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светозар гатев
	 Най-добрият	 български	
състезател	 в	 мотоциклет-
ните	 ендуро	 надпревари	
Теодор	 Кабакчиев	 (КТМ)	
продължава	 да	 покорява	
върхове.	 След	 фантастич-
ното	четвърто	място,	което	
завоюва	 в	 кръга	 от	 све-
товния	 шампионат	 на	 FIM	
по	Супер	Ендуро	в	зала,	в	
Билбао	 (Испания),	 състе-
зателят	на	СКМ	„Екстрийм	
Рейсинг“	 записа	 подиум	 в	
една	 от	 силните	 европей-
ски	 надпревари	 -	 „King	 of	
the	hill“	в	Арад,	Румъния.
	 Шампионът	 на	 Бъл-
гария	 зае	 трето	 място	 в	
най-елитния	 клас	 „Про“,	 в	
битка	 с	 още	 22-ма	 елитни	
пилоти,	 снега,	 минусови-
те	температури	и	тежкото,	
разкаляно	 състезателно	

трасе.	 Тедо	 се	 представи	
великолепно	в	пролога	на	
състезанието	и	зае	второ-
то	място.	По-бързо	от	него	
петте	 обиколки	 на	 затво-
реното	трасе	в	Арад	в	Су-
перфинала	 завъртя	 само	
една	 от	 супер	 звездите	
на	 този	 спорт	 -	 Уейд	 Янг	
(Южна	Африка,	Шерко).	 В	
първия	офроуд	ден	в	гора-
та,	при	студено	и		снежно	
време,	Кабакчиев	завърши	
шести,	 на	 около	 6	 мину-
ти	 след	 Давид	 Чиприян	
(Чехия,	 КТМ),	 който	 пое	
лидерската	палка.	Този	път	
Янг	остана	зад	Кабакчиев	
-	 седми,	 с	 изоставане	 от	
близо	 12	 минути	 от	 пър-
вия.	Във	втория	ден	20-го-
дишният	 габровски	 талант	
даде	 всичко	от	 себе	си	и	
финишира	 трети,	 с	 аванс	

от	13	минути	пред	следва-
щия	 в	 класирането.	 Това	
осигури	на	Тедо	бронзова-
та	позиция	и	в	генерално-
то	 класиране	 от	 състеза-
нието.	 Първото	 място	 зае	
Чиприян,	следван	от	Янг.
	 Тази	неделя	ще	старти-
ра	 републиканският	 шам-
пионат	 по	 ендуро	 енду-
ро,	 който	 от	 2018	 година	
вече	е	под	шапката	на	БФ	
Мотоциклетизъм.	 Първото	
състезание	 за	 сезона	 ще	
бъде	 във	 Велико	Търново.	
Над	 110	 пилоти	 от	 кла-
совете	 „Про“,	 „Експерт“,	
„Хоби/Стандарт“,	 „Сеньор	
45+“,	 „Жени“,	 „Джуниър“	и	
АТВ	 са	 подали	 заявка	 за	
участие	 в	 надпреварата.	
За	отделните	категории	са	
предвидени	и	различни	по	
трудност	трасета	в	района	

на	старата	столица.	Центъ-
рът	на	събитието	ще	бъде	
в	 село	 Арбанаси	 (Атрак-
цион	-	Калоянова	крепост).	
Съботният	ден	ще	предло-
жи	 на	 състезателите	 80	
състезателни	 километра,	
като	 стартът	 ще	 бъде	 в	
близост	до	село	Присово,	
а	 в	 неделя	 ендурокросът	
на	затворено	трасе	ще	се	
проведе	 на	 500	 метра	 от	
Калояновата	крепост.
	 Габровският	 	 отбор	
„Екстрийм	 Рейсинг“	 ще	
бъде	 представен	 в	 стар-
товете	 през	 сезона	 от	 15	
състезатели	 в	 различните	
класове.	 Теодор	 Кабакчи-
ев	 (КТМ)	 отново	 е	 супер	
фаворит	 при	 „Профи“-та,	
Смилен	 Кабакчиев	 (КТМ),	
Александър	 Атанасов	
(Хускварна)	 и	 Добрин	 До-

брев	 (Ямаха)	ще	се	борят	
за	 призово	 класиране	 в	
клас	 „Експерт“,	 Габриел	
Тотев	(КТМ)	и	Диян	Дими-
тров	(„Бета“)	ще	карат	при	
„Сеньори“-те,	 Христо	 Ди-
мов	 („Ямаха“),	 Десислав	
Василев	 (КТМ)	 и	 Христо	
Димитров	(Хонда)	-	в	клас	
„Стандарт“,	 Денка	 Йорда-
нова	при	дамите,	а	Христо	
Колев	(„Сузуки“),	Емил	Ко-
маровски	 („Ямаха“),	 Сани	
Трифонов	(„Ямаха“)	и	Сла-
вян	Тодоров	 („Ямаха“)	 ще	
участват	 в	 надпреварата	
при	ATV-та.	
	 В	 шампионата	 ще	 де-
бютира	 и	 най-малкият	 от	
мотоциклетната	 фамилия	
Кабакчиеви	 -	 Александър.	
Той	 ще	 се	 състезава	 в	
клас	 „Мини	 Джуниър“	 с	
„Кавазаки“.		

	 Решителни	 битки	 за	
участие	в	Суперфинала	на	
женското	 първенство	 по	
хандбал	 предстоят	 през	
уикенда.	 В	 двубой	 от	 4-я	
кръг	 в	 основната	 фаза,	 в	
събота,	 „Бъки“	 ще	 приеме	
в	 зала	 „Орловец“	 състава	
на	„Шумен	98“.	Габровският	
тим	 е	 на	 трета	 позиция	
във	временното	класиране	
с	 актив	 от	 5	 точки,	 но	 и	
с	 мач	 по-малко	 от	 заема-
щите	 първите	 две	 места	
„Етър	64“	(Велико	Търново)	
и	„Свиленград-ПУ“.	„Шумен	
98“	 е	 на	 четвърта	 позиция	
с	актив	от	2	точки.

	 През	сезона	дотук	два-
та	 състава	 изиграха	 три	
мача	 помежду	 си.	 Два	 от	
тях	завършиха	с	победа	на	
габровските	 хандбалистки,	
а	един,	в	Шумен,	приключи	
наравно	 -	 30:30.	 На	 моми-
четата	 на	 Веселина	 Зла-
тева	 е	 необходима	 само	
победа,	 за	 да	 запазят	 ре-
ални	 шансове	 за	 едно	 от	
първите	 две	 места	 в	 кла-
сирането,	даващи	право	на	
участие	в	Суперфинала	на	
шампионата.	 Двубоят	 ще	
започне	 в	 15	 часа	 и	 ще	
бъде	 ръководен	 от	 между-
народната	 двойка	 рефери	

от	 Велико	 Търново	 Звез-
делин	Йончев	и	Светослав	
Йовчев.
	 Ден	 по-късно	 ще	 се	
проведе	 интригуващият	
двубой	между	носителя	на	
Купа	България	„Свиленград	
-	ПУ“	и	„Етър	64“.	Търновки	
са	 лидер	 в	 таблицата	 със	
7	 точки,	 докато	 домакини-
те	 имат	 една	 по-малко	 и	
двубоят	за	тях	е	от	изклю-
чително	значение.	Срещата	
ще	бъде	ръководена	от	ло-
вешките	рефери	Станислав	
Стойков	и	Велизар	Делий-
чев.
	 Регламентът	на	първен-

ството	 предвижда	 първите	
два	 отбора	 след	 изиграва-
нето	на	срещите	от	основ-
ната	фаза	да	се	срещнат	в	
Суперфинал.	 Шампионско-
то	 отличие	 и	 златните	 ме-
дали	ще	станат	притежание	
на	 тима,	 който	 постигне	
две	 победи	 над	 съперника	
си	 от	 възможни	 три	 мача.	
Срещите	ще	бъдат	на	раз-
менено	гостуване,	като	при	
равенство	-	1:1	победи,	тре-
тата	среща	ще	бъде	в	зала-
та	на	отбора,	заел	първото	
място	 в	 крайното	 подреж-
дане	на	Основната	фаза.
	 Междувременно	 мла-

рУЖа ЛЮБеНова
	 Вчера	 зам.-министърът	
на	земеделието	и	храните	
Атанас	Добрев	бе	в	Габро-
во	 по	 повод	 инициатива-
та	 „Лесовъд	 за	 един	ден“.	
Над	 150	 ученици	 от	 десет	
габровски	 училища	 взе-
ха	 участие	 в	 събитието	 в	
парк	 „Маркотея“,	 посвете-
но	на	гората	–	залесяваха	
фиданки,	 апликираха	 се-
мена,	 пяха	 и	 танцуваха...	
Организатори	бяха	Север-
ноцентралното	 държавно	
предприятие	 и	 Горското	
стопанство	 в	 Габрово.	
Инициативата	„Лесовъд	за	
един	 ден“	 има	 за	 цел	 по	
занимателен	 и	 достъпен	
начин	да	представи	на	де-
цата	дейността	на	 горски-
те	служители	и	да	им	вдъ-
хне	любов	и	уважение	към	
природата.	Организира	се	
за	трета	поредна	година	в	
навечерието	на	професио-

налния	празник	на	българ-
ските	лесовъди	–	Седмица	
на	гората.		
	 Сред	 официалните	
гости	 вчера	 на	 детския	
празник	 бяха	 и	 областни-
ят	 управител	 на	 Габрово	
Невена	Петкова,	инж.	Цве-

телин	Миланов	 -	директор	
на	 Северноцентралното	
държавно	 предприятие,	
Генчо	 Илиев	 -	 директор	
на	Национален	парк	„Цен-
трален	 Балкан“,	 Николай	
Николов	 -	 шеф	 на	 Регио-
налната	 дирекция	 по	 го-

рите	 във	 Велико	Търново,	
Георги	Маринов	-	началник	
РУО	-	Габрово,	Георги	Зла-
тев	от	РДПБЗН	 -	Габрово.	
Домакин	 на	 събитието	 бе	
Иваничка	 Иванова	 -	 шеф	
на	Държавното	горско	сто-
панство	в	Габрово.
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Тåоäор Кабакчèåв ñ прåñтèжíо трåто мяñто в Румъíèя

„Бъкè” прèåма „Шумåí 98” ñ поãлåä към Супåрфèíала
дежките	 (до	 20	 години)	 и	
юношеските	 (до	 18	 годи-
ни)	 национални	 отбори	 на	
България	 отпътуваха	 за	
участие	 в	 силния	 между-
народен	 турнир	 „Cell	 Cup“	
в	 град	 Балатонфюред,	 Ун-
гария.	 Старши	 треньор	 на	
юношите	е	наставникът	на	
„Чардафон“	 Христо	 Йорда-
нов,	 а	в	състава	са	вклю-
чени	 двама	 играчи	 на	 га-
бровския	 клуб	 -	 Стефанос	
Захов	и	Цветелин	Христов.	
В	 националната	 гарнитура	
на	младежите	пък	е	гардът	
на	 „Чардафон“	 Петко	 Пе-
тков.	

„Дуíав”

(Руñå)

Шампèоíат íа Бълãарèя по баñкåтбол

„А” ãрупа - момчåта äо 14 ãоäèíè
Нåäåля, 1 апрèл 2018 ã., 12.00 чаñа
Спортíа зала „Орловåц” - Габрово

„Чарäафоí - 
Орловåц” 
(Габрово)
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рабоТа прЕдлага

ФирМа “МЕгасТроЙ 
2014” Еоод Търси 
да назначи кра-
нисТ на кулокран 
със сЕрТиФикаТ. 
Повече информация 
на тел. 0877/270-191. 
[12, 9]

МЕбЕлна ФирМа „Фо-
реста мебел“ търси да на-
значи проектант. Справ-
ки на тел. 0886/332-968. 
[33, 27]
ФирМа Търси мебелист. 
Справки на тел. 0898/626-
781 [24, 19]
Магазин за хранителни 
стоки в кв. Палаузово тър-
си продавачка. Справки на 
тел. 0898/431-016. [25, 
15]
МЕхана Търси да назна-
чи сервитьор/ка, може и 
без опит. Справки на тел. 
0888/310-981. [11, 11]
аВТосЕрВиз Търси ра-
ботник. Справки на тел. 
0888/415-263. [25, 9]

гоТВач, каМЕриЕрки, 
чистачка - миячка срещу 
добро заплащане се тър-
сят на тел. 0899/957-006. 
[20, 8]
гоТВач, каМЕриЕрки се 
търсят на тел. 0897/727-
596 [20, 8]
доМашна поМощница 
с възможности и опит за 
гледане на бебе се тър-
си на тел. 0899/808-086 
[20, 8]
ФирМа „ВЕгЕа“ ООД тър-
си служител за работа на 
подлепваща преса по за-
местване. Справки на тел. 
0885/611-290. [6, 6]
пицария „Мания“ тър-
си готвачи, сервитьори. 
Справки на тел. 0899/133-
262. [11, 8]
рабоТник за метанстан-
ция, работа на смени, се 
търси на тел. 0893/393-
308. [11, 7]

оТдаВаМ коли за такси-
метрова дейност. Справ-
ки на тел. 0887/238-552. 
[11, 7]
паВилионъТ прЕд „Ка-
уфланд“ търси да назначи 
продавач. Справки на тел. 
0887/907-032. [12, 7]
къща за гости „Балкан“ 
в село Валевци търси да 
назначи сервитьори и кух-
ненски работници. Справ-
ки на тел. 0888/32-91-93. 
[10, 7]
жЕна за гледане на бо-
лна жена почасово се тър-
си на тел. 0988/882-953. 
[5, 5]
продаВач/ка-консул-
ТанТ до 45 години, от-
лично заплащане, се търси 
на тел. 0878/151-239. [6, 
4]
сЕрВиТьорка за заве-
дение на Еса се търси на 
тел. 0898/378-914. [4, 4]

„инФрасТроЕжи“ оод 
- гр. Севлиево търси да 
назначи: 1. гЕодЕзисТ с 
опиТ В пъТни обЕкТи; 
2. спЕциалисТ оФЕрТЕн 
оТдЕл; 3. ТЕхничЕски 
съТрудник оФЕрТЕн 
оТдЕл; 4. ТЕхничЕски 
ръкоВодиТЕл пъТно 
сТроиТЕлсТВо; 5. опЕ-
раТор на пъТно-сТро-
иТЕлни Машини; 6. 
опЕраТор асФалТоВа 
база. Фирмата предлага 
постоянен трудов договор, 
мотивиращо заплащане и 
служебен транспорт. Крат-
ка професионална автоби-
ография и копия на ква-
лификациите, които при-
тежавате, може да изпра-
тите на адрес: Севлиево 
5400, ул. „Магистрална“ 
2Д, „Инфрастроежи“ООД; 
e-mail: office@infrastroezhi.
com. Повече информация 
на тел. 0882/522-282. 
[22, 17]

ФирМа набира шивачки 
за работа на ишлеме - 
справки на тел. 0896/750-
111. [10, 3]
поМощник-кухня за 
битово заведение се тър-
си на тел. 0888/310-981. 
[11, 4]
гоТВачка, каМЕриЕрка, 
сервитьор/ка за село Бо-
женци се търсят на тел. 
0885/333-148. [11, 4]
пЕкарна „николоВи“ 
търси да назначи майстор 
баничар. Справки на тел. 
0897/920-760. [5, 3]
ФирМа Търси момче за 
работа в склад. Справки 
на тел. 066/800-161. [11, 
3]
жЕна за домашна по-
мощница се търси на тел. 
0897/660-978. [2, 2]
рЕсТоранТ В Свети Влас 
набира кухнЕнски пЕр-
сонал. Справки на тел. 
0899/626-774. [11, 2]
Един чоВЕк за Герма-
ния с шофьорска книжка 
категория „В“ - 8 евро на 
час и 300 евро джобни. 
Справки на тел. 0876/384-
489. [2, 2]
Магазин за хранителни 
стоки в района на Шива-
ров мост набира ПрОДа-
ВачКИ. Справки на тел. 
0888/266-832. [5, 2]

Електроразпределение 
север ад, 

разпределителен 
обслужващ център 

габрово и горна оряховица 
уведомява своите клиенти, че:

 В периода 23.04.2018 - 27.04.2018 г. от 09:00 
до 16:00 ч. поради	 извършване	 на	 неотложни	 ре-
монтни	дейности	на	съоръженията	за	доставка	на	
електроенергия	ще	бъде	прекъснато	електрозахран-
ването	в	района	на	град	Габрово:	кв.	Кряковци.
	 Електроразпределение	 Север	АД,	 Разпределителен	
обслужващ	център	-	Габрово	и	Горна	Оряховица	се	изви-
нява	на	своите	клиенти	за	възникналото	неудобство	и	
се	надява	на	разбиране.	
	 Допълнителна	информация	можете	да	получите	на	
тел.	0700	1	61	61.

