 7	 юли	 1966	 г.	 в	
Сливен.	 Баща	 й	 е	 от	 Сливен,	
а	 майка	 й	 -	 от	 стар	 габровски	
род,	 Свитаровия.	 Двамата	 са	
се	срещнали,	благодарение	на	текстилната	промишленост	-	тя	от	
ДВТК	„Георги	Генев“,	той	от	„Съби	Димитров“,	а	по-късно	и	два-
мата	започват	работа	в	Габрово	-	в	„Георги	Генев“,	а	по-късно	и	
в	Боженци.	
	 Завършва	 Националната	 Априловска	 гимназия	 с	 профил	
френски	език,	след	което	и	Медицински	колеж	в	Плевен,	била	е	
медицинска	 сестра	 „детски	 профил“.	 Впоследствие	 се	 преквали-
фицира,	 взема	 общ	 профил,	 както	 и	 категория	 за	 операционна	
сестра.	Завършва	и	във	ВТУ	„Св.	Св.	Кирил	и	Методий“	специал-
ността	 „Педагогика“	 -	 магистър.	 В	 педагогическата	 сфера	Юлия	
Ненова	 има	 Първа	 професионално-квалификационна	 степен	 от	
Тракийския	 университет	в	Стара	Загора,	 както	и	специализация	
„Организация	и	управление	на	образованието“.	През	2002	година	
завършва	и	Медицински	университет	в	Плевен	по	специалността	
„Здравни	грижи“,	с	квалификация	„Управител	на	здравни	грижи“.
	 Юлия	Ненова	е	била	пет	години	директор	на	детската	градина	
в	Яворец	и	три	години	на	ОДЗ	„Първи	юни“.	В	момента	е	старши	
учител	в	ДГ	„Слънце“.
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весеЛиН ив. Димитров
Продължава от бр. 57
	 През	 март	 1928	 годи-
на	 в	 града	 е	 основано	
Автомобилно	 шофьорско	
дружество	 с	 председател	
Никола	 Марокинджиев.	То	
имало	 за	 цел	 да	 даде	 на	
членовете	 си	 и	 общество-
то	 просвета	 и	 познания	
по	 автомобилното	 дело	 и	
да	осигури	професионална	
защита	 на	 членовете	 си.	

През	 1935	 година	 предсе-
дател	 на	 това	 дружество	
става	Сава	Бойчев.	
	 През	 1929	 година	 се	
честват	 1000	 години	 от	
смъртта	 на	 цар	 Симеон	
Велики	 и	 50	 години	 от	
основаването	 на	 Третата	
българска	 държава	 (1879	
г.).	 По	 този	 повод	 в	 Пре-
слав	е	запален	Свещеният	
огън	 и	 пренесен	 през	Ве-
лико	 Търново	 и	 Пловдив	
до	София.	На	Сава	Бойчев	
е	 възложено	да	 го	прене-
се	 през	 най-тежкия	 етап	
от	 Габрово	 през	 Балкана	
до	Казанлък.
	 През	двайсетте	и	трий-
сетте	 години	 на	 ХХ	 век		
нараства	 и	 броят	 на	 ав-
томобилите	 на	 фабриките	
и	 частните	лица.	Фабрика	
„Успех“	 имала	 два	 леки	
автомобила:	 „Мерцедес	
–	 Бенц“	 и	 „Додж“	 –	 се-
демместна.	 Индустриале-
цът	Димитър		Пенчев	имал	
една	шестместна	кола,	фа-
брика	 „Орел“	 на	 Ботьо	 и	
Христо	Радеви	–	лека	кола	

„Оубърн“,	 фабрика	 „Иван	
Хаджиберов“	–	една	кола	и	
един	мотоциклет.	„Иван	К.	
Калпазанов“	АД,	„Алексан-
дър“	 АД,	 Воден	 синдикат	
„Грамадата“	 също	 имали	
автомобили.	
	 Към	1930	година	в	гра-
да	се	движели	40	коли.	Те	
вече	 били	 регистрирани	 в	
Околийското	 управление,	
имали	 номера	 и	 собстве-
ниците	им	плащали	данък.	

	 Гражданите,	 обаче,	 не	
били	подготвени	за	такова	
настъпление	 на	 автомоби-
ла.	Те	 нямали	 още	 изгра-
дени	 навици	 да	 се	 пазят,	
тесните	 и	 криви	 улици	 на	
града	не	давали	 кой	знае	
какви	 възможности	 за	
това,	 а	 и	 голяма	 част	 от	
водачите	 били	 неподгот-
вени.	 Така	 катастрофите	
зачестили.	Те	 били	 сенза-
ция	за	града	и	широко	се	
отразявали	 в	 местния	 пе-
чат.	В	един	от	габровските	
вестници	четем:
	 „В	петък,	8	юли	1929	г.,	
в	 8	 часа	 вечерта	 автомо-
бил	№	27,	каран	от	шофьо-
ра	Аврам	Аврамов,	 прега-
зи	на	главната	улица	пред	
книжарница	 „Наука“	 чети-
ригодишното	 дете	 Стани-
мир	 Кюстелев...	 Шофьор-
ът	 караше	 колата	 много	
бързо.	 Познавачи	 опреде-
лят	скоростта	на	30	 км.	 в	
час.	Шофьорът	е	натиснал	
веднага	 спирачките,	 ала	
автомобилът	се	спре	след	
като	 прегази	 детето	 и	 се	

тътрузи	 8	 крачки,	 което	
личи	по	черните	следи	що	
гумите	 оставиха	 по	 ка-
менната	 настилка.	 Ако	 се	
движеше	 с	 8	 клм.	 в	 час,	
както	изисква	законът,	не-
щастието	може	би	нямаше	
да	 стане...	 Познати	 са	 на	
всички	дивашката	слабост	
на	ония,	които	се	возят	в	
автомобил,	 да	 карат	 бър-
зо.	Особено	пък	са	диви	и	
некултурни	 мнозинството	

от	 шофьорите,	 които	 като	
хванат	 кормилото,	 мислят	
себе	 си	 едва	 ли	 не	 за	
адмирали	и	се	държат	на-
хално	 и	 предизвикателно.	
Човек	 непрестанно	 трепе-
ри	 за	 живота	 си,	 когато	
се	движи	по	улицата,	дето	
постоянно	фучат	повече	от	
30	 автомобила	 и	 дигат	 на	
това	 отгоре	 цели	 облаци	
прах.	Властта	е	длъжна	да	
вземе	 най-строги	мерки	 и	
спаси	 гражданите	 от	 тази	
грозна	 и	 постоянна	 опас-
ност“.
	 Само	 	 месец	 по-късно	
става	ново	произшествие.
	 „...На	 19	 август	 нео-
питният	шофьор	Стефан	А.	
Манев	 хвърли	 собствения	
си	автомобил,	току	що	ку-
пен	 същия	 ден	 и	 излязъл	
за	 пръв	 път	 да	 бъде	 опи-
тан,	 от	 Шиваровия	 мост...
Автомобилът	 изкъртва	
желязната	 ограда,	 полита	
надолу,	обръща	се	и	пада	
в	 реката.	 В	 автомобила	
са	 били,	 освен	 шофьора,	
баща	му,	една	жена	и	три	

