
Събота, 2 юни 2018 ã., бð. 125 (6375), ãоäина ÕÕVII. Öåна 30 ñт.

прогноза
за ВрЕМЕТоUSD - 1.67609, EUR - 1.95583, CHF - 1.69615, GBP - 2. 23065  ВалуТни

курсоВЕ
СЪБОТА 26о/12о                   НЕДЕЛЯ  27о/130                        ПОНЕДЕЛНИК 25о/150

СОТ 161 
ИСТИНСКИЯТ 

ЛИДЕР В ОХРАНАТА 
И СИГУРНОСТТА

гр. Габрово
ул. „Орловска“ 39

     0884 116 417

ОБЯВИТЕ

 ñтð. 2, 7

	 На	 2	 юни	 -	 Денят	 на	
Ботев	и	загиналите	за	сво-
бодата	 и	 независимостта	
на	 България,	 на	 пл.	 „Сво-
бода“	 от	 11:45	 часа	 се-
влиевци	 ще	 се	 преклонят	
пред	паметта	на	загинали-
те	в	името	на	България.	
	 На	 поклонението	 ще	
присъстват	 кметът	 д-р	
Иван	 Иванов,	 заместник-
кметове	 и	 общински	 съ-
ветници,	 жители	 на	 гра-

да.	Минути	преди	12	часа,	
когато	 всички	 ще	 сведат	
глава,	за	да	почетат		геро-
ите	 за	 свобода,	ще	 бъдат	
поднесени	венци	и	цветя	в	
знак	на	признателност.	
	 Севлиевската	 духо-
ва	 музика	 ще	 съпроводи	
поднасянето	 на	 цветя,	 а	
директорът	 на	 Историче-
ския	музей	в	града	Найден	
Петров	ще	произнесе	сло-
во.

Днåñ в Сåвлиåво щå отäаäат почит на 
Õðиñто Ботåв и заãиналитå за ñвобоäата
 

	 Подготвителната	 група	
на	ДГ	„Мечо	Пух“	в	Габро-
во	смая	родители	и	 гости	
на	 годишното	 тържество	
за	 завършване	 на	 гради-
ната	и	изпращане	в	първи	
клас.
	 С	 едночасова	 литера-
турна	 композиция	 „Въз-
поменание“	 по	 текстове	
от	 първия	 новобългарски	
учебник	 -	 „Рибния	буквар“	
на	д-р	Петър	Берон,	шест-
годишните	бъдещи	първок-
ласници	 се	 представиха	
отлично	 в	 Националния	
музей	на	образованието.
	 В	 автентичната	 атмос-
фера	на	възстановката	на	
взаимно	 училище	 прозву-
чаха	 „Добрите	 съвети“	 и	
„Умните	 ответи“,	 написа-
ни	 	 преди	 	 194	 години	 от	
българския	 възрожденец	
Петър	 Хаджи	 Берович	 -	
лекар,	 педагог,	 философ,	
просветител	и	дарител.
	 Децата	 прекрасно	 се	
справиха	 с	 езика	 на	 Бук-
вара	 -	 тогава	жив	и	гово-
рим,	 но	 след	 близо	 два	

века	 -	 малко	 архаичен.	
За	 разнообразяване	 на	
нелекия	 материал	 включ-
ваха	между	текстовете	по-
пулярни	 в	 миналото,	 но	
актуални	и	днес	училищни	
песнички	 -	 „Сладкопойна	
чучулига“,	 „Детенце	 хуба-

во,	 пиленце	 любаво“,	 „Ко-
гато	 бях	 овчарче“,	 „Цвете	
мило,	цвете	красно“.
	 В	 Националния	 музей	
на	 образованието	 децата	
се	запознаха	с	шестте	из-
дания	на	 „Рибния	буквар“,	
излезли	в	продължение	на	

20	 години	поради	 големия	
интерес.	 С	 гордост	 раз-
браха,	 че	 са	 постигнали	
много,	 научавайки,	 че	 в	
онези	времена,	който	изу-
чел	 буквара	 на	 д-р	Петър	
Берон	 от	 кора	 до	 кора,	
„минувал	вече	за	учен“.