Електроразпределение 
север ад, 

разпределителен 
обслужващ център 

габрово и горна оряховица 
уведомява своите клиенти, че:

 На 23.04.2018 г. от 09:00 до 16:30 ч.	 поради	
извършване	 на	 неотложни	 ремонтни	 дейности	 на	
съоръженията	 за	 доставка	 на	 електроенергия	 ще	
бъде	прекъснато	електрозахранването	в	района	на	
община	Дряново:	с.	Керека.

 В периода 16.04.2018 - 20.04.2018 г. от 09:00 
до 16:30 ч. поради	 извършване	 на	 неотложни	 ре-
монтни	дейности	на	съоръженията	за	доставка	на	
електроенергия	ще	бъде	прекъснато	електрозахран-
ването	в	района	на	община	Дряново:	с.	Керека.
	 Електроразпределение	 Север	АД,	 Разпределителен	
обслужващ	център	-	Габрово	и	Горна	Оряховица	се	изви-
нява	на	своите	клиенти	за	възникналото	неудобство	и	
се	надява	на	разбиране.	
	 Допълнителна	информация	можете	да	получите	на	
тел.	0700	1	61	61.

Електроразпределение 
север ад, 

разпределителен 
обслужващ център 

габрово и горна оряховица 
уведомява своите клиенти, че:

 На 17.04.2018 г. от 09:00 до 12:00 ч. поради	
извършване	 на	 неотложни	 ремонтни	 дейности	 на	
съоръженията	 за	 доставка	 на	 електроенергия	 ще	
бъде	прекъснато	електрозахранването	в	района	на	
град	Габрово:	„Илстрой“	ЕООД	на	ул.	„Ген.	Николов“	
13	и	„Меркурий	П	И	П“	АД	на	ул.	„Ген.	Николов“	23.

 На 17.04.2018 г. от 13:00 до 16:00 ч. поради	
извършване	 на	 неотложни	 ремонтни	 дейности	 на	
съоръженията	 за	 доставка	 на	 електроенергия	 ще	
бъде	прекъснато	електрозахранването	в	района	на	
град	Габрово:	8-мо	ОУ	„Св.	Св.	Кирил	и	Методий“.
	 Електроразпределение	 Север	АД,	 Разпределителен	
обслужващ	център	-	Габрово	и	Горна	Оряховица	се	изви-
нява	на	своите	клиенти	за	възникналото	неудобство	и	
се	надява	на	разбиране.	
	 Допълнителна	информация	можете	да	получите	на	
тел.	0700	1	61	61.

ТЪРСИШ РАБОТА? 
НИЕ ТЪРСИМ ТОЧНО ТЕБ! :)

Ресторанти GODZILA  
в гр. Варна предлагат	работа	
за:	ГОТВАЧИ, ПИЦАРИ, 

БАРБЕКЮРИСТИ, СЕРВИТЬОРИ
Получаваш: ОТЛИчНО възнаграждение; ОСИГУрЕНа 
квартира; БЕЗПЛаТНО работно облекло; МНОГО допъл-
нителни придобивки; Въвеждащо ОБУчЕНИЕ; ПрИЯТНа 
атмосфера на работа! 
МорЕТо ТЕ очакВа!!!  Tел.:  0888 427 087. 

karieri@godzila.bg, петя димитрова

Бинго зала 
„гаБрово“ 

търси 
крупиета

0896 604 999 

може и  
студенти задочници

рУЖа ЛЮБеНова
	 Днес,	 31	 март,	 в	 село	
Царева	ливада	ще	се	про-
веде	 отложеното	 заради	
лошите	 метеорологични	
условия	 мартенско	 май-
сторско	рали.	Ще	припом-
ним,	че	то	беше	насрочено	
за	 25	март,	 неделя,	 но	по	

споменатите	 причини	 се	
наложи	нова	дата	за	про-
веждането	му.
	 Наталия	 Ковачева,	
кметът	 на	Царева	 ливада,	
покани	 днес	 да	 се	 вклю-
чат	 всички	 сърцати	 жени	
и	 мъже	 с	 умения	 в	 шо-
фирането.	 Г-жа	 Ковачева	

обясни,	че	за	жени	запис-
ването	и	техническият	пре-
глед	 на	 автомобилите	 ще	
бъде	между	10	и	11	часа,	а	
за	мъжете	–	между	11	и	12	
часа,	на	стадион	„Републи-
канец“	в	Царева	ливада.
	 В	 12,30	 часа	 ще	 бъде	
даден	 старт	 на	 състеза-

нието.	 Няма	 ограничения,	
всички	 са	 добре	 дошли,	
допълни	 кметът	 Наталия	
Ковачева.	 За	 повече	 ин-
формация	 и	 записване	 тя	
остави	телефон	0888781278.
	 Ще	припомним,	че	ми-
налата	 година	в	това	със-
тезание	 се	 включиха	 24	

участници	–	мъже	и	жени.	
В	 надпреварата	 участваха	
както	местни	хора,	така	и	
от	Велико	Търново,	 Габро-
во,	та	чак	и	от	Бургас.	Ор-
ганизаторите	бяха	предви-
дили	награди	и	за	най-луд	
шофьор,	 най-атрактивна	
кола,	дебютант	и	пр.

	 На	 последното	 си	 ре-
довно	заседание,	проведе-
но	в	четвъртък,	съветници-
те	от	Общинския	съвет	на	
Габрово	 приеха	 решение,	
с	което	Етнографски	музей	
на	 открито	 „Етър”	 от	 об-
щински	 става	 регионален	
културен	институт.	
	 „Настоящият	 статут	 на	
музея,	 според	действащия	
Закон	 за	 културното	 на-
следство,	го	определя	като	
местен,	 което	 не	 отразя-
ва	 съвсем	 точно	 ролята	
и	 значението	 му	 по	 отно-
шение	 опазване	 и	 попу-
ляризиране	 на	 движимото	
и	 недвижимото	 културно	
наследство	 на	 Габровска	
област,	 както	 и	 по	 отно-
шение	 на	 разнообразната	
му	 дейност,	 свързана	 с	
национално	значими	съби-
тия.	С	такъв	статут	музеят	

трудно	 се	 включва	 в	 ев-
ропейски	 проекти	 и	 про-
грами,	 където	 се	 търсят	

партньори	с	национален	и	
регионален	характер.”	
	 Това	са	основните	мо-

тиви,	 с	 които	 предложе-
нието	за	решение	бе	вне-
сено	 в	 пленарна	 зала	 на	

местния	 парламент.	 То	 бе	
прието	с	 гласовете	на	съ-
ветниците	от	всички	групи,	
един	 се	 обяви	 против,	 а	
един	–	въздържал	се.	
	 Общинските	 съветници	
възложиха	 на	 кмета	 Таня	
Христова	 да	 предприеме	
действия	 за	 преобразува-
нето	 на	 ЕМО	 „Етър”	 от	
общински	 в	 регионален	
културен	институт.	
	 Местните	 парламента-
ристи	се	позовават	на	чл.	
9,	 ал.	 2	 от	 Закона	 за	 за-
крила	 и	 развитие	 на	 кул-
турата,	 който	 дава	 право	
такова	 решение	 да	 бъде	
взето	от	Общинския	съвет	
и	внесено	от	министъра	на	
културата	 в	 Министерски	
съвет	след	съгласуване	на	
Областния	 управител	 на	
съответната	 администра-
тивна	единица.

„Лåñовъä за åäèí äåí” å кауза за цял жèвот”
Продължава от стр. 1
	 Начало	 на	 събитието	
даде	 химнът	 на	 възхище-
ние	 към	 българската	 при-
рода	„Хубава	си,	моя	горо“	
в	 изпълнение	 на	 две	 изя-
вени	 габровски	 момичета	
–	 Далия	 Ковачева	 и	 Инес	
Метева.	Последва	изпълне-
ние	на	ансамбъл	„Сивек“.
	 В	 приветствието	 си	
към	учениците,	родителите	
и	 колегите	 си	 в	 навече-
рието	 на	 професионалния	
им	 празник	 –	 Седмицата	
на	 гората,	 инж.	 Цветелин	
Миланов	 заяви:	 „Днес	 на	
територията	 на	 Северно-
централното	 държавно	
предприятие	 в	 17	 локации	
над	 1000	 деца	 участват	
в	 празника	 „Лесовъд	 за	
един	 ден“.	Това	 ме	 радва	
изключително	 много	 и	 ми	
дава	надеждата	да	си	ми-
сля,	че	тук	сред	децата,	в	
техните	редици	са	нашите	

бъдещи	колеги-лесовъди“.
	 В	 словото	 си	 зам.-
министър	 Атанас	 Добрев	
обърна	 внимание	 върху	
тазгодишното	лого	в	праз-
нуването	на	Седмицата	на	
гората:	
	 „Децата	 и	 гората	 на	
България	 за	 бъдещето	 на	
зелена	 Европа“:	 „Скъпи	
млади	 приятели	 -	 обърна	
се	 той	 към	децата,	 -	 това	
сте	 вие!	 Всеки	 от	 вас,	
като	 засади	 едно	 дръвче,	
ще	 види	 с	 гордост	 как	
след	 60-70	 години	 то	 ще	
стане	 голямо!	Днес	 наши-
те	 скъпи	 колеги	 и	 дома-
кини	 от	 Държавно	 горско	
стопанство	 -	 Габрово	 ще	
ви	покажат	как	се	действа	
в	 горите.	 Тяхната	 работа,	
за	 жалост,	 стои	 малко	 в	
сянка	 пред	 обществото,	
защото	ежедневно	лесовъ-
дите	са	на	терен!“	
	 След	 специалния	 поз-

драв	 към	 цялата	 лесовъд-
ска	колегия	и	семействата	
на	колегите	по	повод	94-то	
издание	 на	 Седмицата	 на	
гората	 заместник-министъ-
рът	се	обърна	отново	към	
децата:	 „Лесовъд	 за	 един	

ден“	не	е	само	инициатива	
за	днес,	а	е	и	кауза	за	цял	
живот“.
	 След	официалната	част	
всяко	от	десетте	габровки	
училища	 получи	 възмож-
ност	 да	 засади	 от	 свое	
име	 дръвче	 в	 парк	 „Мар-

котея“.	А	домакините	пода-
риха	 на	 всяко	 още	 по	 30	
фиданки,	които	да	засее	в	
училищния	си	двор.	Десет-
те	дръвчета,	засети	в	пар-
ка	от	ученици	и	лесовъди,	
бяха	пет	червени	дъба,	три	
брези	и	два	явора.
	 После	 децата	 с	 инте-
рес	 наблюдаваха	 на	 мяс-
то	 как	 горските	 стражари	
проверяват	 камион	 с	 тру-
пи	–	 така,	както	се	прави	
на	 терен,	 след	 като	 из-
лязат	 от	 сечищата.	 Пос-
ледваха	още	 танци,	 а	под	
шатрите	 за	 децата	 имаше	
много	 весели	 и	 образо-
вателни	 игри	 от	 горска-
та	 педагогика,	 лесовъдски	
беседи	 и	 др.	 В	 творче-
ски	 ателиета	 малчуганите	
рисуваха	 и	 апликираха	 с	
естествени	материали,	 из-
работваха	 декорации,	 су-
венири,	 къщички	 за	 птици	
и	др.	

Музåят „Етър” ñтава рåãèоíалåí културåí èíñтèтут

Дíåñ в Öарåва лèваäа ñå провåжäа отмåíåíото мартåíñко ралè

	 Както	 всяка	 година	 1	
април	е	един	от	най-инте-
ресните	дни	за	посещение	
в	 Дома	 на	 хумора	 и	 са-
тирата.	 Не	 само	 защото	
тогава	 е	 рожден	 ден	 на	
музея	 и	 посетителите	 мо-
гат	да	се	насладят	на	ин-
тересни	 събития	 и	 излож-
би,	 а	 и	 защото	 екипът	 на	
Веселата	къща	прави	спе-
циален	подарък	за	всички,	
които	 са	 решили	 да	 ги	
поздравят	за	празника	–	1	
април	 е	 ден	 на	 отворе-
ните	 врати	 и	 всеки	 влиза	
безплатно.	 Самото	 „тър-
жество“	 за	 рождения	 ден		
всъщност	 започва	 още	 на	
31	март	с	моноспектакъла	
на	Волен	Митев	 „Монолог	
на	един	Шут“	от	18	часа.
	 А	на	1	април	в	11	часа	
в	 зала	 4	 се	 открива	 пъ-
туващата	 изложба	 „Изо-
бретенията“	 на	 Детския	
научен	 център	 „Музейко“.	
Тя	 е	 посветена	 на	 сен-
зационните	 открития	 на	
XIX	 и	 XX	 век	 и	 представя	
едни	 от	 най-популярните	
приспособления,	 за	 които	
знаем	твърде	малко.	Днес	
не	 можем	 да	 си	 предста-
вим	 свят	 без	 технологии,	
но	да	се	достигне	до	 тях-
ното	 създаване	 и	 усъвър-
шенстване	 е	 коствало	

усилията	 на	 много	 хора.	
Експозицията	 увлекателно	
представя	най-интересните	
моменти	 –	 от	 гениална-
та	идея,	през	трудностите,	
до	 сензационните	 изобре-
тения,	 променили	 живота	
на	 цялото	 човечество.	Тук	
освен	да	научат	много,	по-
сетителите	ще	 могат	 и	 да	
изпробват	 като	 се	 почне	
от	 телеграфа	 и	 рентгена,	
до	„дядото”	на	смартфона. 
	 Изложбата	 на	 „Музей-
ко“	ще	гостува	от	1	април	
до	31	октомври,	а	по	слу-
чай	 1	 април	 не	 на	 шега	
музеят	 се	 връща	 и	 към	
лятното	си	работно	време	
–	без	почивен	ден.	
	 В	 14	 часа	 в	 зала	 5	
малките	 почитатели	 на	
изкуството	 ще	 имат	 въз-
можността	 да	 участват	 в	
детско	 творческо	 ателие	
на	 Школата	 по	 приложни	
изкуства	 на	Ива	Пенчева,	
част	от	Националната	дет-
ска	 асамблея	 „Празнични	
докосвания	 в	 цвят	 и	 коп-
рина“.	През	целия	празни-
чен	ден	в	залите	на	музея	
ще	се	провеждат	интерес-
ни	 викторини	 с	 въпроси,	
свързани	с	изложбите,	по-
вечето	от	които	са	съвсем	
нови	 и	 са	 открити	 като	
прелюдия	към	1	април.