момиченца.	По	чудо	никой	
не	 е	 наранен	 тежко.	При-
текли	се	няколко	граждани	
и	 извадили	 пострадалите	
от	 водата.	 С	 големи	 уси-
лия	 бил	 извлечен	 и	 авто-
мобилът,	 между	 впрочем	
напълно	 разрушен.	 Заслу-
жава	 да	 се	 отбележи,	 че	
някои	 от	 многобройните	
зрители	успели	да	открад-
нат	 три	 ремъка	 на	 ония,	
които	 се	 били	 съблекли,	
за	 да	 вадят	 от	 водата	 и	
хората	и	автомобила...“

 

„...Не	 се	 изминаха	 и	 два	
дена	 и	 вчера	 се	 случи	
ново	 нещастие	 на	 Шива-
ровия	мост.	По	обед	една	
каруца,	 теглена	 от	 два	
коня	 минава	 по	 моста	 за	
Булеварда.	Тъкмо	когато	е	
била	вече	към	средата	на	
моста,	 насреща	 и́ изпъква	
един	автомобил,	незабеля-
зан	до	тогава	от	каруцаря.	
Последният	стъписва	коне-
те	 и	 –	 разрушената	 огра-
да	 не	 е	 направена	 още	
–	 каруца,	 коне	 и	 хора	 се	
сгромолясват	 върху	 ска-
лите	в	реката.	Седящите	в	
каруцата	са	били	6	души...“
	 И	 тук	 вината	 се	 хвър-
ля	 върху	 автомобила.	
Отбелязват	 се	 още	 мно-
го	 такива	 произшествия,	
които	 били	 доста	 чести.	
Подтикнато	 от	 вестника,	
Околийското	 управление	
изкарва	 стражарите	 по	
улиците	 и	 само	 за	 един	
ден	 са	 съставени	 15	 акта	
за	 превишена	 скорост.	
Според	действащия	тогава	
правилник	 за	 движение-
то	 по	 пътищата	 автомоби-
лите	 могат	 да	 се	 движат	
в	 населените	 места	 със	
скорост	от	8	до	15	км/час	
според	 натовареността	 на	
улиците.
	 „...Неотдавна	–	продъл-
жава	 гневната	 статия	 във	
вестника	 –	 чухме	 изявле-
ния	 на	 шофьори,	 че	 щом	
има	 автомобили,	 ще	 има	
и	 човешки	жертви...	 Само	
в	едно	досущ	разстроено,	
досущ	 подивяло	 общество	
може	 да	 се	 допусне	 по-
добно	нещо...“
	 Често	 явление	 било		
минувачите	нарочно	да	не	
се	отбиват	от	 пътя	 на	ав-
томобила,	макар	че	ушите	
им	 биват	 проглушени	 от	
свирките.
	 А	вестникът	допълва:
	 „Една	 голяма	 част	 от	

шофьорите	 твърде	 неза-
служено	са	заели	и	носят	
това	 звание.	 На	 някои	 от	
тях	не	бива	да	бъде	позво-
лено	да	карат	дори	талига,	
камо	ли	автомобил.	Много	
от	тях	са	се	научили	само	
да	въртят	как	да	е	корми-
лото,	 а	от	машинарията	и	
други	особености	на	авто-
мобила	не	разбират	нищо.	
Други	 пък	 изглеждат	 като	
някакви	 хлапета	 и	 човек	
просто	 се	 чуди	 как	 им	 е	
поверен	 автомобил	 и	 как	

някои	пътници	се	решават	
да	 се	 качат	 в	 неговата	
кола.	
	 В	 Габрово	 сега	 (1929	
г.)	 има	 само	 7	 –	 8	 души,	
които	с	достойнство	носят	
тази	служба	и	които	освен	
това	са	възпитани	и	учти-
ви,	а	не	груби	и	самомни-
телни	 като	 мнозина	 свои	
колеги.	Човек	би	трябвало	
да	очаква,	че	Дружеството	
на	 шофьорите	 ще	 вземе	

всички	 възможни	 мерки	
да	 стегне	 и	 превъзпита	
някои	свои	членове,	които	
иначе	просто	петнят	цяла-
та	им	професия...“
	 През	двайсетте	години	
на	века	новият	Априловски	
булевард	 станал	 любимо	
място	 за	 вечерни	 разход-
ки	 на	 габровци.	 Затова	
Общинското	 управление	
забранило	каквото	и	да	е	
движение	 на	 автомобили	
след	6	часа́	вечерта.	Това	
обикновено	 не	 се	 спазва-

ло	от	шофьорите,	които	на	
всичкото	 отгоре	 карали	 с	
чудовищна	 скорост,	 над-
хвърляща	 ограничението	
от	8	километра	в	час.
	 През	 септември	 1936		
година	 габровският	 индус-
триалец	 Пенчо	 Семов	 пъ-
тувал	 с	 автомобила	 си	 за	
Русе	със	съпругата	си	Рад-
ка	 Пенчо	 Семова.	 Заедно	
с	 тях	 пътували	 търговецът	
Богдан	Генчев	и	съпругата	

му	 Стефана	 Богдан	 Ген-
чева.	 Шофьорът	 карал	 с	
твърде	 високата	 скорост	
от	 30	 км	 в	 час	 и	 на	 26	
км	от	Русе	на	един	завой	
автомобилът	полита	в	про-
пастта,	 като	 се	 преобръ-
ща	 два	 пъти.	 За	 щастие,	
всички	пътници	били	само	
контузени,	само	г-н	Богдан	
Генчев	 бил	 по-силно	 уда-
рен	в	ръката.
	 „Като	 поздравяваме	
господата	Семов	и	Генчев	
и	госпожите	им	с	щастли-
вото	 избавление,	 пожела-
ваме	им	още	дълъг	и	щаст-
лив	живот.	По	този	случай	
се	надяваме,	че	щедростта	
на	г-н	Семов	ще	се	прояви	
пак	 широко	 в	 някое	 ново	
благотворително	 дело“	 –	
завършва	хроникьорът.
	 С	 увеличаването	 на	
броя	 на	 автомобилите	 се	
увеличило	 и	 търсенето	 на	
бензин,	смазочни	материа-
ли,	гуми	и	резервни	части.	
В	града	вече	има	няколко	
„бензиностанции“.	 Състо-
яли	 се	 от	 няколко	 варела	
(с	 бензин,	 газ	 за	 освет-
ление,	 смазочни	 масла),	
от	 които	 с	 ръчна	 помпа	
се	наливало	в	разграфени	
10-литрови	стъкленици.	Из-
вестни	 търговци	 към	 1926	
година	 били	 Никола	 Ив.	
Ванков	 и	 „Никола	 А.	 Ха-
лачев	 и	С-ие“,	 които	 били	
представители	 за	 Габрово	
и	 Севлиево	 на	 американ-
ската	 компания	 „Standard	
Oil	 Company	 of	 New-York“		
(предлагали	всички	видове	
бензин,	газьол,	масла,	гре-
си	и	др.).	
 На	 същата	 американ-
ска	компания	през	1930	го-
дина	 станал	 представител	
и	Константин	Тепавичаров,	
който	 предлагал	 горивата		
удобно	 разфасовани	 в	 те-
некиени	кутии.	
Продължава следващата събота

Автомобèлíèят 
траíñпорт в Габрово

Автомобил „Оубърн“ на фабрика „Орел“. На волана е Стефан Хр. Радев, а до него 
- баща му Христо Радев – един от собствениците на фабриката. 1936 г. Сним-
ка: Държавен архив – Габрово.

Габровски автомобил. Архив на автора.

Празникът на шофьорите Св. Дух. Водосвет на пл. „1 май 1876 г.“. В сградата вдясно е била агенцията на 
автомобилното дружество „Св. Никола“. Снимка: Частен архив.

По шосето към връх Св. Никола, 1935 г. 
На преден план – Васил Ив. Досев.  Архив на сем. Досеви Другарски обяд на шофьорския празник Св. Дух. Архив на сем. Досеви.

От Трявна за Царева ливада с автомобила на Васил Досев. 1933 г. С шеги и пес-
ни пътят се изминавал неусетно. На волана е Васил Досев. Архив на сем. Досеви
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Продължава от бр. 57
В кабинета
	 Когато	 бай	 Страшимир	 влезе	 в	
кабинета	на	директора,	секретарка-
та	му	не	го	спря,	не	каза,	че	е	зает.	
Директорът	 говореше	 по	 телефона	
и	без	да	прекъсва	разговора,	даде	
знак	на	бай	Страшимир	да	седне	на	
фотьойла.	После	остави	слушалка-
та,	усмихна	се	широко	и	подхвана	
направо:
	 -	 Другарю	 Страшимир...	 Тодо-
ров,	аз	се	запознах	с	изложението	
Ви	 до	 министерството.	 Постъпили	
сте	 много	 честно.	 Наистина	 в	 на-
шето	 предприятие	 стават	 големи	
разхищения	на	материали	и	бракът	
непрекъснато	 се	 увеличава.	 А	 Вие	
няколко	 пъти	 повдигахте	 въпроса,	
и	 тук,	 при	 мене	 сте	 идвали,	 и	 на	
събрания	 чух,	 много	 пъти	 сте	 се	
изказвали.	 Но	 нито	 началниците	
на	 цехове,	 нито	 моите	 заместни-
ци	 си	мръднаха	 пръста.	 Откровено	
казано,	 най-голяма	 вина	 нося	 аз!	
Другарите	 от	 Обединението	 искат	
да	 дам	обяснения.	Нима	ще	седна	
да	 се	 оправдавам.	 Та	Вие	 толкова	
конкретно	 и	 вярно	 сте	 описали	
всичко	-	че	„цари	безотговорност“	
-	 ами	 нали	 затова	 приключихме	
първото	 тримесечие	 толкова	 зле	 с	
плановите	 показатели...	 Но	 всичко	
ще	 се	 оправи.	 Аз	 съм	 спокоен,	
защото	знам,	че	има	ли	хора	като	
Вас,	които	открито	да	ни	сочат	сла-
бостите,	а	не	зад	гърба...
	 Тук	директорът	посочи	зад	гърба	
си	шарения	килим,	бай	Страшимир	
го	погледна	разсеяно,	но	изведнъж	
забеляза	 до	 него	 голям	 луксозен	
календар.	Беше	ПЪРВИ	АПРИЛ.	

Хорски приказки
Много	думи	пари	не	струват,	освен	
ако	са	отпечатани.	
	 *	*	*

В	природата	нищо	не	се	губи.	Само	
човек	погубва	природата.
	 *	*	*
Ако	си	бос	и	на	пръсти	да	стъпваш	
-	пак	ще	те	усетят.
	 *	*	*
На	 младини	 съпругът	 ми	 имаше	
само	сърце.	Сега	разбрах,	че	имал	
бъбреци,	чер	дроб,	жлъчка.
	 *	*	*
Обърка	конците,	след	като	чорапът	
взе	да	се	разплита.
	 *	*	*
Има	 собствен	 почерк	 в	 работата,	
но	много	е	нечетлив.
	 *	*	*
Разиграва	си	коня,	макар	да	работи	
в	кабинет.
	 *	*	*
Разликата	между	младите	и	старите	
е	и	тази,	че	първите	знаят	всичко,	
а	вторите	умират	ненаучени.
	 *	*	*
Млад	шофьор:	Светът	е	широк,	но	
улиците	са	тесни...
	 *	*	*
Може	 да	 не	 ти	 върви	 по	 вода,	 но	
животът	си	тече.
	 *	*	*
Вдигаше	пара,	но	не	кипеше	в	ра-
ботата.
	 *	*	*
Ако	имаш	две	 кирливи	ризи	 -	 дай	
поне	едната	на	опонента	си.
	 *	*	*
Не	е	чак	 толкова	талантлив,	че	да	
не	може	да	бъде	разбран.
	 *	*	*
По	 пътя	 на	 живота	 пътните	 знаци	
са	в	неограничено	количество.
	 *	*	*
Магарешкият	му	инат	имаше	много	
конски	сили.
	 *	*	*
Имаше	трески	за	дялане,	но	брад-
вата	не	беше	остра.
	 *	*	*
Ако	човек	е	създал	бога,	защо	му	е	
трябвало	да	създава	ада	с	дяволите	
и	дяволиите.
	 *	*	*
Имаше	 такива	 солидни	 връзки,	 че	
се	надяваше	и	в	рая	да	си	запази	
място.
	 *	*	*
Сваляше	звезди	и	посред	бял	ден.
	 *	*	*
Стана	 жертва	 на	 времето,	 защото	
редовно	го	убиваше	в	службата.
	 *	*	*
Намаляваше	 броя	 на	 грешките,	 но	
увеличаваше	теглото	им.
	 *	*	*
Как	 ще	 са	 слаб	 пол	 жените,	 като	
вкъщи	 гласът	 им	 се	 чува	 толкова	
силно.