Рожäåíèят äåí íа Дома íа 
хумора è ñатèрата - 1 апрèл, 
å äåí íа отворåíèтå вратè



331 март 2018 г. анфас

стеФКа БУрМова

- Г-н Гатев, разкажете за 
своя житейски път?

-	 Роден	съм	в	 село	Стефа-
новци,	което	вече	е	квартал	на	
Габрово.	Живеех	в	стара	къща,	
построена	 от	 прадядо	 ми	 още	
по	 турско	 време.	 Там	 нямаше	
ток	 и	 вода,	 тоалетната	 беше	
навън.	Въпреки	това	считам,	че	
детството	 ми	 беше	 безгрижно.	
За	съжаление,	наоколо	нямаше	
деца	 на	 моята	 възраст.	 Един-
ствената	 ми	 дружка	 на	 моята	
възраст	 беше	 едно	 момиче,	 с	
което	станахме	 големи	прияте-
ли	 -	 бяхме	 неразделни.	 Много	
си	допадахме	с	нея,	 но	 тя	по-
сле	напусна	квартала.

- И оттогава не сте ли се 
виждали с дружката от без-
грижното детство?

-	 О,	 виждахме	 се.	 Беше	
случайна	среща	в	началото	на	
демокрацията	 и	 тя	 ме	 попита:	
„Вие	спомняте	ли	си	за	мен?“.	
Как	 няма	 да	 си	 спомням,	 каз-
ваше	се	Маргарита.

- А къде учихте?
-	В	училището	на	Златарите.	

Там	обучението	беше	в	 смесе-
ни	 паралелки	 -	 първи	 и	 трети,	
втори	 и	 четвърти	 клас.	 Моята	
учителка	 Анка	 Станчева	 беше	
чудесна	-	така	ни	преподаваше,	
че	 вдъхновяваше	 децата.	Дори	
ние,	хлапетата,	разбирахме,	че	
неслучайно	е	станала	учителка,	
макар	по-късно	да	разбрах,	че	
не	 е	 имала	 висше	 педагогиче-
ско	образование,	а	полувисше.	

Започнах	 да	 уча	 през	 1952	
година	и	когато	завърших	пър-
ви	 клас,	 моята	 учителка	 ми	
подари	 книга	 като	 награда	
за	 отличен	 успех	 -	 „Пчелата	
Мая“.	Прочетох	я	с	голямо	удо-
волствие.	 Оттогава	 и	 до	 днес	
страстта	 ми	 към	 четенето	 не	
е	 стихвала.	 Може	 би	 по	 ген	
съм	 любопитен	 и	 светът	 ме	
интересуваше.	Понеже	 нямаше	
с	кого	да	общувам,	по	цял	ден	
бях	с	книгите,	които	ми	даваха	
възможност	 да	 усвоявам	 мно-
жеството	понятия.	Още	от	дете	
се	 стремях	 да	 разбера	 какво	
точно	съдържание	се	крие	във	
всяка	 една	 дума.	 Това	 непре-
къснато	поддържаше	стремежа	
ми	към	четене	и	трупане	на	все	
по-нови	и	нови	понятия.	Силно	
ме	 привличаше	 и	 математика-
та,	 но	 не	 обичах	 абстрактните	
науки.	

Бях	 отличник	 в	 началното	
училище,	с	отличен	успех	завър-
ших	 и	 основното	 си	 образова-
ние	 в	 ОУ	 „Цанко	 Дюстабанов“,	
което	напоследък	е	предмет	на	
множество	 дискусии.	 Спомням	
си,	 че	 когато	 въведоха	 шесто-
балната	 система,	 първата	 ми	
шестица	беше	в	шести	клас	по	
география.	 Там	 също	 имах	 чу-
десни	учители.	Но	самият	аз	бях	
твърде	 необщителен.	 Спомням	
си	 по	 време	 на	 една	 от	 заба-
вите,	 които	 се	 организираха,	
моята	 класна	 Ненчева	 се	 до-
ближаваше	до	мен	и	ме	подтик-
ваше	 да	 поканя	 на	 танц	 някое	
от	 момичетата.	 Тя	 разбираше,	
че	ми	се	иска	да	танцувам,	но	
се	 стеснявам.	Тези	 неща	 си	 ги	
спомням	 много	 ярко.	 Както	 и	
факта,	 че	 всички	 мои	 учители	
успяваха	да	предизвикат	у	мен	
още	 по-голяма	 страст	 към	 нау-
ката.	 Към	 знанието.	 А	 колкото	
повече	 четеш,	 толкова	 по-инте-
ресно	ти	става.	Това	е	основен	
принцип	 -	 отварянето	 на	 една	
врата	 към	 знанието	 те	 кара	
непрекъснато	 да	 четеш	 и	 да	
търсиш	нова	и	нова	литература.	
Записах	се	и	в	библиотеката,	за	
да	имам	достъп	до	богатството	
от	знания,	които	се	съхраняват	
там.	Не	крия	-	родителите	ми	не	
можеха	 да	 си	 позволят	 лукса	
да	 купуват	 книги.	 Единствена-
та	 ценна	 книга	 у	 дома	 беше	
купена	от	баща	ми.	Енциклопе-
дия	по	география,	в	която	бяха	
показани	 забележителностите	
в	 целия	 свят.	 Много	 добре	 си	
спомням	 моментите,	 в	 които	
той	ми	показваше	най-голямата	
сграда	 в	 Ню	 Йорк	 -	 Емпайър	
Стейт	Билдинг,	открита	на	1	май	
1931	 г.	 Баща	 ми	 ми	 показваше	
забележителностите	 на	 много	

места.	 Именно	 този	 факт	 ме	
караше	 да	 бъда	 отворен	 към	
света.	Да,	това,	което	ни	заоби-
каля	в	нашия	град	и	в	страната	
ни,	 също	 е	 интересно	 -	 приро-
да,	забележителности,	тишина	и	
спокойствие,	но	от	друга	страна	
си	 ограничен	 в	 контактите.	 А	
те,	контактите,	ми	се	увеличиха	
в	 момента,	 в	 който	 баща	 ми	
купи	 радио.	 Той	 беше	 един	 от	
първите	в	селото,	който	снабди	
семейството	ни	с	тази	модерна	
за	времето	си	придобивка,	след	
като	 прокараха	 ток	 при	 нас.	
Фактически	 електрификацията	
постави	основите	за	развитието	
на	 квартала.	Затова	разказвам	
и	на	моите	синове,	че	лично	аз	
съм	 завършил	 висше	 образо-
вание	във	времето,	когато	не	е	
имало	 водоснабдяване	 и	 кана-
лизация	 на	 нашия	 квартал.	 Не	
че	 ние	 не	 сме	 искали,	 просто	
по	това	време	все	още	нямаше	
подобни	екстри.			

- Къде завършихте средно-
то си образование?

-	След	като	завърших	Трето	
основно	 училище,	 баща	ми	ме	
насочи	 да	 завърша	 Технику-
ма.	Той	 самият	 е	 много	 добър	
обущар	 -	 правеше	 прекрасни	
обувки,	 макар	 и	 без	 всякак-
ва	 техника,	 изцяло	 с	 ръчна	
изработка.	 Сам	 си	 правеше	
чертежите.	 Бил	 е	 калфа,	 след	
това	получава	майсторско	сви-
детелство	 и	 правеше	 обувките	
на	 целия	 квартал.	Той	 нямаше	
тази	 любов	 към	 машините	 и	
електротехниката,	че	да	ме	на-
сочи,	а	просто	чувал,	че	техни-
ческото	 училище	 е	 престижно,	
че	отваря	възможности	за	мла-
дите	хора,	които	го	завършват.	
А	може	би,	за	да	получа	онова	
образование,	 за	 което	 той	 е	
мечтал,	 но	 обстоятелствата	 не	
са	 му	 разрешили	 да	 го	 има.	
Той	считаше,	че	да	имаш	обра-
зование	е	не	само	престижно,	
но	 отваря	 възможности	 и	 към	
повече	доходи.	

Затова	 записах	 „Студена	
обработка	на	металите“	в	ТМЕТ	
„Д-р	Никола	Василиади“.	Пара-
лелките	тогава	бяха	големи	-	по	
45-47	 човека	 във	 всяка	 от	 тях.	
Дори	по	онова	време	само	по	
моята	 специалност	 имаше	 две	
паралелки,	представяте	ли	си	-	
две?!	Но	ние	все	още	живеем	в	
старата	къща	в	кв.	Стефановци.	
В	 нея	 завърших	 и	 първи	 курс	
на	Техникума.

По	 онова	 време	 учениците	
участвахме	 в	 почистването	 на	
класните	стаи,	но	един	ден	бях	
много	 уморен	 -	 тогава	 нямаше	
автобуси	и	вървях	пеша	на	оти-
ване	 и	 връщане.	 И	 следобеда	
не	успях	да	отида	отново	в	учи-
лище.	 На	 другия	 ден	 класната	
ме	 пита	 защо	 не	 съм	 отишъл	
следобеда,	 обясних	 й	 причи-
ната	 и	 едва	 тогава	 тя	 дойде	 у	
дома	да	види	къде	живея.

- Трудно Ви е било?
-	Наистина	беше	трудно.	То-

гава	 всички	 имахме	 униформи	
и	 всеки	 ден	 задължително	 бя-
хме	с	нея.	Освен	това	по	техни-
ческо	 чертане	 всеки	 трябваше	
да	носи	до	училище	собствена-
та	си	дъска,	заедно	с	линеала	
и	 чертожните	 принадлежности,	
а	те	бяха	тежки.	В	сняг	и	дъжд,	
в	 студ	 и	 пек	 носехме	 дъските	
до	 училище	 и	 обратно	 вкъщи.	
20	 лева	 ми	 даде	 баща	 ми	 да	
си	купя	комплект	пергели,	а	се	
оказа,	че	в	него	липсват	някои	
части.	 Туширането	 правехме	 с	
тушовка.	 Спомням	 си,	 още	 бя-
хме	 в	 старата	 къща,	 баба	 ми	
прави	 козунаци,	 а	 те	 трябва	
да	 втасат	 през	 нощта.	 И	 то	 в	

стаята,	 в	 която	 спя.	 В	 същото	
време	 довършвам	 чертежите	
си	 и	 трябваше	 да	 туширам,	
а	 то	 не	 ми	 се	 удаваше.	 Все	
разливах	 туша,	 зачиствах	 го	
с	 бръснарско	 ножче,	 то	 пък	
закъсваше	хартията	и	чертежът	
се	 зацапваше.	 Учителят	 обаче	
държеше	всичко	да	е	перфект-
но	 -	 дори	 чертежът	 ти	 да	 е	
изключително	 качествен,	 има	
ли	някъде	изтривано	или	остър-
гано	с	ножчето	-	веднага	оцен-
ката	 падаше.	 Въобще	 в	 техни-
кума	 имах	много	 премеждия	 и	
затруднения.	Имах	една	тройка	
по	 чертане,	 всичко	 друго	 чет-
ворки	и	една	шестица	-	по	ма-
шинни	 елементи.	 По	 машинни	
елементи	ни	преподаваше	нем-
ски	възпитаник	и	понеже	беше	
висок,	му	викахме	Ланг-а.	През	
годината	 той	 непрекъснато	 ми	
пишеше	 двойки,	 колкото	 и	 да	
се	 стараех,	 и	 трябваше	 да	 се	
явявам	 на	 поправителен	 през	
септември.	Едва	тогава	получих	
шестицата.	

- Не сте бил много добър 
ученик?

-	Наистина	не	бях,	но	четях	
много	 книги.	 Бях	 се	 записал	
в	 четири	 библиотеки	 -	 на	 Па-
далото,	 в	 Лъката,	 в	 техникума	
и	 в	 центъра	 на	 Габрово,	 от	
които	вземах	книги.	Тогава	има-
ше	ограничение	за	броя	книги,	
които	 можеше	 да	 вземе	 един	
читател.	 Вземах	 от	 всички	 тях	
по	три	книги	и	от	четене	не	ми	
оставаше	 време	 да	 се	 зани-
мавам	 с	 уроците.	 Освен	 това	
обучението	в	техникума	за	мен	
беше	 скучно,	 тъй	 като	 нямам	
афинитет	към	техниката,	просто	
нямам	 такава	 настройка.	 Ос-
вен	това	имахме	производстве-
ни	 практики	 в	 работилниците	
на	 техникума,	 а	 те	 бяха	 чети-
ри	 -	 по	 шлосерство,	 леярство,	
стругарство	 и	 т.	 н.,	 където	 ни	
обучаваха	 различни	 учители.	
Първата	 смяна	 започваше	 ня-
къде	 около	 5,30	 сутринта,	 тъй	
като	 нямаше	 място	 за	 всички	
класове	 да	 преминат	 през	 ра-
ботилниците.	Представяте	си	за	
какво	 става	 дума,	 нали?	 През	
зимата	 да	 стана	 рано	 и	 да	
тръгна	пеш	към	училище!

- Казвате, че не сте имал 
афинитет към техниката?

-	 Нямах	 никакъв	 афинитет	
и	 още	 го	 нямам.	 И	 годините,	
прекарани	в	техникума,	смятам	
за	регрес	в	своя	живот,	макар	
те	по-късно	да	ми	бяха	полезни	
в	живота.	

- Въпреки това се записа-
хте в габровския Технически 
институт?