	 *	*	*
„Времето	е	велик	учител“,	но	често	
пъти	учениците	са	слаби.
	 *	*	*
Четоха	му	конско	евангелие,	защо-
то	се	пишеше	дявол.
	 *	*	*
Не	беше	в	крак	с	времето	-	разчи-
таше	само	на	двете	си	ръце.
	 *	*	*
Не	е	стока,	пък	продава	стоки.
	 *	*	*
Лидерите	все	в	 гърдите	се	бият,	 а	
често	пъти	падат	по	гръб.
	 *	*	*
Камъкът	си	тежи	на	мястото,	но	не	
и	когато	е	в	бъбрека.
	 *	*	*
Епиграмите	му	не	са	лоши,	защото	
използва	силата	на	собствените	си	
слабости.
	 *	*	*
Подлагаха	 му	 динена	 кора	 през	
всички	сезони	на	годината.
	 *	*	*
Главата	 му	 беше	 пълна	 с	 празни	
мисли.
	 *	*	*
Върви	му	по	вода	и	в	най-голямата	
суша.
	 *	*	*
Изписа	й	веждите,	 а	 тя	му	извади	
очите.
	 *	*	*
Слабостта	на	мъжа	често	зависи	от	
силата	на	женския	глас.
	 *	*	*
Когато	 фактите	 говорят,	 народните	
представители	си	четат	вестници.
	 *	*	*
Тропа	ми	с	крак,	но	беше	боса...
	 *	*	*
Сключиха	 брак,	 но	 след	 няколко	
месеца	си	загубиха	ключовете.
	 *	*	*
Не	вървяха	под	ръка,	защото	тя	го	
води	за	носа.
	 *	*	*
Беше	лек	на	килограми,	но	тежеше	
на	мястото	си.
	 *	*	*
Времето	 е	 наше,	 но	 и	 времето	 е	
пари,	а	те	все	повече	не	стигат.
	 *	*	*
Колкото	 по	 го	 издигаха	 -	 толкова	
по-олекваше.
	 *	*	*
Вече	 не	 бръснат	 само	 бръснарите,	
а	и	търговците.
	 *	*	*
Въпросът	 си	 остана	 открит,	 макар	
да	го	разгледаха	при	закрити	врати.	
	 *	*	*
Метнал	се	беше	на	вуйчо	си	и	не	
слизаше	от	гърба	му.
	 *	*	*

Колкото	 медицината	 по-напредва,	
толкова	пациентите	по-изостават.
	 *	*	*
От	 обещания	 глава	 не	 боли,	 а	 от	
неизпълнени	обещания.
	 *	*	*
Кръвното	се	вдига	и	от	ниски	поли-
тически	страсти.
	 *	*	*
Все	 заобикаляше	 законите,	 докато	
направо	влезе	в	затвора.
	 *	*	*
Имаше	право	на	глас,	но	слабо	се	
чуваше.	
	 *	*	*
Времето	 е	 пари.	 Пазете	 го	 от	 ин-
флация.
	 *	*	*
Кариерата	зависи	и	от	бариерата.
	 *	*	*
В	 училището	 на	 живота	 няма	 ва-
канции.
	 *	*	*
Мътеха	си	водата,	докато	се	изби-
стриха	отношенията	им.
	 *	*	*
Чак	като	затъна	до	шия,	разбра,	че	
морето	не	е	до	колене.
	 *	*	*
Има	си	обеца	на	ухото,	защото	не	
си	отваряше	ушите	както	трябва.
	 *	*	*
Не	може	с	мръсни	пари	да	върши	
чисти	дела.
	 *	*	*
Удряше	в	кантара	и	после	го	удари	
на	живот.
	 *	*	*
Хвърчеше	 много	 нависоко,	 затова	
увисна	във	въздуха.
	 *	*	*
Вече	на	свири	първа	цигулка,	защо-
то	е	последна	дупка	на	кавала.
	 *	*	*
Сърцето	му	беше	заешко,	но	грива-
та	-	лъвска.
	 *	*	*
Хранеше	куче	да	го	лае,	а	не	да	го	
хапе.
	 *	*	*
Зъб	 не	 обели,	 докато	 му	 белеха	
яйцето.
	 *	*	*
Изтъка	си	платното	и	го	открадна	с	
кросното.
	 *	*	*
„Времето	лекува“,	но	и	ти	се	леку-
вай	навреме	(ако	имаш	пари).
	 *	*	*
Българи	 от	 старо	 време:	 Лягат	 с	
кокошките,	 стават	 с	 песента	 на	
петлите.
	 *	*	*
Натопиха	го	и	той	се	запени.
	 *	*	*
Из	едно	досие:	Служеше	си	с	доно-

си	на	обществено	начало.
	 *	*	*
Ковеше	 щастието	 си	 в	 чужда	 ко-
вачница.
	 *	*	*
Болните	 му	 амбиции	 не	 му	 позво-
ляваха	да	стъпи	здраво	на	краката	
си.
	 *	*	*
Не	е	безгласна	буква,	щом	думата	
му	се	чува.
	 *	*	*
Мереше	 си	 думите,	 но	 с	 неверен	
кантар.
	 *	*	*
Любовта	иска	жертви.	Затова	може	
да	 обикнеш	 и	 собствената	 си	 съ-
пруга.
	 *	*	*
Пожела	жената	на	ближния	си,	но	
се	оказа,	че	той	го	е	изпреварил.
	 *	*	*
Беше	му	широко	край	врата,	но	пак	
го	хванаха	на	тясно.
	 *	*	*
Много	се	надуваше,	но	един	ден	му	
казаха:	„Спукана	ти	е	работата!“.

	 *	*	*
Жена	му	 беше	 роб	 на	 вещите,	 но	
господар	на	положението	вкъщи.
	 *	*	*
Можеш	 да	 подбираш	 приятелите	
си,	но	враговете	-	никога.
	 *	*	*
Според	 Адам	 и	 Ева	 Господ	 е	 жив	
дявол.
	 *	*	*
Не	 всяко	 сведение	 е	 сбор	 от	 не-
верни	данни.
	 *	*	*
Беше	 изключителна	 личност	 -	 във	
всяко	 правило	 търсеше	 изключе-
нията.
	 *	*	*
Щеше	 да	 свърши	 нещо	 полезно,	
ако	нищо	не	беше	вършил.
	 *	*	*
Тревожат	 ме	 количествените	 на-
трупвания	на	лошото	качество.
	 *	*	*
Староергенска:	В	хомота	на	семей-
ното	 тегло	 понякога	 се	 впрягат	 и	
разумни	хора.
	 *	*	*
Сочеха	го	с	пръст,	защото	работе-
ше	през	пръсти.
	 *	*	*
Беше	ударен	-	правеше	се	на	ударен.
	 *	*	*
Рибата	 се	 вмирисва	 от	 главата,	 а	
творецът	-	от	творбата.
	 *	*	*
Който	много	е	брулен	от	ветровете,	
не	търси	завет.
продължава следващата събота

Нåèзäаäåíèтå кíèãè íа учèтåля краåвåä Кольо Марков 
17 март 2018 г.

ПЪРВА ЧАСТ.

1.	Кой	балнеоложки	цен-
тър	се	намира	на	20	 км	
от	Трявна?
	Овча	могила
	Вонеща	вода
	Пчелин	баня
	Меричлери

2.	 Къде	 габровци	 най-
близко	 могат	 да	 си	 на-
ливат	безплатна	лечебна	
минерална	вода?
	Мъхченица
	Малуша
	Узана
	Радецки

3.	 Кой	 е	 най-големият	
балнеоклиматичен	 ку-
рорт	 в	 Северна	 Бълга-
рия?
	Вонеща	вода
	Шипково
	Вършец
	Албена

4.	Акве	 калиде	 и	Термо-
полис	 са	 древни	 назва-
ния	на:
	 Бургаски	 минерални	
бани
	Нареченски	бани
	 Хасковски	 минерални	
бани
	Павел	баня

5.	 Кой	 балнеоложки	 ку-
рорт	 е	 с	 най-горещите	
минерални	 извори	 у	
нас?
	Хисаря
	Банкя
	Сапарева	баня
	Михалково

6.	 Край	 кое	 селище	 в	
Тревненска	 община	 из-
вира	вода,	която	гори?
	Носеите
	Енчовци
	Късовци
	Маруцековци

7.	Температурата	на	най-
горещата	 минерална	
вода	у	нас	е:

	87	градуса
	103	градуса
	69	градуса
	99	градуса

8.	В	кой	съвременен	бъл-
гарски	 град	 са	 поставе-
ни	 основите	 на	 органи-
зираното	 балнеолечение	
в	България?
	Кюстендил
	Стрелча
	Сапарева	баня
	Хисаря

9.	 Кое	 от	 изброените	
древни	 имена	 не	 се	 от-
нася	за	Хисаря?
	Аугуста	
	Диоклецианопол	

	Алексиополис	
	Марцианопол

10.	В	кой	български	бал-
неоложки	 център	 се	 на-
мира	 единственият	 по	
рода	 си	 Музей	 на	 бъ-
бречните	камъни?
	Павел	баня
	Велинград
	Момин	проход
	Хисаря

11.	На	брега	на	коя	река	
е	 разположен	 балнеол-
ожкият	 център	 Павел	
баня?
	Тунджа

	Луда	Яна
	Сазлийка
	Тъжа

12.	Къде	се	намира	един-
ственият	 в	 България	 из-
вор	 на	 естествено	 гази-
рана	минерална	вода?
	Девин
	Нареченски	бани
	Михалково
	Велинград

13.	 Какви	 заболявания	
лекува	 минералната	
вода	в	Банкя?
	Бъбречно-урологични
	 Ревматични	 и	 дегене-

ративни
	Сърдечно-съдови
	Заболявания	на	нерв-
ната	система

14.	Минералната	вода	на	
кой	наш	балнеокурорт	е	
с	 най-високо	 съдържа-
ние	 на	 радон	 и	 има	 ле-
чебна	радиоактивност?
	Сапарева	баня
	Нареченски	бани
	Павел	баня
	Момин	проход

15.	От	миризмата	на	как-
во	идва	името	на	балне-
оложкия	 курорт	 в	 село	
Вонеща	вода?
	сяра
	азот
	йодид
	сероводород	

тест 4

Мèíåралíè воäè в Бълãарèя 

 Поредица от занимателни географски и исто-
рически тестове предлагат учителят по геогра-
фия Христо Кичиков и Павел Вълчев. 
 Тези тестове нямат състезателен характер. 
Те по занимателен начин обогатяват нашите по-
знания. Отговорите на всеки тест ще намирате 
всяка следваща събота.
  Първият тест бе за познатия и непознат град 
Габрово, вторият - за Шипченска планина, трети-
ят - за река Янтра. 

Отговори на тест 3:	 1.	
Атово	 падало;	 2.	 1220	 м;	
3.	 285.5	 км;	 4.	 седем;	 5.	
Межденишки;	 6.	 Видима;	
7.	 27;	 8.	 Белене;	 9.	 Са-
фрид;	 10.	 Остров	 Гъска;	
11.	Бяла;	12.	ПП	„Българ-
ка“;	13.	меандри;	14.	4
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аВТоМобили проДаВа
рЕно сцЕник -	 нов	
внос,	 2002	 г.,	 200	 000	
км,	 цена:	 2000	 лв.,	
се	 продава	 на	 тел.	
0896/737-586.	[5,	4]
ФолксВагЕн поло 
TDI	 се	 продава	 на	
тел.	 0896/155-793,	
0896/152-589,	 след	 17	
часа.	[5,	4]
рЕно сцЕник -	 нов	
внос,	200	хил.	км,	2012	
г.,	 за	 2000	 лв.	 се	 про-
дава	 на	 тел.	 0896/737-
586.	[4,	2]

аВТоМобили купуВа
коли, бусоВЕ, ками-
они,	трактори,	ремаркета	
(може	 и	 дефектирали)	
от	 място	 на	 най-висо-
ки	цени	се	изкупуват	на	
тел.	0897/429-374.

скрап, сТари
аВТоМобили
коли за скрап	от	мяс-
то	 се	 изкупуват	 на	 тел.	
0899/092-510.	[24,	13]

проДаВа Машини
заТочна Машина „Де-
кел“	 се	 продава	 на	 тел.	
0889/619-337.	[11,	10]

проДаВа МаТЕриали
цигли - 0.30	 лв.,	
се	 продават	 на	 тел.	
0895/752-838.	[22,	4]
цигли сЕ продават	 на	
тел.	 0887/004-396.	 [11,	
2]

проДаВа обзаВЕжДанЕ
пЕралня, ФризЕр, 
печки	 -	 готварска	 и	ми-
кровълнова,	 съдомиялна,	
телевизор	 се	 продават	
на	 тел.	 0899/845-318.	
[11,	4]

проДаВа разни
казани за ракия	
се	 продават	 на	 тел.	
0886/92-81-01.	[11,	10]
Тръби, лаМарини, ел.	
мотори	и	др.	се	продават	
на	 тел.	 0895/752-838.	
[22,	4]
каМина с водна	 риза	
-	17	kW,	с	пълно	оборуд-
ване,	се	продава	на	тел.	
0882/353-179.	[5,	4]
ВраТа - PVC,	 нова,	
със	 стъклопакет,	 каса,	
200/100,	 се	 продава	 на	
тел.	 0882/141-415.	 [2,	
2]

Храна за жиВоТни
бали сЕно се	продават	
на	 тел.	 0888/853-422.	
[11,	6]
сЕно на бали	-	цена:	2	
лв.,	 се	 продава	 на	 тел.	
0882/351-112.	[3,	3]

купуВа разни
сТара наФТа се	купува	
на	 тел.	 0895/752-838.	
[22,	4]
ЕлЕкТропасТир сЕ ку-
пува	 на	 тел.	 0894/099-
677.	[11,	3]

купуВа МаТЕриали
пункТ за вторични	 су-
ровини	 купува	 всякакви	
железа	-	тел.	0896/183-
637.	[22,	4]