-	 Когато	 отбивах	 военната	
си	служба,	първо	ме	изпратиха	

в	София	в	школа	за	сержанти.	
Там	 бях	 телеграфист,	 работех	
на	 апарат	 СТ35	 шест	 месеца,	
след	което	ме	пратиха	в	Плов-
див	в	ракетните	войски.	Имен-
но	там	беше	първото	ми	истин-
ско	 докосване	 до	 техниката.	
Там	разбрах	какво	е	да	изуча-
ваш	техническите	науки.	Тогава	
станах	 отличник	 по	 бойната	 и	
политическа	подготовка.	Завър-
ших	 Първи	 клас	 квалификация	
с	 240	 знака	 на	 минута	 меха-
нично	 писане	 с	 клавиатура.	 В	
Пловдив	 бях	 много	 уважаван,	
макар	 да	 не	 обичах	 военната	
служба.

Завършването	 на	 технику-
ма	 определи	 и	 по-нататъшната	
посока	 на	 моето	 образование.	
Така	 още	 докато	 бях	 в	 казар-
мата	 кандидатствах	 и	 то	 във	
всички	 МЕИ-та	 в	 страната,	 но	
явно	 не	 съм	 се	 бил	 подготвил	
както	трябва.	В	казармата	има-
хме	 един	 заядлив	 ефрейтор,	
който	 непрекъснато	 проверя-
ваше	 за	 реда	 в	 помещенията.	
Точно	 той	 при	 една	 от	 про-
верките	 откри	 моите	 учебници	
и	 сборниците	 ми	 със	 задачи,	
които	бях	подредил	под	леглото	
си,	 и	 ги	 изхвърли	 през	 про-
зореца	 -	 ето,	 това	 преживях,	
докато	 се	 готвех	 за	 изпитите.	
А	тогава	те	бяха	по	математика	
и	 по	 физика,	 но	 не	 успях	 да	
взема	 единия	 от	 тях.	 Но	 вече	
категорично	бях	решил	да	ста-
на	 студент.	Особено	след	 като	
работих	 в	 ЗИЕПУ-то	 на	 фреза	
първа	и	втора	смяна	при	стра-
хотен	 прах,	 разбрах,	 че	 това	
не	 е	 моят	 начин	 на	 живот,	 че	
не	 ме	 удовлетворява.	 И	 отно-
во	 започнах	 да	 се	 подготвям	
за	 кандидатстудентски	 изпити	
-	 вечер	 четях	 до	 много	 късно,	
а	денем	бях	на	работа.	Приеха	
ме	в	института	в	Русе	и	в	Теле-
графопощенския	 институт.	 Но	
точно	 тогава	 в	 Габрово	 откри-
ха	 редовно	 обучение.	 Веднага	
прехвърлих	документите	си	тук.	

Бях	добър	студент	и	се	ди-
пломирах	 с	 първия	 редовен	
випуск.	 Много	 четях,	 но	 имах	
проблеми	 с	 теорията	 по	 мате-
матика,	поради	което	развивах	
отново	 сам	 всички	 лекции	 не	
само	 по	 математика,	 но	 и	 по	
физика.	 Бях	 си	 купил	 трите	
тома	 по	 физика	 на	 Савели-
ев	 и	 залягах	 невероятно	 мно-
го	 на	 двете	 дисциплини.	 Едва	
в	 института	 разбрах	 защо	 в	
средното	 училище	 не	 съм	 се	
справял	 с	 тях,	 а	 именно,	 че	
трябва	 да	 съм	 наясно	 откъде	
тръгвам	за	решаването	на	вся-
ка	една	задача	и	какво	трябва	
да	постигна,	а	оттам	насетне	е	
въпрос	 на	 технология.	 Тогава	
разбрах,	 че	 в	 средното	 учили-
ще	моите	преподаватели	не	са	
успели	да	ми	покажат	пътя,	по	
който	 трябва	 да	 вървя,	 за	 да	
усвоя	успешно	тази	точна	дис-
циплина.	 А	 в	 института	 проф.	
Тотов	 ми	 показа	 сладостта	 на	
математиката.	 Тогава	 разбрах,	
че	 съм	 привърженик	 на	 си-
гурността	 в	 действията.	 И	 че	
трябва	много	да	се	чете,	да	се	

подготвя	 човек,	 за	 да	 натрупа	
своите	знания.

Затова	 днес,	 когато	 някой	
каже:	 „Аз	 не	 уча	 нищо	 вкъщи,	
всичко	 усвоявам	 на	 място	 в	
училище“,	 казвам,	 че	 подобно	
нещо	 няма	 начин	 как	 да	 ста-
не.	 Това	 означава,	 че	 или	 са	
принизени	 изискванията	 и	 ти	
пишат	с	една	оценка	по-нагоре,	
или	 е	 някаква	 случайност,	 или	
имаш	 връзки.	Аз	 не	 съм	 имал	
подобни	 възможности.	 Всичко	
съм	 постигнал	 със	 страхотен	
труд	и	затова	продължавам	да	
се	трудя.	Затова	завърших	и	с	
отличен	 успех.	 Имах	 право	 на	
избор	къде	да	работя	и	избрах	
Завода	 за	 пишещи	 машини	 в	
Пловдив.	 Много	 модерен	 за-
вод,	 с	 перфектна	 организация	
на	 работа,	 интелигентни	 хора	
навсякъде.	И	ако	се	прави	кла-
сация	къде	в	България	са	най-
интелигентни	 хората	 -	 това	 е	
Пловдив.	Там	е	елитът	на	стра-
ната	ни.	Докато	бях	там,	научих	
за	конкурса	за	асистенти,	явих	
се	и	от	11	човека	приеха	мен.	
Така	 започнах	 в	 катедра	 „Ма-
шинни	 елементи	 и	 техническо	
чертане“.	Там	бях	до	2004	годи-
на,	след	 това	се	прехвърлих	в	
катедра	 „Социални	 науки“,	 тъй	
като	защитих	докторат	по	мето-
дика	на	обучението.		

- Преподавате в Техниче-
ския университет, може ли 
всеки да бъде преподавател?

-	 Определено	 не.	 Важно	
е	 да	 изпитваш	 вътрешна	 по-
требност	 да	 обучаваш	 и	 въз-
питаваш,	 да	 имаш	 съответ-
ните	 знания	 и	 умения,	 които	
своевременно	 да	 обновяваш.	
Както	 и	 да	 си	 достатъчно	 ха-
ризматичен,	 да	 имаш	 воля,	 да	
си	 емоционално	 стабилен	 и	
добре	 организиран.	 И	 не	 на	
последно	място	 да	 си	 общите-
лен	(екстраверт)	и	да	имаш	ос-
новни	психологически	познания	
и	 педагогически	 умения.	 Все	
пак	като	двустранен	процес	от	
една	 страна	 преподавателите	
трябва	съвестно	и	отговорно	да	
си	 вършат	 работата,	 от	 друга	
страна	 обучаваните	 трябва	 да	
са	мотивирани	да	учат.	

- Каква е ролята на гра-
фичното обучение за повиша-
ването на технологичната кул-
тура на младите хора?

-	Наред	с	естествения	сло-
весен	 език	 в	 техническите	 на-
уки,	физиката,	химията,	широко	
се	 използва	 така	 нареченият	
графичен	 език.	Той	 е	 предста-
вен	от	система	от	стандарти	за	
изпълнение	 на	 конструкторска	
и	 технологична	 документация	
на	 международната	 организа-
ция	по	стандартизация	ISO.	По-
ради	широкото	му	разпростра-
нение	би	трябвало	да	се	пред-
полага,	 че	 неговото	 изучаване	
ще	бъде	на	съответното	равни-
ще,	съизмеримо	с	практическо-
то	 му	 приложение.	Това	 обаче	
не	става	може	би	затова,	че	в	
държавните	 обрaзователни	 из-
исквания	не	е	посочена	изрич-
но	необходимостта	от	графична	
обрaзованост.

А	 графичният	 език	 е	 це-
нен	 затова,	 че	 от	 една	 стра-
на	 създава	 възможност	 голя-
ма	 част	 от	 информацията	 да	
стане	 по-нагледна	 и	 съответно	
по-възприемана,	 а	 от	 друга	 е	
невъзможно	 изработването	 на	
голяма	 част	 от	 промишлените	
изделия	 без	 използването	 на	
чертожна	 документация.	Наред	
с	 това	 разпространяването	 на	
информация	е	невъзможно	без	
съвременните	технически	сред-
ства,	които	използват	графичен	
интерфейс.

- В този ред на мисли, нуж-
но ли е в днешно време изу-
чаването на графичния език в 
училище, като елемент от тех-
нологичната подготовка?

-	Училището	от	прагматична	
гледна	 точка	 е	 призвано	 да	
осигурява	 на	 учениците	 усло-
вия	 за	 усвояване	 на	 матери-
алната	 и	 духовна	 култура	 на	
човечеството.	 Акцентът	 трябва	
да	 се	 поставя	 не	 само	 върху	
избора	 на	 учебно	 съдържание,	
но	 и	 върху	 процеса	 на	 учене	
и	организиране	на	обучението.	

Съвременното	 ниво	 на	 техни-
ката	 в	 бита,	 промишлеността	
и	селското	стопанство	предпо-
лага	 по-различна	 грамотност	
на	 учениците	 от	 тази,	 която	 е	
трябвало	 да	 бъде	 преди	 50	 и	
повече	 години.	 Нарасна	 необ-
ходимостта	 от	 всеобхватно	 т.	
нар.	 технологично	 обучение	 на	
учениците	 още	 в	 периода	 на	
основното	 образование.	 Като	
основа	 на	 технологичните	 зна-
ния	трябва	да	се	приеме	обуче-
нието	 и	 изучаването	 на	 техни-
ческо	 чертане.	 За	 съжаление,	
в	 подготовката	 в	 тази	 посока	
се	 забелязват	много	 слабости,	
които	 съм	 установил	 в	 дъл-
гогодишната	 си	 дейност	 като	
член	 на	 жури	 на	 средношкол-
ски	 олимпиади	 по	 техническо	
чертане.

- Кои са най-съществените 
от тях?

-	Те	са	свързани	със	слаба	
чертожна	 култура,	 изразява-
ща	 се	 в	 небрежно	 и	 неточно	
изпълнение	 на	 графичните	 из-
ображения;	 неусвоени	 знания	
по	 основния	 метод	 на	 проек-
тиране	 върху	 няколко	 взаим-
но	 перпендикулярни	 равнини;	
липса	 на	 умения	 за	 изпълне-
ние	на	трето	изображение	при	
зададени	 две;	 невъзприемане	
на	пространствените	форми	на	
тяло,	при	зададени	две	негови	
двумерни	изображения;	неусво-
ени	 условни	 знаци	 за	 оразме-
ряване;	 практическите	 умения	
са	 ограничени	 и	 не	 оставят	
трайни	 образователни	 черти	 в	
учениците.

- Причините за това само в 
учениците и студентите ли са?

-	Не	бива	винаги	да	търсим	
причините	 само	 в	 учениците	 и	
студентите.	Често	те	са	свърза-
ни	с	недостатъчната	подготовка	
на	 учителите	 да	 преподават	
графичния	език	на	техниката	

- След демократичните 
промени частната собственост 
беше реабилитирана, но дали 
този процес беше успешен?

-	 Преди	 кооперирането	 на	
земята	 в	 околността	 на	 Габро-
во	се	обработваше	всяка	педя	
земя,	 включително	 и	 по	 се-
верните	 склонове	 на	 Градище.	
Във	 всеки	 селски	 дом	 имаше	
кокошки,	 едно	 прасе,	 кози	 и	
овце.	 Семействата,	 които	 се	
изхранваха	 със	 селскостопан-
ска	 продукция,	 имаха	 задъл-
жително	 кон,	 крава,	 селско-
стопански	 инвентар,	 свързан	
с	 производството	 на	 зърнени	
храни.

Частната	 собственост	 беше	
неприкосновена.	 Това	 да	 вле-
зеш	 в	 чужда	 овощна	 градина,	
камо	 ли	 в	 двор,	 беше	 почти	
немислимо.	 Ромите,	 доколкото	
ги	 имаше	 в	 Габровско,	 бяха	
напълно	 приобщени	 и	 почти	
по	 нищо	 не	 се	 различаваха	
от	 българите.	 Децата	 помагаха	
в	 селскостопанската	 работа	 и	
това	 се	 считаше	 за	 напълно	
естествено.

Кооперирането	на	земята	и	
индустриализацията	 обаче	 от-
късна	 голяма	част	от	селското	
население	 от	 неговата	 естест-
вена	 среда.	 Трудовите	 навици	
обаче	 продължиха	 да	 се	 под-
държат.	 Учениците	 ходеха	 на	
селскостопански	 бригади,	 слу-
жителите	 участваха	 в	 сезонна	
трудова	дейност	на	полето	или	
в	консервните	предприятия.

Откъде	 възникнаха	 про-
блемите	 след	 началото	 на	 т.	
нар.	 демократични	 промени?!	
Кооперативните	 стопанства	 се	
разтуриха.	Земята	се	върна	на	
собствениците	 в	 реални	 гра-
ници	 -	 бяха	 забити	 колчета,	
които	 за	 1-2	 години	 незнайно	
защо	 изчезнаха,	 а	 собствени-
ците	останаха	само	със	скици-
те	на	имотите	си.	Нямаше	дори	
плахи	 опити	 да	 се	 обработва	
земята	 -	в	малки	участъци	със	
съвременна	 техника,	 беше	 не-
възможно.	 Постепенно	 нивите	
обраснаха	 с	 къпини,	 шипки,	
трънки	 и	 др.,	 докато	 не	 се	
започна	 отново	 тяхното	 обра-
ботване	 (формално),	 за	 да	 се	
усвоят	 едни	 европейски	 пари	
(за	окосена	ливада).	

Продължава на стр. 7

е роден на 26 октомври 
1945 г. в Габрово. Завършва 
средното си образование в ТМЕТ „Д-р Никола Василиади“ 
(сега ПТГ „Д-р Никола Василиади“), след което през 1972 г. и 
габровския Технически университет по специалността „Ме-
ханично приборостроене“.

Работил е в Завода за пишещи машини в Пловдив, след 
което е преподавател по Машинни елементи и Техническо 
чертане в ТУ в Габрово, защитава докторат по Методика на 
обучението към катедрата по Социални науки.

Инж. Симеон Гатев има издадена книга в областта на 
педагогиката.

Иíж. Сèмåоí Гатåв: „Да ñè прåпоäаватåл å 
прèвèлåãèя, а за мåí бåшå è прèзваíèå”

Инж. Симеон Гатев Симеонов
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весеЛИН Ив. ДИМИтров
Продължава от бр. 69
	 Следващата	 година	 на	
дружеството	са	възложени	
линиите	Габрово	–	Гачевци,	
Габрово	 –	 Соколски	 ма-
настир,	 Габрово	 –	 Новата	
махала.		
	 Автобусното	 обслужва-
не	се	посреща	от	габровци	
с	голямо	въодушевление.	
	 „С	 особена	 радост	 се	
посреща	 от	 населението	
въвеждането	 на	 автобусна	
служба	в	 града	ни.	Поста-
вяйки	 началото	 на	 трам-
ваи-автобуси	 нашият	 град	
добива	 по-модерен	 вид	 и	
дава	 възможност	 бързо	 и	
евтино	 да	 се	 превозват	
както	 гражданите,	 така	 и	
многобройните	 гости	 на	
Габрово“	 -	 отбелязва	 вест-
ник	„Възход“.
	 Когато	 месец	 по-късно	
пристига	 вторият	 автобус,	
същият	вестник	пише:
	 „Пристигането	на	втора	
кола	за	градската	автобус-
на	 служба	 се	 посрещна	
с	 интерес	 и	 задоволство	
от	 населението	 на	 града	
ни.	 Виждайки	 изгодата	 от	
евтиния	 и	 удобен	 превоз	
на	 автобусната	 служба,	
гражданството	 се	 трупа	
около	новия	автобус	и	ня-
къде	мълчаливо,	някъде	ви-
соко	 изказва	 одобрението	
си.	 Свръх	 това	 трябва	 да	
похвалим	 уредниците	 на	
тези	 градски	 съобщения	 с	
инициативата	 да	 поставят	
пощенски	кутии	на	автобу-
сите...“
	 Първите	 два	 автобуса	
били	 „Опел	 -	 Блиц“,	 след	
това	са	закупени	два	авто-
буса	 „Херкулес“	 („Интерна-
ционал“),	 производство	 на	
варненския	 автомобилен	
търговец	 и	 производител	
на	 автобусни	 каросерии	
Димитър	 Илчев.	 Малко	
преди	 началото	 на	 война-
та	 Дружество	 „Удобство“	
доставя	 още	 два	 автобуса	
„Опел-Блиц“	и	един	автобус	
„Прага“	 (втора	 употреба).	
Линиите	бързо	били	разра-
ботени	и	гражданите	свик-
нали	с	 тях.	Предприятието	
било	 печелившо.	 Трудно-
стите	започнали	след	1942	
г.	 Времената	 били	 военни,	
доставките	на	гориво,	сма-
зочни	 масла	 и	 резервни	
части	ставали	все	по-труд-
но.	 Дружество	 „Удобство“	
било	 принудено	 да	 мон-
тира	 към	някои	 от	 автобу-
сите	 газоженни	 агрегати,	
за	да	се	използват	дърва,	
вместо	газьол.	Всичко	това	
принудило	 концесионерите	
при	 изтичането	 на	 конце-

сията	през	август	1943	г.	да	
уведомят	Общинския	съвет,	
че	 не	 желаят	 да	 продъл-
жават	 дейността.	 Автобу-
сите	 били	 предложени	 за	
продажба,	 но	 Габровската	
община	 нямала	 нужните	
средства	 и	 се	 отказала.	
Били	продадени	на	Шумен-
ската	община,	която	малко	
преди	 това	 организирала	
градска	автобусна	служба.
	 По-късно	 Общинското	
управление	 в	 Габрово	 ре-
шило	да	основе	собствена	
Общинска	автобусна	служ-
ба,	 като	 за	 целта	 да	 за-
купи	 нови	 автобуси.	 Били	
направени	 точни	 сметки	 и	
било	решено	необходимата	
сума	от	4	милиона	лева	да	
бъде	изтеглена	като	кредит	
от	 Габровската	 популярна	
банка.	 През	 това	 време	
обслужването	 на	 линиите	
временно	 било	 поето	 от	
Дружество	 „Съединение“,	
но	обслужването	било	вло-
шено.
	 През	 трийсетте	 и	 че-
тиридесетте	 години	 на	 ХХ	
век	 автомобилът	 навлиза	
все	 по-широко	 в	 бита	 на	
габровци.	Освен	фабрични-
те	автомобили,	все	повече	
заможни	 граждани	 си	 ку-
пуват	 лека	 кола.	 Шофира-
нето	 вече	 не	 било	 нещо	
непознато	 и	 трудно,	 осо-
бено	 за	 младежите.	 Ско-
ростта	 нараствала,	 пътни-

те	 инциденти	 ставали	 все	
по-малко,	 независимо	 от	
лошото	състояние	на	пъти-
щата.	 Коли	 имат	 известни	
габровци	като	хирургът	д-р	
Светослав	Джеров,	Стефан	
Тухладжиев,	Никола		П.	Ке-
дев.	 Последният	 имал	 ав-
томобил	 „Фиат“,	 който	 	по	
спомен	 на	 съвременника	
проф.	Христо	Попов	хората	
наричали	 „Синята	 птица“.	
Буко	 Аджибел	 –	 един	 от	
собствениците	 на	 фабрика	
„Принц	 Кирил“,	 си	 купил	
също	 „Фиат“,	 но	 по-малък	
модел,	 като	 за	 шофьор	
назначил	 Марин	 Келев	 от	
Лясковец.	Автомобил	 имал	
и	най-модерният	тогава	га-
бровски	 хотел	 „България“.	
С	 него	 превозвали	 клиен-
тите	си	до	гарата.
	 През	 трийсетте	 годи-
ни	 на	 ХХ	 век	 в	 Габрово	
навлизат	 постепенно	и	 то-
варните	автомобили,	които	
макар	 и	 бавно,	 в	 следва-
щите	 десетилетия	 напълно	
заменят	каруците.	
	 След	 политическите	
промени	 на	 9	 септември	
1944	г.	голяма	част	от	тези	
коли	 били	 иззети,	 за	 да	
обслужват	 новата	 власт.	
Няколко	от	тях	до	шейсетте	
години	 се	 намираха	 в	 ра-
ботилниците	 на	 Техникума	
по	механотехника	„Д-р	Ни-
кола	Василиади“	и	служеха	
за	обучение	по	автомобил-
но	дело.	
	 Чак	 на	 9	 март	 1946	 г.	
Общински	съвет	–	Габрово	
успява	да	създаде	Стопан-
ско	 предприятие	 „Комуна-
лен	 транспорт“.	 Изкупени	
са	 няколко	 автобуса	 от	
частните	 фирми,	 основно	
германски	„Опел-Блиц“.	
	 За	 обслужване	 на	 ра-
ботниците	от	близките	села	
Гарван	и	Поповци	е	преус-
троен	 един	 камион	 МАН.	
Поставени	са	дървени	пей-
ки	и	е	покрит	с	брезентово	
чергило.	 Веднага	 бил	 на-
речен	от	хората	„Щайгата“	
-	название,	което	завинаги	
останало	 в	 аналите	 на	 га-
бровския	 автобусен	 транс-
порт.
	 Впрочем,	по	онова	вре-
ме,	чак	до	шейсетте	години	
за	масови	пътнически	пре-
вози	се	използваха	товар-
ни	коли	с	дървени	пейки.	С	
такива	обикновено	се	пре-
возваха	пътници	на	екскур-
зии,	на	бригади	в	селското	
стопанство	 или	 за	 масо-
ви	 тържества,	 като	 това	
на	 връх	 Столетов	 (Свети	
Никола).	 За	 августовските	
тържества	 там	 се	 органи-
зираше	 и	 международен	
мотокрос,	 който	 привли-
чаше	 хиляди	 зрители	 от	
двете	 страни	 на	 Балкана.	
Тогава	 на	 върха	 можеха	
да	се	видят	десетки	такива	
товарни	коли	с	пейки.
	 Постепенно	 дейността	
и	 автопаркът	 започват	 да	
се	разрастват.	Доставят	се	
и	 няколко	 автобуса	 „Шко-
да“.	 Агенцията	 на	 общин-
ското	предприятие	до	око-
ло	1960	година	се	намира-
ше	 на	 тогавашния	 площад	

„Георги	 Димитров“	 (сега	
площад	 „Възраждане“),	 на	
ъгъла	с	ул.	„Възраждане“,	в	
партера	на	жилищния	блок	
там.	Оттук	тръгваха	автобу-
сите	 за	Търново	 (два	 пъти	
дневно),	 Севлиево	 (три	
пъти	дневно)	и	Павликени.	
В	следващите	години	броят	
на	 дестинациите	 се	 увели-
чава.
	 През	 1959	 година,	 с	
образуването	 на	 окръзи-
те,	 транспортната	 дейност	
се	 поема	 от	 държавата.	
Създадено	 е	 Държавното	
автомобилно	 предприятие	
(ДАП)	–	Габрово,	което	по-
ема	 както	 градското,	 така	
и	 междуградското	 транс-
портно	 обслужване.	 На	
30	 декември	 1960	 г.	 е	 от-
крита	 новата	 автогара	 в	
Габрово,	една	от	първите	в	

страната.	През	1978	–	1980	
г.	 тя	 беше	 разширена	 и	
преустроена.	До	 нея	 беше		
построена	 6-етажна	 адми-
нистративна	 сграда.	 През	
тези	 почти	 две	 години	 ав-
тогарата	 временно	 беше	
изместена	 на	 ул.	 „Ивайло“	
13,	 в	 салона	 на	 днешния	
Ансамбъл	„Сивек“.
	 През	годините	автобус-
ният	 транспорт	бележи	 го-
лямо	развитие.	Постепенно	
автобусният	 парк	 е	 обно-
вен	и	модернизиран.	Орга-
низираха	се	редовни	меж-
дуградски	линии	за	София,	
Стара	 Загора,	 Казанлък,	
Пловдив,	 Плевен,	 Свищов,	
Русе,	 Разград.	 От	 1973	 го-
дина		с	нови	коли	„Чавдар“	
се	пуснаха	автобуси	по	ли-
нията	Габрово	-		Севлиево	
на	всеки	 15	минути.	Цена-
та	 на	 билета	 дотам	 беше	
60	 стотинки.	 През	 летните	
месеци	 се	 обслужваха	 и	
линиите	до	Варна	и	Бургас.
Градският	 транспорт	 също	
отбеляза	 голямо	 развитие.	
Нарастването	 на	 броя	 на	
населението	 и	 многоброй-
ните	 предприятия	 налагат	
откриването	 на	 нови	 ли-

нии.	 Широко	 навлизат	 ав-
тобусите	 „Шкода“,	 като	 в	
началото	 на	 шейсетте	 го-
дини	към	тях	се	прикачаха		
и	 пътнически	 ремаркета.	
Пътниците	 бяха	 много	 и	
често	можеха	 да	 се	 видят	
гроздове	 хора	 по	 вратите.	
През	1968	година	се	появи-
ха	първите	съчленени	авто-
буси	 „Икарус“,	 а	 след	 тях	
и	автобуси	„Чавдар“.	Цена-
та	 на	 билета	 за	 градския	
транспорт	 до	 1979	 г.	 беше	
4,	а	по-късно	-	6	стотинки.
	 След	 изграждането	
на	 пети	 и	 шести	 блок	 на	
АЕЦ	 „Козлодуй“	 кризата	
за	 електроенергия	 беше	
окончателно	 решена.	 Ев-
тиният	ток	беше	в	основа-
та	 на	 решението	 в	 много	
от	 по-големите	 градове	 да	
се	 изградят	 тролейбусни	
мрежи.	 Тази	 задача	 беше	
предоставена	на	общините.	
Габрово,	разбира	се,	не	на-
прави	 	 изключение.	 През	
1984	 година	 започна	 из-
граждането	 на	 тролейбус-
на	 мрежа	 по	 най-дългата	
линия	 на	 градския	 транс-
порт	-	№	1,	по	маршрут	от	
Железопътния	 мост	 –	 Ко-
лелото	–	ул.	„Брянска“	–	ул.	

„Юрий	Венелин“	–	бул.	„Ап-
рилов“	 –	 Шиваров	 мост	 –	
ул.	 „Капитан	 дядо	Никола“	
–	 Палаузово	 (дн.	 кв.	 Бич-
киня)		до	Инструменталния	
завод	 „Болшевик“	 (фирма	
„Инструмент“).	Ентусиазмът	
беше	голям.	На	много	мес-
та	в	 града	бяха	поставени	
метални	 табла	 с	 карта	 на	
бъдещата	 тролейбусна	 ли-
ния,	около	които	се	трупа-
ха	 граждани,	 разглеждаха	
и	 коментираха	 новия	 за	
града	транспорт.
	 Още	в	началото	в	стро-
ителството	 беше	 включена	
голяма	 интернационална	
студентска	 бригада.	 За	 да	
се	осигури	достатъчна	ши-
рина	 на	 улица	 „Брянска“,	
започна	 третото,	 последно	
засега,	 изсичане	 на	 ска-
лата	 под	 хотел	 „Балкан“.	
Улицата	 беше	 разширена	
с	 още	 едно	 платно.	 Един	
след	 друг	 по	 трасето	 се	
монтираха	 високите	 стъл-
бове,	монтираха	се	кабели	
и	 проводници.	 Ново	 улич-
но	 осветление	 бележеше	
цялото	 трасе.	 В	 Северна-
та	 индустриална	 зона	 (кв.	
Бойката)	 беше	 изградено	
тролейбусното	 депо.	 През	
декември	 1986	 г.	 линията	
беше	 готова.	 От	 Пловдив	
бяха	докарани	три	тролей-
буса	 и	 в	 продължение	 на	
месец	 се	 движеха	 пробно	
по	 линията	 (без	 пътници),	
за	 да	 се	 отстранят	 вся-
какви	 нередности.	 На	 15	
април	 1987	 г.	 тролейбус-
ната	 линия	 беше	 пусната	
в	 редовна	 експлоатация.	
Съвършено	 новите	 тролей-
буси	бяха	съветски	(	ЗиУ	–	
682	)	и	се	движеха		по	две	
линии	–	31	и	32.	Първата	от	
Железопътния	мост	(фирма	
„Рекорд“)	до	кв.	Палаузово	
(Бичкиня)	–	фирма	„Инстру-
мент“,	втората	–	от	„Техно-
мат“	(Бойката)	до	Шиваров	
мост.	През	 годините	номе-
рацията	 и	 маршрутът	 на	
линиите	бяха	променяни.
През	 1995-1996	 г.	 започна	
разширението	 на	 тролей-
бусната	мрежа	–	от	кв.	Бой-
ката	 през	 кв.	 Трендафила	
–	Младост	(Русевци)	и	Голо	