запознансТВа
казВаМ сЕ Румен	Енчев,	
работя	 в	 Кметството	 в	 с.	
Царева	 ливада.	 Завършил	
съм	 СПТУ	 по	 МВ	 „Дими-
тър	 Крусев“	 -	 Дряново.	
Търся	добра	домакиня,	да	
се	 разбираме	 най-вече.	
Много	 съм	 лъган	 от	 мо-
мичета	 използвачки.	 Тел.	
0887/867-426.	[5,	4]
пЕнсионЕр Търси не-
ангажирана	 жена	 за	 съ-
жителство	 с	 малко	 сто-
панство	 -	 0877/243-413.	
[5,	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.прЕВози
ТранспорТ - 2.5	 тона,	
16	куб.	м,	се	предлага	на	
тел.	0899/377-924
ЕВТин ТранспорТ с	бус	
и	 самосвал	 се	 предла-

га	 на	 тел.	 0893/511-154.	
[22,	7]
ЕВТин ТранспорТ с	бус	
-	0.40	лв./км,	се	предла-
га	 на	 тел.	 0894/004-045.	
[15,	3]

билЕТи, пъТуВания
аВТобусни, саМолЕТ-
ни БИЛЕТИ	 се	 предла-
гат	на	тел.	066/80-49-48,	
0887/83-61-73.

иМоТи проДаВа
къща В кв.	 Войново	 се	
продава	на	тел.	0898/577-
723.	[22,	9]
ЕДносТаЕн апарТаМЕнТ 
на	 Колелото,	 4	 етаж,	 без	
асансьор,	ТЕЦ,	тухла,	цена	
по	 договаряне,	 се	 прода-
ва	 на	 тел.	 0899/226-175.	
[15,	9]
апарТаМЕнТ - 54	 кв.	 м,	
отремонтиран,	 обзаведен,	
кв.	Дядо	Дянко,	бул.	„Тре-
ти	 март“	 49,	 се	 продава	
на	тел.	0896/550-052.	[5,	
4]

„апарТаМЕнТ В центъра	
-	59	кв.	м,	се	продава	на	
тел.	 0899/096-381.	 [11,	
5]
МясТо В кв.	 Русевци	 се	
продава	на	тел.	0893/951-
181,	Юлия	Нанкова.	[2,	2]
ЕТаж оТ къща	 се	 прода-
ва	 на	 тел.	 0889/212-244.	
[4,	1]

иМоТи ДаВа поД наЕМ
ТрисТаЕн апарТаМЕнТ 
в	 квартал	 Русевци,	 не-
обзаведен,	 след	 основен	
лукс	ремонт,	с	климатици,	
се	дава	под	наем	на	 тел.	
0884/149-964.	[7,	7]
аВТосЕрВиз сЕ дава	под	
наем	 на	 тел.	 0878/929-
080.	[17,	5]
гараж сЕ дава	под	наем	
на	тел.	0895/177-775.	[5,	
5]

обЕкТ на бул.	 „Моги-
льов“	 32	 (Еса)	 се	 дава	
под	 наем	 -	 справки	 на	
тел.	 0878/709-487,	 след	
19.00	часа.	[11,	5]
каФЕ-апЕриТиВ сЕ 
дава	 под	 наем	 на	 тел.	
0898/419-342.	[11,	2]
ХраниТЕлЕн Магазин, 
оборудван	 и	 зареден,	 се	
дава	 под	 наем.	Информа-
ция	на	тел.	0896/489-512.	
[11,	2]

нощуВки
нощуВки сЕ предлагат	
на	 тел.	 0896/771-078.	
[22,	18]
нощуВки В топ	 цен-
тър	 се	 предлагат	 на	 тел.	
0876/731-419.	[22,	10]
нощуВки В центъ-
ра	 се	 предлагат	 на	 тел.	
0878/515-080.	[17,	5]

 Цените на обявите са: 15 стотинки на дума, 30 ст. на 
дума - в рамка, 40 ст. на дума - в рамка със сива под-
ложка, без предлози и съюзи, за едно отпечатване. Мо-
жете да използвате специалните отстъпки за годишни 
обяви, ако Вашата обява излиза през цялата 2018 го-
дина. При текущите обяви всяка 11-та е безплатна. 

лЕкари
Д-р Марина Санкева,	
специалист	 кожни	 и	 ве-
нерически	 болести,	 есте-
тична	 дерматология,	 гр.	
Габрово,	 ул.	 „Брянска“	
11,	 понеделник,	 вторник,	
сряда	и	петък	от	10.00	до	
17.00	часа.	Записване	на	
тел.	066/800-140
Д-р балникоВа -	кожен	
лекар	 -	 тел.	 0888/878-
193.
Д-р ЙорДжЕВа -	 кожен	
лекар	-		0888/544-046.

псиХиаТър и нЕВро-
лог. Д-р ТриФоноВ,	
Габрово,	 ул.	 „Емануил	
Манолов“	№	12-А,	справ-
ки	 на	 тел.	 066/804-549,	
0885/251-655.	 ИЗДАВА	
ПСИХИАТРИЧНИ	 УДОСТО-
ВЕРЕНИЯ.

козМЕТика, Масаж
лЕчЕбни и класически	
масажи	 се	 предлагат	 на	
тел.	 0876/735-596.	 [22,	
10]

Вестник „100 вести“ е 
единственият региона-
лен всекидневник - изли-
за всеки ден без неделя.

оТоплЕниЕ
„рая 08“ -	ДЪРВА	ЗА	ОГ-
РЕВ	 -	 метрови,	 нарязани	
и	 нацепени,	 БЕЗПЛАТЕН	
ТРАНСПОРТ,	 се	 продават	
на	 тел.	 0898/450-946,	
0887/105-729.
„Мг-лЕс“ проДаВа 
дърва	 за	 огрев	 -	 тел.	
0887/547-499,	 0878/513-
655.
„пЕХлиВаноВ“ - преся-
ти	 въглища	 донбас,	 бри-
кети,	 дърва.	 Ниски	 цени,	
безплатен	 транспорт,	 се	
продават	на	тел.	066/805-
642,	0897/892-903.
ДърВа и разпалки	 в	 чу-
вали	-	5	лв.	Бърза	достав-
ка.	Тел.	0877/108-825.
гоТоВи нацЕпЕни дър-
ва	 в	 чували,	 безплатен	
транспорт,	80	лв.,	се	про-

дават	 на	 тел.	 0877/157-
944.
ДъбоВи и букови	 сухи	
дърва	 в	 чували	 -	 5	 лв.,	
с	 безплатен	 транспорт,	
се	 продават	 на	 тел.	
0876/145-462.
суХи ДърВа и	 разпал-
ки	 в	 чували	 -	 5	 лв.	 Не-
забавна	 доставка.	 Тел.	
0876/437-140.
нацЕпЕни ДърВа -	 бук,	
габър,	дъб,	незабавна	дос-
тавка,	се	продават	на	тел.	
0899/508-564.
нарязани, нацЕпЕни 
дъб,	 бук,	 габър	 -	 безпла-
тен	 транспорт,	 се	 прода-
ват	на	тел.	0876/583-472
нацЕпЕни, нарязани 
дърва	-	80	лева,	незабав-
на	 доставка,	 се	 продават	
на	тел.	0884/709-093
нацЕпЕни ДърВа -	 80	
лв.	 Безплатен	 транспорт.	
Незабавна	 доставка.	 Тел.	
0895/252-686.
разпалки сЕ продават	
на	тел.	0886/393-726.
ДърВа за огрев	 се	 про-
дават	 на	 тел.	 0879/972-
114.	[33,	32]

гоТоВи ДърВа за	 печки	
и	 камини	 и	 дърва	 в	 чу-
вали	 се	 продават	 на	 тел.	
0893/390-253.	[33,	31]
Еко брикЕТи и	 пеле-
ти	 се	 продават	 на	 тел.	
0896/684-793.	[33,	19]
рЕжа ДърВа -	 тел.	
0894/602-701.	[24,	7]
нарязани, нацЕпЕни 
дърва	 -	 80	 лв./куб.,	 чу-
вал	-	5	лв.,	разпалки	-	4	
лв.,	 се	 продават	 на	 тел.	
0893/511-154.	[22,	7]
суХи и сурови	дърва,	на-
цепени,	80	лв.,	се	прода-
ват	на	тел.	0895/752-838.	
[22,	4]
„ФлинТ-гаЙДароВи“ 
(„пЕТя Гайдарова“)	-	дон-
баски	 пресяти	 въглища,	
брикети,	 разпалки.	 Оси-
гурен	 транспорт.	 Тел.	
0898/690-606,	 066/80-
80-53.	[33,	4]
„горска канТора“ -	по-
зволителни	за	сеч	в	част-
ни	 гори	 -	 тел.	 0889/632-
740.	[11,	2]
рЕжа ДърВа -	 тел.	
0894/220-509.	[14,	1]

сТроиТЕлсТВо
чисТя ТаВани, стаи,	
мази,	 дворове,	 извърш-
вам	 всякакви	 строителни	
работи	от	А	до	Я.	Телефон	
за	връзка	0899/601-444
кърТи и пробива	 -	
0897/832-363
събарянЕ на постройки	
и	 почистване	 на	 имоти	 -	
тел.	 0893/390-253.	 [22,	
19]
изгражДа ТЕраси, кърти	
панел,	всички	вътрешни	и	
външни	ремонти	и	алпини-
сти	 -	 тел.	 0897/931-088.	
[15,	10]
ДрЕнаж ,  Т ЕнЕкЕ -
ДжиЙсТВо, покривни	
ремонти	и	др.	-	0888/863-
001.	[10,	7]

улуци, капаци, поправ-
ка	 на	 покриви,	 дренаж	 -	
0882/279-749.	[10,	4]
ФирМа събаря, почист-
ва	 за	 сметка	 на	 матери-
алите	 -	 тел.	 0896/183-
637.	[22,	4]
събарянЕ, почисТВанЕ 
-	 тел.	 0892/339-132.	 [22,	
2]

ВъТрЕшЕн рЕМонТ
бЕзпрашно циклЕнЕ -	
0887/040-471.

шпаклоВка и боядис-
ване	 -	 справки	 на	 тел.	
0878/580-333.
ВъТрЕшни рЕМонТи -	
тел.	 0897/859-733.	 [25,	
24]

изолации
алпинисТи - справки	на	
тел.	0898/907-400
алпинисТи - справки	на	
тел.	0899/321-190
Топлоизолация - 
справки	на	тел.	0887/131-
311.	[33,	5]

щори
ЕТ „ВЕДиМа-М“ -	 ЩОРИ	
-	 066/86-59-50,	 0887/22-
43-45.

Ел. инсТалации, 
рЕМонТи
ДрЕбни ЕлЕкТроуслуги 
по	домовете	-	справки	на	
тел.	 0899/145-802.	 [33,	
17]

услуги
коВач - тел.	 0892/775-
774.

Вик, коМини
проФЕсионално по-
чисТВанЕ на	комини	-	ПО	
ВСЯКО	 ВРЕМЕ.	 Гаранция!	
Тел.	0897/704-502.
Вик МонТаж и	поддръж-
ка	-	0887/680-034.
коМиночисТач  - 
0889/177-737.

рЕМонТ на ЕлЕкТроурЕДи 
и ЕлЕкТроника
рЕМонТ на телевизо-
ри	 по	 домовете	 -	 тел.	
0888/279-846.	[22,	14]

поДДръжка коМпюТри
инсТалация и ремонт	
на	 компютри.	 проДаж-
ба на коМпюТри ВТора 
ръка. Тел.	0888/410-117.

косЕнЕ
косЕнЕ, касТрЕнЕ, по-
чистване	-	тел.	0894/602-
701.	[22,	7]

рабоТа прЕДлага
МЕбЕлна ФирМа „Фо-
реста	 мебел“	 търси	 да	
назначи	мебелисти,	шпри-
цьор,	 шлайфист.	 Справки	
на	тел.	0886/332-968,	гр.	
Габрово.	[33,	21]
МЕбЕлна ФирМа „Фо-
реста	мебел“	търси	да	на-
значи	 проектант.	 Справки	
на	 тел.	 0886/332-968.	
[33,	15]
каФЕ-апЕриТиВ „ли-
пиТЕ“ набира	 персонал.	
Справка	 на	 място	 -	 ул.	
„Априловска“	№	10,	всеки	
ден	 от	 09.00	 до	 12.00	
часа.	[11,	9]
МЕбЕлна Фабрика 
„Бора“	 търси	 дърво-
делец.	 Справки	 на	 тел.	
0877/800-313.	[11,	9]
пЕкарна „николоВи“ 
търси	 майстор	 слад-
кар.	 Справки	 на	 тел.	
0897/920-760.	[11,	7]
МЕХана Търси да	 на-
значи	готвач/ка	и	помощ-
ник-готвач/ка.	 Справки	
на	 тел.	 0888/310-981	 и	
0887/002-030.	[11,	7]
МЕХана Търси помощ-
ник-готвач.	 За	 контакт:	
тел.	0895/629-035.	[7,	7]
ФирМа Търси мебе-
лист.	 Справки	 на	 тел.	
0898/626-781	[24,	7]
ФирМа Търси техниче-
ски	 грамотен	 работник.	
Заплащане	 по	 догова-
ряне.	 Справки	 на	 тел.	
0888/228-639.	[11,	5]