бърдо,	с	цел	да	се	свърже	
при	 Консултативна	 полик-
линика	 и	 да	 се	 образува	
една	 затворена	 система.	
Беше	изграден	само	първи-
ят	етап	от	този	проект	–	до	
кв.	Русевци,	а	по	протеже-
нието	 на	 бул.	 „Могильов“	
бяха	поставени	стълбовете.	
Дори	 беше	 показан	 прото-
тип	на	нов	тролейбус	–	бъл-
гарско	 производство.	 След	
това	 строителството	 беше	
завинаги	замразено.
	 Допреди	 няколко	 годи-
ни	(до	25	март	2013	г.)	тро-
леите	все	още	се	движеха	
из	 града.	 Неподдържаният	
автопарк	 постепенно	 се	
амортизира.	 Не	 бяха	 до-
ставени	 нови	 коли,	 както	
направиха	 в	 някои	 други		
градове.	
	 През	 2012	 г.	 Община	
Габрово	 лансира	 идеята	 в	
града	да	се	построи	завод	
за	 автобуси	 и	 тролейбуси	
на	Лвовските	автобусни	за-
води	ЛАЗ	(Украйна).	Въпре-
ки	 проведените	 срещи	 и	
гостуването	 на	 делегации,	
отразени	 широко	 в	 мест-
ния	 печат,	 тази	 идея	 не	
беше	реализирана.
	 Намаляването	 на	 на-
селението	 на	 града	 напо-
ловина,	унищожаването	на	
габровската	 промишленост	
и	 други	 фактори	 станаха	
причина	 градският	 транс-
порт	 да	 работи	 на	 загуба.	
Тролеите	 бяха	 спрени,	 а	
през	2017	 г.	 започна	и	де-
монтажа	 на	 цялата	 тро-
лейбусна	мрежа.	Така	един	
обект,	 изграден	 със	 сред-
ства	от	самооблагането	на	
цяло	 едно	 поколение	 га-
бровци,	беше	унищожен	от	
следващото	поколение.
	 След	 промените	 през	
1989	 г.	 и	 настъпването	 на	
икономическата	криза	мно-
го	 междуградски	 линии	
бяха	 закрити.	 Постепенно,	
обаче,	се	развиват	частни-
те	 автотранспортни	фирми	
и	 сега	 те	 са	 основните	 в	
тази	дейност.
	 Днес	 фирма	 „Общин-
ски	 пътнически	 транспорт“	
-	 Габрово	 полага	 усилия	
да	модернизира	автопарка.	
Доставят	 се	 рециклирани	
автобуси	от		марките	MAN		
и	 	 Icarus,	 но	 те	 са	 много	
амортизирани	и	не	осигуря-
ват	необходимото	качество	
на	 услугата.	 Пък	 и	 според	
едно	 изследване	 само	 5%	
от	 габровци	 ползват	 град-
ския	транспорт,	а	повече	от	
половината	предпочитат	да	
вървят	пеша.
	 Наскоро	 започна	 ре-
ализацията	 на	 проект	 за	
устойчив	 градски	 транс-
порт.	Ще	се	модернизират	
спирките,	 ще	 се	 поставят	
електронни	 информацион-
ни	табла	за	графика	на	ав-
тобусите.	Ще	 бъдат	 доста-
вени	нови	автобуси	и	елек-
тробуси.	Но	силно	намале-
лия	брой	пътници	очевидно	
ще	 постави	 на	 изпитание	
финансовата	стабилност	на	
предприятието.		КРАЙ

Автомобèлíèят траíñпорт в Габрово

На път през Балкана. Снимка: Държавен архив - 
Габрово.

1958 г. От създаването на общинския транспорт 
през 1946 г. до построяването на автогарата ав-
тобусната агенция беше в партера на ъгловия блок 
на пл. „Георги Димитров“ (днес пл. „Възраждане“). 
Багажът на пътниците до около 1970 г. се товаре-
ше на покрива на автобуса, за което се изискваха 
акробатически умения от шофьора. Снимка: Архив 
на автора

През шейсетте годи-
ни на ХХ век „Балканту-
рист“ – Габрово закупи 
два модерни туристи-
чески автобуса „Шкода“, 
които бяха използвани за 
туристическите извън-
градски дестинации, а 
по-късно и за организира-
ни екскурзии в чужбина. 
Обява във вестник „Бал-
канско знаме“.

Поради рязкото нара-
стване на броя на пътни-
ците във Вагонния завод 
в Дряново започна произ-
водството на тези ав-
тобусни пътнически ре-
маркета. В различни мо-
дификации те се използ-
ваха много години. През 
зимните месеци в тях 
беше много студено и по 
замръзналите прозорци 
често четяхме различ-
ни надписи, оставени от 
пътниците. Снимка: Ин-
тернет

Ремаркетата на автобусите дълго време решаваха 
въпроса с претъпканите автобуси. Снимка: Държа-
вен архив - Габрово
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Продължава от бр. 69
 Правеше тънки сметки, защото 
имаше дебели очи.
 * * *
 Поставиха му криле, но не го 
научиха да ги маха.
 * * *
 Все правото си търсеше, но 
започнаха да го гледат накриво.
 * * *
 Все за кокала се бореше, но 
му заседна на гърлото.
 * * *
 Не подменяйте ключа на успе-
хите с шперц.
 * * *
 Носеха го на ръце, защото се 
опираше на чужд гръб.
 * * *
 Понякога троянската ракия 
превзема крепости като троянския 
кон.
 * * *
 Придава си тежест, за да не 
олекне.
 * * *
 Плуваше в чужди води, защото 
своите ги беше размътил.
 * * *
 Лозето искало мотика! Да, но 
тя пък иска ръце...
 * * *
 От огъня зависи дали покрай 
сухото ще гори и суровото.
 * * *
 Беше преоценен, след като го 
претеглиха колко струва.
 * * *
 Голяма комедия! У съседите пак 
има семейна драма.
 * * *
 Опичай враговете си!
 * * *
 Изплю камъчето, което ми 
обърна колата.
 * * *
 Краде от баща си, че си мълчи, 
и от държавното, че не личи.
 * * *
 Важна клечка хоро не играе.
 * * *
 Загубил ума и сума.
 * * *

 Взеха го за мезе, защото пре-
каляваше с пиенето.
 * * *
 Удари го на живот, а после жи-
вотът го удари.
 * * *
 Първо опитваше по втория на-
чин.
 * * *
 Не му гледай званията, а по-
знанията.
 * * *
 Влязоха му в положението едва 
когато му излезе душата.
 * * *
 Метнал се беше на гората и я 
сечеше наред.
 * * *
 Вкараха го в пътя, защото вър-
веше все през просото.
 * * *
 Взе си хляба в ръцете, но му 
бяха редки пръстите.
 * * *
 Не се излиза на глава с него, 
защото нищо не влиза в нея.
  * * *
 Много се писа против чужди-
ците, но никой не се обяви против 
латинската дума хонорар.
 * * *
 Службата го подгони, защото 
той гонеше вятъра.
 * * *
 Отворил уста като плевня, коя-
то беше съвсем празна.
 * * *
 Вода гази, жаден ходи. Нямаше 
си чашка.
 * * *
 Вървеше му по вода. Влачеше 
го сивия поток.
 * * *
 Храни куче да си трае.
 * * *
 Тъща му не знаеше да пише, но 
да чете си я бива.
 * * *
 Ораторът не можа да изчерпи 
въпросите, защото търпението на 
слушателите се изчерпи.
 * * *
 Една я мъчеше - не можеше да 
разбере дали е щастлива.
 * * *
 Прекрасна жена! На ръце да я 
носиш, ако не тежеше толкова.
 * * *
 Баш майстор: Оставил си ръце-
те, носи взел парите.
 * * *
 Верига: аз - на него, той - на 
тебе, ти - на мене.
 * * *
 Беше забравил, че паметта му 
изневерява.
 * * *
 Куцаше в работата, но не носе-
ше патерици.
 * * *
 Имаше му зъб, но му го изва-
диха.

 * * *
 Как да си меря думите с кан-
тар, като за кантарите какво ли не 
се дума.
 * * *
 Пое отговорността в ръцете си, 
но я стовари на гърба на другите.
 * * *
 Изтеглиха го по-нагоре, но из-
тъня и олекна.
 * * *
 Ябълката на раздора се оказа 
червива.
 * * *
 чепикът може да те стяга и ако 
връзките не струват.
 * * *
 Не му върви по вода, защото 
пие вино и ракия.
 * * *
 Отсякоха ябълката на раздора, 
но остана коренът на злото.
 * * *
 Във виното е истината, както 
е истина, че има много вода във 
виното.
 * * *
 Ще му мине като на куче, ако 
не му мине котка път.
 * * *
 Баба знае две и двеста, но вну-
чето учеше до хиляда.
 * * *
 Битието определя досието, как-
то и питието определя битието.
 * * *
 Трудът много трудно е създал 
човека, а човек много лесно си 
създава трудности в труда.
 * * *
 Пропи се, след като жена му 
завърши курсовете за шофьор.
 * * *
 Трудно научи правилата за дви-
жение, но много лесно ги наруша-
ваше.
 * * *
 Сляпо й вярваше, докато му 
отвориха очите.
 * * *
 В училището на живота се изу-
чават най-добре буквите на зако-
на.
 * * *
 Всяко изключение е правило, 
излязло от устата на началника.
 * * *
 Вдигна кръвното, защото не си 
налягаше парцалите.
 * * *
 Казана дума - хвърлен камък! 
Зависи в коя градина.
 * * *
 Крив човек и крива краставица 
не се оправят.
 * * *
 Еволюция: Баба донесла зестра 
нива, мама - крава с теле, а аз на 
дъщерята ще дам фирма с мерце-
дес.
 * * *

 Тежеше си на мястото, докато 
го заемаше.
 * * *
 Всичко с времето си, но няма 
време за всичко.
 * * *
 Вече не гони Михаля, а тича 
подир Михалица.
 * * *
 Нова мъдрост: Без наука, но 
със сполука.
 * * *
 Първи заяви, че ще се смее 
последен.
 * * *
 Натряскал се до козирката и си 
загубил шапката.
 * * *
 ако в службата те премълчават, 
значи не си мълчал достатъчно.
 * * *
 Късата му памет стана причина 
да забрави дългите обещания.
 * * *
 Плетеше сплетни, докато си 
оплете кошницата.
 * * *
 Сочеха го с пръст, защото я 
караше през пръсти.
 * * *
 Седна ми на мястото и каза, че 
бил прав.
 * * *
 Не оставяй вчерашната работа 
за вдругиден.
 * * *
 Кучето не лае, когато устата му 
е пълна.
 * * *
 Дума дупка прави, особено ко-
гато е тъпа.
 * * *
 Изплю камъчето, но го сложи в 
пазвата си.
 * * *
 Хвани единия, удари другия - 
ако са ти подчинени.
 * * *
 Казаха му да си обира крушите 
и той отиде за кошница.
 * * *
 Животът е стълба, по която 
едни се качват или слизат през 
4-5 стъпала.
 * * *
 Изигра си ролята, защото беше 
си изпял песента.
 * * *
 Много добре знае, че две и две 
са четири, но се прави на три и 
половина.
 * * *
 Той опра пешкира, пък други 
имаха кирливи ризи.
 * * *
 ако вървиш все през просото - 
можеш да сгазиш и лука.
 * * *
 Как е можал да забърка такива 
каши, като си държеше ръцете все 
отзад.

 * * *
 Пере ли мръсни пари, не му е 
чист косъма.
 * * *
 Вече не налива масло в огъня, 
защото много поскъпна.
 * * *
 Казват, че съвестта му загово-
рила, но никой не я чу.
 * * *
 Минус по минус дава плюс, но 
не и досието.
 * * *
 Език твой - мрак мой.
 * * *
 Пилците се броят наесен, пък 
електората - след изборите.
 * * *
 Видяха му сметката, защото 
беше я надписал.
 * * *
 Не мелят брашно, защото са 
скъпи на триците.
 * * *
 Много често доносниците дона-
сят недоносчета.
 * * *
 Съдба: Каквото му е писано в 
досието.
 * * *
 Затваряше си очите, когато му 
пълнеха джобовете.
 * * *
 Уж сърце до сърце върви, а 
стигнаха до развод.
 * * *
 Търканията между политически-
те сили нажежиха атмосферата, но 
до пожар не се стигна.
 * * *
 Политика: И през тази зима 
много топли места ще изстинат.
 * * *
 Бъди разумен - не давай ум на 
началниците си! 
 * * *
 Лош раКоводител - не пред-
вижва задачите напред.
 * * *
 Език мой - враг твой.
 * * *
 Не сваляше цигара от устата 
си, докато болестта не го свали.
 * * *
 Отвориха му очите и той я под-
кара слепешката.
 * * *
 Пиеше направо от извора, но с 
кристална декоративна чаша.
 * * *
 Не искаше да страни от колек-
тива и пропуши.
 * * *
 След като се натряскал в кръч-
мата, вкъщи се чули силни трясъ-
ци.
 * * *
 Тежки са последствията на ле-
комислието.
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1.	 Река	 Росица	 извира	 от	 Ка-
лоферска	 Стара	 планина,	 не-
далеч	от:	
	Хижа	„Мазалат”	
	Връх	Голям	Кадемлия	
 Връх	Малък	Кадемлия	
 Връх	Пиргос	

2.	 Със	 своята	 дължина	 от	 164	
км	 заема	 сред	 българските	
реки:	
	Седмо	място	
	Двадесето	място	

	Тринадесето	място	
	Пето	място	

3.	По	течението	на	река	Роси-
ца	са	разположени	19	населе-
ни	 места.	 Кое	 от	 изброените	
не	е	свързано	с	реката?	
	гр.	Севлиево	
	гр.	Бяла	Черква	
	гр.	Горна	Оряховица	
	с.	Горна	Росица	

4.	В	кое	от	изброените	селища,	

разположени	 на	 река	 Росица,	
майстор	 Колю	 Фичето	 е	 по-
строил	 голям,	 съществуващ	 и	
до	днес,	мост?	
	гр.	Бяла	
	гр.	Павликени	
	гр.	Севлиево	
	гр.	Габрово	

5.	 Кой	 от	 изброените	 язовири	
е	на	река	Росица?	
	„Христо	Смирненски”	
	„Александър	Стамболийски”	
	„Тича”	
	„Сопот”	

6.	Най-големият	приток	на	река	
Росица	е:	
	Осъм	
	Видима	
	Негованка	
	Стара	река	

7.	Кой	резерват	обхваща	водо-
сборния	басейн	на	р.	Росица?	
	„Козя	стена”	
	„Българка”	
	„Пеещи	скали”	
	„Царичина”	

8.	 На	 9	 км	 преди	 устието	 на	

реката	 се	 намират	 останките	
на	античния	римски	град:	
	Нове	
	Хоталич	
	Никополис	ад	Иструм	
	Никополис	ад	Неструм	

9.	 Край	 град	 Севлиево,	 над	
пролома	 на	 река	 Росица,	 е	

разположен	 средновековният	
български	град:	
	Червен	

	Боруй	
	Витенград	
	Хоталич	

10.	 Най-много	 наводнения	 и	
пакости	сред	българските	реки	
е	правила:	
	Арда	
	Янтра	
	Марица	
	Росица

11.	 Реката	 е	 десен	 приток	 на	
Росица,	 с	 дължина	 22	 км.	Из-
вира	само	на	423	м	надморска	
височина,	 югозаподно	 от	 кв.	
Шенини	 на	 град	 Габрово.	 Об-
разува	 много	 широка	 речна	
долина	 между	 платото	 Стра-
жата	 и	 Габровските	 височини.	
Коя	е	тази	река?
	Синкевица
	Паничарка
	Лопушница
	Крапец

Отговори на тест 5 - Минералните води в България - част 2
1.	 Велинград;	 2.	 Сандански;	 3.	 Марикостиново;	 4.	 Белчински	
бани;	5.	Момин	проход;	6.	Овощник;	7.	Заболявания	на	щито-
видната	жлеза;	8.	Брезник;	9.	Балчишка	тузла;	10.	Овча	могила,	
11.	Троян;	12.	Кюстендил;	13	Костенец;	14.	Овча	могила.

 Продължаваме поредицата от занимателни географски 
и исторически тестови въпроси, предложени от учителя по 
география Христо Кичиков и Павел Вълчев. 
 Тези тестове нямат състезателен характер, но могат 
да бъдат обогатени с въпроси и предложения от Вас. Въпро-
сите си може да изпращате на адрес: 100vesti@stovesti.info 
или в плик на Габрово, ул. „Отец Паисий“ 2.
 Отговорите на всеки тест ще намирате всяка следваща 
събота.
  Първият тест бе за познатия и непознат град Габрово, 
вторият - за Шипченска планина, третият - за река Янтра, 
четвъртият и петият - за минералните води в България. 

тест 6
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излиза всеки ден без неделя

Всекидневникът на региона

731 март 2018 г. обяви

аВТоМобили продаВа
Форд ФиЕсТа, 1.4, 
1991 г., газ-бензин + 
комплект джанти, цена: 
400 лв., се продава на 
тел. 0890/104-496. [9, 
9]
опЕл асТра 1.7 Исузу, 
Нисан Терано 2.7 TDI - 
100 к. с., се продават 
на тел. 0895/28-77-64. 
[4, 4]
ФолксВагЕн пасаТ - 
комби, TDI, се продава 
на тел. 0888/254-577. 
[5, 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. [22, 1]

излиза всеки ден без неделя

Всекидневникът на региона

продаВа МаТЕриали
цигли - 0.30 лв., се про-
дават на тел. 0895/752-
838. [22, 16]

продаВа обзаВЕжданЕ
киТЕници - нови, се про-

дават на тел. 0896/901-
990. [5, 4]
ЕлЕкТронна ВЕзна, хла-
дилни витрини се прода-
ват на тел. 0877/891-525. 
[11, 7]

ВИНАРСКА ИЗБА 
„ГРОЗД“ - СЕЛО 
КАРАИСЕН, тел. 
0888/520-053 и 

061/322-459. 

продаВа разни
Тръби, лаМарини, ел. 
мотори и др. се прода-
ват на тел. 0895/752-838. 
[22, 16]

„приТи“ - 8 kW, с водна 
риза се продава на тел. 
0888/703-915. [3, 3]
цисТЕрни - 1 тон, 
се продават на тел. 
0888/942-095. [5, 2]

жиВоТни продаВа
Малки прасЕТа се про-
дават на тел. 0889/880-
606. [11, 5]
за ВЕликдЕн се прода-
ват Млади агънца - от 
20 до 23 кг - 7 лв., от 23 
кг нагоре - 6.50 лв. Село 
Мрахори, тел. 0876/192-
043. [5, 1]

купуВа разни
буркани сЕ изкупуват 
на тел. 066/88-21-13, 
0884/156-497, срещу „Ка-
питан Дядо Никола“.
сТара наФТа се купу-
ва на тел. 0895/752-838. 
[22, 16]

купуВа МаТЕриали
пункТ за вторични суро-
вини купува всякакви же-
леза - тел. 0896/183-637. 
[22, 16]

запознансТВа
пЕнсионЕр Търси неангажирана жена за съжител-
ство в малко стопанство - 0877/243-413. [7, 7]
49-годишЕн оТ село Царева ливада, със средно 
образование, работи в кметството в Царева ливада, 
желае запознанство с добро и работливо момиче Тел. 
0887/867-426. [5, 5]
Търся жЕна, самотна или вдовица. Тел. 0899/016-
144. [3, 1]

 

Уп ра ви тел и главен ре дак тор: Иван Гос по ди нов - 066/810-410, 0887/611-753. 
Ре пор те ри: На деж да Ти хо ва - 0887/633-112;  Стефка Бурмова - 088/666-7532. 
Ру жа Лю бе но ва - 0898/703-030; Женина Денчева - 0886/210-426. 
Коректор материали и корекция на обяви: Стеф ка Бе ше ва - 066/810-418, 
0889/517-920. Прием обя ви: Ди ми тър Гос по ди нов - 066/810-415; Рек ла мен съ-
трудник: Свет ла Са во ва - 0888/428-906. Сче то вод с т во: Светослав Константинов 
- 066/810-413, Юри д. съ вет ник: Ев ге ни По пов - 0888/339-070. 
Технически секретар: Димка Господинова - 066/810-416, 0889/227-805
Wеb ди зайн: Димитър Иванов Гос по ди нов. Печат: ПК ПО ЛИП РЕС - 066/810-920.

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

Всички права запазени. Позоваването на “100 вести” е задължително!

Всекидневник за общините Габрово, Севлиево, Трявна, Дряново

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

прЕВози
ТранспорТ - 2.5 тона, 
16 куб. м, се предлага 
на тел. 0899/377-924
ЕВТин ТранспорТ с 
бус и самосвал се пред-
лага на тел. 0893/511-
154. [22, 19]
ЕВТин ТранспорТ с бус 
- 0.40 лв./км, се предла-
га на тел. 0894/004-045. 

билЕТи, пъТуВания
аВТобусни, саМо-
лЕТни БИЛЕТИ  - тел. 
066/80-49-48, 0887/83-
61-73.

иМоТи продаВа
къща В кв. Войно-
во се продава на тел. 
0898/577-723. [22, 21]
къща В кв. Бойка-
та се продава на тел. 
0898/803-414. [11, 11]
апарТаМЕнТ - 115 кв. 
м, на ул. „Баба Зара“ 
се продава на тел. 
0896/901-990. [5, 4]
дВусТаЕн апарТаМЕнТ 
в кв. Младост се прода-

ва на тел. 0879/009-792. 
[7, 4]
апарТаМЕнТ - 50 кв. 
м, на ул. „Васил Дру-
мев“ 2 се продава на тел. 
0892/904-358. [4, 1]
ЕТаж оТ къща се прода-
ва на тел. 0889/212-244. 
[3, 1]

даВа под наЕМ
аВТосЕрВиз сЕ дава под 
наем на тел. 0878/929-
080. [17, 17]
ТрисТаЕн апарТаМЕнТ 
- необзаведен, основен 
ремонт, в кв. русевци се 
дава под наем на тел. 
0884/149-964. [8, 5]
аВТоМиВка сЕ дава под 
наем на тел. 0895/710-
934. [5, 5]

рабоТЕщ Магазин за 
хранителни стоки се дава 
под наем - справки на  
тел. 0888/940-484. [5, 5]
апарТаМЕнТ сЕ дава под 
наем на тел. 0888/703-
915. [3, 3]
обзаВЕдЕн апарТа-
МЕнТ в центъра на града 
се отдава под наем на 
тел. 0893/581-882. [11, 
1]

нощуВки
нощуВки В топ цен-
тър се предлагат на тел. 
0876/731-419. [22, 22]
нощуВки В центъра се 
предлагат - справки на 
тел. 0878/515-080. [17, 
17]

 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 - тел. 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, 
22]

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 дър-
ва за огрев - 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.
разпалки сЕ продават 
на  тел. 0886/393-726.
Еко брикЕТи и пеле-
ти се продават на тел. 
0896/684-793. [33, 31]
рЕжа дърВа - тел. 
0894/602-701. [24, 15]
нарязани, нацЕпЕни 
дърва - 80 лв./куб., чу-
вал - 5 лв., разпалки - 4 
лв., се продават на тел. 
0893/511-154. [22, 19]

сухи и сурови дърва, на-
цепени, 80 лв., се прода-
ват на тел. 0895/752-838. 
[22, 16]
„ФлинТ-гаЙдароВи“ 
(„пЕТя Гайдарова“) - дон-
баски пресяти въглища, 
брикети, разпалки. Оси-
гурен транспорт. Тел. 
0898/690-606, 066/80-
80-53. [33, 16]
рЕжа дърВа - тел. 
0894/220-509. [14, 13]
гоТоВи дърВа за камини 
и печки и дърва в чува-
ли се продават на тел. 
0893/390-253. [24, 10]

сТроиТЕлсТВо
чисТя ТаВани, стаи, 
мази, дворове, извършвам 
всякакви строителни рабо-
ти от а до Я. Телефон за 
връзка 0899/601-444
кърТи и пробива - 
0897/832-363
улуци, капаци, поправ-
ка на покриви, дренаж - 
0882/279-749. [10, 10]

ФирМа събаря, почист-
ва за сметка на матери-
алите - тел. 0896/183-637. 
[22, 16]
събарянЕ, почисТВанЕ 
- тел. 0892/339-132. [22, 
14]
дрЕнаж ,  Т ЕнЕкЕ -
джиЙсТВо, покривни ре-
монти и др. - 0888/863-
001. [12, 4]

ВъТрЕшЕн рЕМонТ
бЕзпрашно циклЕнЕ - 
0887/040-471.
гипсокарТон, шпак-
лоВка - тел. 0899/520-
038. [17, 8]

Вик, Фаянс, теракота - 
тел. 0884/228-253. [22, 9]
МонТаж на ламинат, 
паркет и циклене - тел. 
0897/978-762. [22, 5]
Топлоизолация, шпак-
лоВки, фаянс, теракота - 
справки на тел. 0886/236-
277. [5, 4]

хидроизолации
хидроизолации - 
hydrocolors.com, тел. 
0888/555-695.

изолации
алпинисТи - тел. 
0898/907-400

алпинисТи - тел. 
0899/321-190
Топлоизолация - тел. 
0887/131-311. [33, 17]

алпинисТи - изолации, 
ремонти - тел. 0887/131-
381. [22, 2]

израбоТВа
МЕТални консТрукции 
се изработват на тел. 
0885/724-671. [11, 2]

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

Ел. рЕМонТи
дрЕбни ЕлЕкТроус-
луги по домовете - тел. 
0899/145-802. [33, 29]

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 всички мар-
ки автоматични перални - 
тел. 0888/294-214. [23, 5]
рЕМонТ на телевизори по 
домовете - тел. 0888/279-
846. [22, 5]

поддръжка коМпюТри
инсТалация и ремонт на 
компютри. продажба на 
коМпюТри ВТора ръка. 
Справки на тел. 0888/410-
117.

косЕнЕ
косЕнЕ, касТрЕнЕ, по-
чистване - тел. 0894/602-
701. [22, 15]

услуги
коВач - справки на тел. 
0892/775-774.

КУХНЕНСКИ
ШКАфОВЕ 
ОфИС 
МЕБЕЛИ 

МЕБЕЛИ

0897 893 563
0897 843 667

ТИПОВИ 
И ПО ПРОЕКТ 
НА КЛИЕНТА

ЕроТика
жиголо - тел. 0886/976-877. [22, 8]
услуги за мъже - тел. 0885/885-279. [5, 3]

Продължава от стр. 3
Над	90	процента	от	за-

водите	 спряха	 да	 произ-
веждат.	Сградите	се	руша-
ха.	 Бившите	 собственици	
нямаха	не	само	физическа	
възможност	 да	 ги	 стопа-
нисват,	но	и	финансова.

- Каква е връзката на 
тези факти с образова-
нието?

-	 И	 пряка,	 и	 косвена.	
Пряка,	 защото	 учениците	
и	 студентите	нямаше	 къде	
да	 провеждат	 производ-
ствената	си	практика.	Кос-
вена,	 защото	 получилите	
образование	 не	 виждаха	
смисъл	 в	 това	 да	 се	 об-
разоват.	 Формално	 целта	
на	 обучаваните	 беше	 да	
постигнат	 по-високи	 оцен-

ки	 за	 някаква	 стипендия.	
Придобиване	 на	 умения	
беше	 почти	 невъзможно,	
на	 децата	 на	 по-богатите	
родители	 се	 пишеха	 по-
високи	оценки,	останалите	
ученици	 и	 студенти	 пред-
почитаха	 да	 преписват	 в	
час,	 масово	 се	 използ-
ваше	 Интернет	 и	 чужди	
услуги	 при	 изготвяне	 на	
курсови	 работи	 и	 проекти	
срещу	 заплащане.	 Уваже-
нието	 в	 семействата	 към	
образоващите	 ерозираше	
от	 година	 на	 година	 все	
повече.	 Дисциплината	 в	
училищата	 се	 срива	 във	
всички	посоки.

- Вашето мнение за 
качеството на обучение-
то, накъде вървим? Въз-

можно ли е ситуацията да 
се промени?

-	Конкретно	ще	Ви	от-
говоря	 за	 учебната	 дис-
циплина,	 която	 препода-
вах.	Имал	съм	възможност	
да	 подготвям	 студенти	
за	 участие	 в	 олимпиади	
по	 техническо	 чертане	 -	
още	от	 80-те	 години.	Тога-
ва	 беше	 трудно	 да	 избе-
реш	 например	 5	 човека	
от	 поне	 50,	 които	 имаха	
възможности	 да	 предста-
вят	 добре	 института	 в	 та-
кова	 състезание.	 Затова	
се	 провеждаше	 вътрешен	
кръг.	 Почти	 веднага	 след	
10	ноември	тези	олимпиа-
ди	 се	 прекратиха,	 вероят-
но	поради	липса	на	сред-
ства	в	бюджета.	Почти	по	

същото	 време	 самият	 аз	
бях	 включен	 в	 областно	
жури	 във	 връзка	 с	 олим-
пиада	 по	 техническо	 чер-
тане	 за	 средношколци.	
След	 като	 се	 излъчеше	
отборът,	по-нататък	 -	поне	
месец,	 избраните	 ученици	
идваха	при	мен	на	обуче-
ние,	което	правех	напълно	
безвъзмездно	 и	 с	 голямо	
удовлетворение.	 Резулта-
тите	 бяха	много	 добри	 на	
проведените	 олимпиади.	
Но	 постепенно	 нивото	 на	
подготовка	 на	 учениците	
започна	да	спада.	Това	се	
забелязваше	 и	 в	 учебна-
та	 дейност	 със	 студенти-
те.	Очевидно	подготовката	
по	 геометрия,	 по	 техниче-
ско	 чертане	 започна	 да	

се	влошава	 -	 впрочем,	не	
само	 по	 тези	 предмети,	
докато	се	стигна	до	поло-
жение,	 когато	 трудно	 се	
съставяха	 отборите.	 Това	
се	 забелязваше	и	 в	репу-
бликанския	 кръг	 на	 тези	
олимпиади	 -	 4	 години	 бях	
член	на	журито.	Повече	от	
5	години	бях	член	на	жури	
и	 в	 регионалната	 олимпи-
ада	 в	 Горна	 Оряховица.	А	
сега	 се	 стигна	 дотам,	 че	
инженерите	в	България	не	
достигат,	но	по-важното	е,	
че	 не	 са	 усвоили	 качест-
вено	 и	 на	 необходимото	
ниво	 езика	 на	 техниката,	
какъвто	 е	 „Инженерната	
графика“.