„поДЕМ габроВо“ ЕООД	
търси	 шлосер-монтьор	 и	
общ	работник.	Справки	на	
тел.	0884/854-354.	[5,	5]
бисТро „карТал“ тър-
си	 да	 назначи	 кухненски	
работник/готвач	 с	 опит	 в	
работата	 на	 барбекю	 и	
пещ.	 Вечерни	 смени.	 За	
повече	 информация:	 тел.	
0889/319-654.	[11,	5]
Малка краВЕФЕрМа 
търси	 работник.	 Справки	
на	тел.	0876/415-480.	[6,	
5]
бЕнзиносТанция Тър-
си барманка	 и	 момче	 за	
колонки.	 Справки	 на	 тел.	
0885/187-876.	[11,	5]
„инФрасТроЕжи“ ооД 
-	 гр.	 Севлиево	 търси	 да	
назначи:	 1.	 ГЕОДЕЗИСТ	 С	
ОПИТ	 В	 ПЪТНИ	 ОБЕКТИ;	
2.	 СПЕЦИАЛИСТ	 ОФЕРТЕН	
ОТДЕЛ;	 3.	 ТЕХНИЧЕСКИ	
СЪТРУДНИК	 ОФЕРТЕН	 ОТ-
ДЕЛ;	 4.	 ТЕХНИЧЕСКИ	 РЪ-
КОВОДИТЕЛ	 ПЪТНО	 СТРО-
ИТЕЛСТВО;	 5.	 ОПЕРАТОР	
НА	 ПЪТНО-СТРОИТЕЛНИ	
МАшИНИ;	 6.	 ОПЕРАТОР	
АСФАЛТОВА	 БАЗА.	 Фир-
мата	 предлага	 постоянен	
трудов	договор,	мотивира-
що	заплащане	и	служебен	
транспорт.	 Кратка	 профе-
сионална	автобиография	и	
копия	на	квалификациите,	
които	 притежавате,	 може	
да	изпратите	на	адрес:	Се-
влиево	 5400,	 ул.	 „Магис-
трална“	 2Д,	 „Инфрастро-
ежи“	 ООД;	 e-mail:	 office@
infrastroezhi.com.	 Пове-
че	 информация	 на	 тел.	
0882/522-282.	[22,	5]
заВЕДЕниЕ В центъра	
търси	 миячка	 за	 втора	
смяна.	 Справки	 на	 тел.	
0883/501-986.	[5,	4]

проДаВач пЕнси-
онЕр се	 търси	 на	 тел.	
0888/417-717.	[3,	3]
„ВЕгЕа“ ооД търси	слу-
жиТЕл за рабоТа на 
поДлЕпВаща прЕса 
по заМЕсТВанЕ. Справ-
ки	на	тел.	0885/611-290.	
[9,	3]
пасТир сЕ търси	на	тел.	
0890/214-128.	[4,	3]
Магазин за хранителни	
стоки	 в	 кв.	 Палаузово	
търси	продавачка.	Справ-
ки	на	тел.	0898/431-016.	
[25,	3]
пЕкарна „николоВи“ 
търси	 пЕкар.	 Справки	
на	 тел.	 0897/920-760.	
[5,	3]
Търся проДаВач-кон-
сулТанТ в	 магазин	 за	
хранителни	 стоки.	 Отлич-
но	 заплащане.	 Справки	
на	 тел.	 0897/954-247.	
[11,	2]
ТърсиМ жЕна до	65	го-
дини	за	гледане	на	двама	
стари	хора	с	цел	унасле-
дяване.	 Справки	 на	 тел.	
066/99-22-44.	[6,	2]
ФирМа Търси ши-
вачки.	 Справки	 на	 тел.	
0896/750-111.	[9,	2]

аТЕна Търси Да на-
значи болноглЕ-
Дачи за различни 
сТрани В ЕВро-
па.	 Справки	 на	 тел.	
0896/980-410.	[4,	1]

пасТир на	крави	се	тър-
си	на	тел.	0899/687-138.	
[11,	1]
Магазин „ТЕХноДжър-
Мани“ търси проДа-
Вач-консулТанТ. Добро	
възнаграждение.	 Справки	
на	тел.	0878/151-239.	[2,	
1]

КУХНЕНСКИ
шКАфОВЕ 
ОфИС 
МЕБЕЛИ 

МЕБЕЛИ

0897 893 563
0897 843 667

ТИПОВИ 
И ПО ПРОЕКТ 
НА КЛИЕНТА
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Продължава от брой 61
	 Вече	 имам	 билет	 за	
целия	комплекс,	но	в	Дво-
реца	 на	 Насридите	 мога	
да	 вляза	 в	 отбелязания	
час,	 а	 той	 е	 11:30.	 Всъщ-
ност	 това	 е	 добре,	 защо-
то	 дотогава	 спокойно	 ще	
разгледам	 Хенералифе	 и	
Алкасаба.
	 Започвам	 с	 градините	
на	 Хенералифе.	 Прекрас-
ни!	 Какво	 друго	 мога	 да	
кажа?	 Нека	 снимките	 го-
ворят	 за	 тях!	 След	 това	

влизам	 последователно	
в	 Къщата	 за	 гости	 (или	
Къщата	 на	 приятелите),	
в	 Двора	 с	 водния	 канал,	
Двора	 на	 Султана	 и	 т.	 н.	
Накрая	и	в	самия	дворец.	
В	 резултат	 на	 смесицата	
от	 различни	 стилове	 се	 е	
получило	нещо	прекрасно,	
възхитително.
	 Отправям	се	и	към	Ал-
касаба,	 а	 пътят	 ми	 мина-
ва	 през	 нови	 градини	 и	
порти,	 покрай	 кули,	 ори-
енталска	 баня,	 църквата	

„Санта	 Мария”,	 построена	
върху	 основите	 на	 емир-
ската	джамия,	Двореца	на	
Карлос	 V	 (сега	 музей	 на	
Аламбра	 и	 на	 изящните	
изкуства).	 Минавам	 през	
Винената	 порта	 (Puerta	
del	 Vino),	 след	 което	 се	
озовавам	 в	 пределите	 на	
Алкасаба,	 зона	 с	 няколко	
кули	 и	 други	 постройки	
с	 военно	 предназначение,	
сред	 които	 най-внушител-
на	е	наблюдателната	Кула	
Вела	 (Torre	 de	 la	Vela),	 на	

покрива	на	която	има	кам-
бана,	която	в	празници	се	
бие	 от	 млади	 момичета,	
за	 да	 не	 останат	 стари	
моми.	От	кулите	се	откри-
ват	 очарователни	 гледки	
към	квартала	Албасин.	
	 Историята	 споменава,	
че	 по	 време	 на	 нахлува-
нето	 на	 Наполеон	 в	 Ис-
пания	 зоната	на	Алкасаба	
е	 превърната	 в	 казарма	
за	 френските	 войници	 и	
някои	от	кулите	й	са	час-
тично	разрушени.

Аíäалуñèя - åäíо 
пътуваíå в íяколко ñвята

Така изглежда кварталът Албасин, погледнат от Хенералифе

А градините в Хенералифе сякаш нямат край

Хенералифе. Романтичната кула… …и стълбите по пътя на водата И още градини в Аламбра   Продължава следващия четвъртък

Пътеписите на Георги Трендафилов

Дворецът в Хенералифе