Не	се	ли	подобри	под-
готовката	 на	 учителите	

математици	 и	 тяхната	 мо-
тивация,	 не	 се	 ли	 пови-
шат	изискванията	към	под-
готовката	 по	 математика	
и	 физика	 и	 инженерната	
графика,	 нищо	 добро	 не	
чака	пазара	на	труда.

Учебният	 труд	 е	 инте-
лектуална	 дейност	 и	 из-
исква	повече	воля,	усилия	
и	 постоянство.	 Но	 за	 да	
бъдат	 мотивирани	 учени-
ците	и	преподавателите	да	
се	 отнасят	 с	 нужната	 от-
говорност	 към	 това,	 тряб-
ва	 да	 се	 започне	 още	 от	
началното	 училище	 и	 се	
стигне	 до	 висшето	 обра-
зование,	 в	 което	 да	 има	
уважение	 към	 получената	
диплома	 и	 успеха	 в	 нея.	
Образованието	 трябва	 да	

бъде	издигнато	на	пиедес-
тал	и	то	да	бъде	трамплин	
за	 по-висока	 заплата	 и	
кариера,	 като	 не	 трябва	
да	 се	 забравя,	 че	 всеки	
има	 таван	 на	 възможнос-
ти	 и	 определени	 дарби,	
заложби	 и	 талант,	 които	
трябва	 първо	 да	 се	 от-
крият	 и	 след	 това	 да	 се	
развият.	 Трябва	 всеки	 да	
има	възможност	да	се	се-
береализира,	което	ще	на-
прави	 отделната	 личност	
щастлива.	Ако	и	семейните	
ценности	бъдат	реабилити-
рани,	 това	ще	 бъде	 пред-
поставка	 и	 за	 възход	 на	
държавата	ни.

Така	че	да	си	препода-
вател	 е	 привилегия,	 а	 за	
мен	беше	и	призвание.

Иíж. Сèмåоí Гатåв: „Да ñè прåпоäаватåл å 
прèвèлåãèя, а за мåí бåшå è прèзваíèå”
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Пътеписите на Георги Трендафилов

Продължава от брой 73
	 В	 една	 от	 залите	 на	
Картуха	 (Refectorio)	 са	
изложени	 картини,	 най-
впечатляващата	 от	 които,	
поне	 за	 мен,	 бе	 „Тайната	
вечеря”	 от	 Хуан	 Санчес	
Котан.	 В	 никакъв	 случай	
не	се	опитвам	да	я	сравня-
вам	с	прочутото	едноимен-
но	творение	на	Леонардо,	
което	 видях	 в	 манастира	
„Санта	 Мария	 делле	 Гра-
цие”	 в	 Милано.	 Но	 това,	
което	наистина	ме	порази,	
е	 красотата,	 която	 открих	
в	 две	 изключителни	 ба-
рокови	 зали	 –	 Sacristia	 и	
Sancta	Sanctorum.	
	 Според	някои	слухове,	
този	манастир	е	построен,	
за	 да	 конкурира	Аламбра.	
Моето	 скромно	 мнение	 е,	
че	ако	това	е	вярно,	целта	
е	 постигната	 –	 по	 отно-
шение	 на	 пищност	 и	 изя-
щество.	Строежът	започва	
скоро	 след	 Реконкиста	 и	
в	 него	 е	 вложено	 всичко,	
за	 да	 се	 подчертае	 огро-
мното	 благосъстояние	 на	
църквата	 през	 тази	 епо-
ха.	 Испанският	 бароков	
стил	 на	 разточителна	 ар-
хитектурна	 украса	 струи	
отвсякъде,	 а	 за	 нея	 са	
използвани	злато,	сребро,	
скъпоценни	камъни,	варак,	
слонова	 кост,	 мрамор,	

седеф…	 Объркан	 съм	 и	
признавам,	 че	 вече	 ми	 е	
трудно	 да	 преценявам	ре-
ално.	Когато	застана	пред	
един	шедьовър,	 си	 мисля,	
че	 от	 него	 по-хубав	 не	
може	 да	 има,	 че	 е	 непо-
стижим,	но	когато	застана	
пред	 следващо	 подобно	
творение,	 започвам	 и	 за	
него	 да	 мисля	 същото.	 В	
моето	 съзнание,	 до	 този	
момент,	най-силни	са	въз-
хищенията	ми	от	църквата	
„Сан	Франциско“	 в	Порто	
(Португалия)	и	от	катедра-
лите	в	Толедо	и	Саламанка	
(Испания).	Но	поне	редом	
с	 тях	 отсега	 ще	 бъдe	 и	
Картуха	в	Гранада!
	 В	 манастира	 бях	 оти-
шъл	 рано,	 в	 часа,	 когато	
го	отваряха	за	посещение,	
и	 имах	 достатъчно	 време	
да	 го	 обикалям	 (той	 не	 е	
голям)	и	да	му	се	възхища-
вам.	Но	този	ден	трябваше	
да	 пътувам	 до	 Кордоба	 и	
смятах	да	взема	автобуса	
в	12	часа.	
	 Отидох	 достатъчно	
рано	 преди	 този	 час,	 но	
на	 касата	 видях	 огромна	
опашка	за	всички	възмож-
ни	направления,	но	главно	
за	 Кордоба.	 Имаше	 и	 та-
рикати	 (там	 видях	 такива	
за	 първи	 и	 последен	 път	
в	 това	 пътуване),	 които	
игнорирайки	 опашката,	 се	
опитваха	да	застанат	пред	
касата.	Май	бях	първият,	а	
може	 би	 и	 единственият,	
който	се	опита	да	ги	спре	
(поне	 с	 думи).	 Когато	 все	
пак	застанах	пред	касата,	
билети	за	12	часа	вече	ня-
маше,	 а	 следващият	 авто-
бус	бе	в	15	часа.	Това	бяха	
три	ценни	пропилени	часа,	
в	 които	 нищо	 не	 можех	
да	 направя	 или	 посетя,	
но	както	се	казва,	„това	е	
положението”.	И	трябваше	
да	се	примиря	с	него.

Корäоба
	 Докато	 чакам,	 прех-
върлям	 в	 главата	 си	 ин-
формацията	 ми	 за	 Кордо-
ба.	 Град	 с	 население	 над	
300	 хиляди	 души,	 център	
на	едноименна	провинция,	
живописно	 разположен	 в	
подножието	 на	 планината	
Сиера	Морена.	 През	VІІ	 –	
VІІІ	 век	 става	 център	 на	
господството	 на	 маврите,	
разпростряло	 се	 над	 поч-
ти	 целия	 Иберийски	 полу-
остров.	 Разцветът	 на	 гра-
да	е	по	време	на	„халифа-
та”	 (Кордобския	 халифат),	

особено	през	Х	век,	 кога-
то	 Кордоба	 става	 „център	
на	 света”,	 а	 жителите	 на	
града,	тогава	най-големият	
в	 Европа,	 достигат	 един	
милион!	 Населяван	 е	 от	
християни,	 евреи	 и	 мю-
сюлмани,	 оставили	 беле-
зите	на	своите	религиозни	
и	културни	традиции	върху	
историята	и	облика	на	гра-
да.	 Наред	 с	 развитието	 и	
утвърждаването	 му	 като	
университетски	 център,	
Кордоба	е	и	град	на	огро-
мно	и	модерно	за	времето	
си	 строителство.	 Твърди	
се,	че	през	Х	век	в	града	
е	 имало	 60	 джамии,	 900	
бани,	 50	 болници,	 80	 учи-
лища	и	113	хиляди	къщи,	с	
което	е	изпреварил	всички	
известни	 тогава	 градове,	
и	 че	 докато	 градове	 като	
Лондон	и	Париж	са	пора-
зявани	 от	 мизерия	 и	 епи-
демии,	Кордоба	е	блестял	
със	своя	неповторим	град-
ски	пейзаж	и	с	условия	на	
живот,	 включително	 водо-
проводи	 и	 канализация,	
невиждани	 в	 останалия	
свят.
	 Пътят	 от	 Гранада	 до	
Кордоба	 преминава	 през	
силно	пресечена	местност,	
а	 слънцето	 пече	 безми-
лостно.	След	около	3	часа	
съм	 в	 Кордоба.	 Автогара-
та,	 на	 която	 пристигам,	 е	
в	 непосредствена	 близост	
до	 железопътната	 гара	 и	
аз	 се	 отправям	 към	 нея,	
за	да	я	поогледам,	защото	
следващия	 етап	 от	 моето	
пътешествие	 -	 Кордоба	 –	
Севиля,	 смятам	 да	 про-
пътувам	 с	 влак,	 т.	 е.	 да	
ползвам	услугите	на	Renfe	
–	 испанската	 железопът-
на	 компания.	 В	 началото	
на	 пероните	 има	 охрана	
(кървавият	атентат	на	гара	
Аточа	в	Мадрид	не	е	заб-
равен)	 и	 информационно	
гише.	Няма	нищо	специал-
но,	за	което	трябва	да	пи-
там,	 но	 все	пак	 сверявам	
ориентацията	 си,	 за	 да	
съм	 сигурен,	 че	 маршру-
тът,	 който	 предварително	
съм	 набелязал,	 е	 верен.	
Най-важното	 е	 да	 достиг-
на	 до	 широкия	 булевард	
„Avenida	 de	 la	 Republica	
Argentina”,	 за	 да	 тръгна	
по	него.	Нататък	всичко	е	
ясно.	От	лявата	страна	на	
булеварда	 се	 виждат	 кра-
сиви	градини	–	Jardines	de	
la	 Victoria,	 но	 сега	 нямам	
време	 за	 тях,	 18	 часа	 от-
давна	 минава	 и	 мисля	 да	
се	потопя	в	тях	на	следва-
щия	 ден,	 по	 обратния	 ми	
път	 към	 гарата.	 Минавам	
над	 река	 Гуадалкивир	 по	
моста	Сан	Рафаел	(Puente	
de	 San	 Rafael)	 и	 малко	
след	това	съм	в	хотела,	за	
който	 имам	 резервация.	
След	 неизбежните	 крат-
ки	формалности	съм	горе,	
в	 стаята,	 където	 оставям	
багажа	 (той	 никак	 не	 е	
много	–	около	7	килограма	
в	 една	раница).	 Всъщност	
вземам	 най-необходимото	
от	 него	 и	 се	 отправям	на	
опознавателна	 разходка	
до	 основните	 забележи-
телности	 на	 града.	 А	 те	
съвсем	не	са	малко.	
	 Достигам	 до	 ста-

рия	 римски	 мост	 (Puente	
Romano),	 в	 началото	 на	
който	 се	 извисява	 внуши-
телната	 кула	 (Torre	 de	 la	
Calahora)	на	арабско	укре-
пление.	Този	 мост	 е	 един	
от	символите	на	града.	По-
строен	от	римляните	през	
І	век,	по-късно,	през	сред-
ните	векове,	е	съществено	
реконструиран.	Дълго	вре-
ме	той	е	бил	единствената	
врата	към	града	откъм	ре-
ката.	Сега	мостът	е	пеше-
ходен	и	от	него	се	открива	
прекрасен	изглед	към	„би-
жуто	 на	 града”,	 най-голя-
мата	 забележителност	 на	
Кордоба	–		Мескита	(офи-
циалното	й	име	на	испан-
ски	 е	 Mezquita	 –	 Catedral	
de	 Cordoba)	 –	 огромна	
джамия	от	времето	на	ис-
лямското	 господство	 над	
Иберийския	 полуостров.	
Строежът	 й	 започва	 през	
VІІІ	 век	 върху	 руините	 на	
вестготска	 базилика,	 коя-
то	пък	била	построена	на	
мястото	 на	 римски	 храм.	
През	 вековете	 на	 ислям-
ското	владичество	джами-
ята	 е	 претърпяла	 много	
подобрения	и	разширения.	
Била	е	силен	притегателен	
център	 за	 поклонение	 на	
мюсюлманите,	 тъй	 като	 в	
нея	 се	 съхранявали	 ав-
тентично	копие	на	Корана	
и	 кост	 от	 ръката	 на	 Мо-
хамед.	 След	 отвоюване-
то	на	 града	от	 християни-
те,	 т.	 е.	 след	 Реконкиста	
(Reconquista)	 през	 1236	
г.,	 джамията	 е	 осветена	
като	 църква	 и	 в	 нея	 са	
се	 извършвали	 християн-
ски	 богослужения.	По-къс-
но	 централната	 й	 част	 е	
преустроена	 в	 католиче-
ска	 катедрала,	 оградена	
от	всички	страни	с	колони	
и	червено-бели	арки	в	ис-
лямски	 стил,	 изработени	
от	 мрамор,	 гранит,	 яспис	
и	оникс.	„Не	се	опитвайте	
да	ги	преброите”,	прочетох	
в	един	туристически	спра-
вочник.	Няма	и	да	се	опит-
вам,	 защото	според	други	
подобни	издания	броят	им	
варира	между	 800	 и	 1000!	
Ако	Гранада	има	Аламбра,	
то	 Кордоба	 има	 Мескита!	
За	 нея	 важи	 английското	
„must-visit”,	 т.	 е.	 „трябва	
да	 се	 посети”,	 но	 за	 мен	
този	 призив	 е	 излишен,	
защото	 тя,	 преди	 всичко,	
е	моята	цел	в	Кордоба.	И	
както	трябва	да	се	очаква,	
е	 включена	 в	 Списъка	 на	
Световното	наследство	на	
ЮНЕСКО.

	 Продължавам	 по	 мо-
ста	и	някъде	в	средата	му	
достигам	 до	 статуята	 на	
Сан	 Рафаел,	 покровителят	
на	 Кордоба.	 След	 моста	
се	озовавам	на	малък	пло-
щад,	 а	 зад	 него	 е	 Мески-
та.	 Обикалям	 я	 от	 всички	
страни,	 а	 тези	 страни	 са	
дълги	 –	 обграждат	 площ	

от	над	23	000	кв.	м.	Това	е	
най-голямата	джамия	извън	
мюсюлманския	 свят,	 един	
от	върховете	на	ислямската	
архитектура	на	Запад,	а	по	
време	 на	 изграждането	 й	
на	нея	можела	да	съперни-
чи	само	джамията	в	свеще-
ния	 за	 мюсюлманите	 град	
Мека.	следва в четвъртък

Великолепието, което ме порази в тези две зали

Старият римски мост. Вдясно е кулата Тоrre de la 
Calahora, а вляво се вижда Мескита

В края на Римския мост. След него се излиза на ма-
лък площад (Plaza del Triunfo)

Зад тази порта е Plaza del Triunfo. Момичето не е с 
мен, но не бих имал нищо против

Огромната порта Puerta del Perdon на Мескита

Кулата (предишно минаре) на Мескита

Eдин поглед към Мескита