В „Мåчо Пух” изучиха „Рибния букваð”

НАДЕЖДА ТИХОВА

	 За	 трета	 поредна	 го-
дина	 читалище	 „Христо	
Смирненски-1949“	в	кв.	Ру-
севци	 ще	 организира	 на	
27	 и	 28	 юли	 на	 поляната	
край	читалището	Фестивал	
на	алтернативни	форми	на	
изкуство,	 съобщи	 секре-
тарят	 на	 читалището	 -	 ак-
тьорът	Светослав	Славчев.
	 „Във	фестивала	търсим	
различни	прояви	–	инфор-
мира	 Светльо	 Славчев.	
-	 Досега	 сме	 имали	 ст-
ендъп	 комеди,	 невербал-
ни	 театрални	 представле-
ния.	 Винаги	 ни	 гостуват	
и	 художници,	 които	 пра-
вят	 изложби	 на	 открито,	
рисуване	 със	 светлина	 и	
пърформанси,	които	са	по-

различни	 от	 традиционни-
те	 изложби	 в	 галериите.	
Тоест	идеята	на	фестивала	
е	той	да	бъде	за	алтерна-
тивни	 форми	 на	 изкуство.	
Разбира	 се,	 най-голям	 е	
акцентът	 върху	 музикал-
ните	 групи.	 Гордея	 се	 с	
фестивала,	 защото	 той	 се	
разраства	 с	 много	 бързи	
темпове.	 Участниците	 са	
все	 по-интересни,	 а	 тази	
година	 имаме	 вече	 дори	
международни	 участници	
-	 „Lele	 Lele	 Orchestra”	 от	
Стокхолм.	В	групата	участ-
ват	и	българи,	има	и	много	
български	ритми	в	музика-
та,	която	правят.“	
	 В	края	на	юли	органи-
заторите	се	надяват	да	по-
дгреят	 габровци	 за	 отпус-
карския	сезон	през	август	

и	пътуването	към	морето.
	 На	 27	 юли	 събитието	
ще	 бъде	 открито	 от	 група	
„Булгара“	-	доказани	музи-
канти	 в	 България,	 профе-
сионалисти	с	много	награ-
ди.	 След	 тях	 вниманието	
на	публиката	ще	ангажира	
„Белонога“	-	Гергана	Димо-
ва	 с	 четирима	 музиканти.	
Напоследък	 тя	 много	 на-
шумя	с	парчето	си	с	един	
чуждестранен	 диджей	 с	
много	 модерно	 звучене.	
Програмата	 ще	 бъде	 за-
крита	 от	 „Zhilmore	 sextet”	
-	една	от	новите	етногрупи	
на	 България,	 която	 съче-
тава	 електрически	 китари,	
рок,	 родопска	 каба	 гайда	
и	 родопско	 пеене.	 В	 нея	
участва	 Светльо	 Жилев	
–	 изключително	 известен	

досега	 с	 родопската	 си	
гайда,	с	двоянката,	на	коя-
то	свири,	и	с	това,	че	хем	
свири	на	гайда,	хем	пее.	В	
Габрово	 той	ще	пристигне	
с	Миро	Моравски,	който	е	
на	китарата	и	заедно	пра-
вят	 едно	много	 интересно	
съчетание	 между	 фолклор	
и	рок.	
	 В	същото	време	на	по-
ляната	 отново	 ще	 бъдат	
художниците	 от	 „Алос“,	 с	
които	 работят	 от	 читали-
щето.	 За	 трета	 поредна	
година	те	ще	участват	във	
фестивала	 като	 правят	
светлинни	 пърформанси,	
в	 които	 ще	 може	 да	 се	
влиза	 в	 тях,	 да	 се	 пре-
минава	 и	 да	 си	 правиш	
снимки.	Очаква	се	да	има	
и	 събитие	 специално	 за	

децата,	тъй	като	посетите-
лите	 на	 този	фестивал	 са	
и	много	деца,	доведени	от	
родителите	си.	На	поляна-
та	идват	цели	семейства	с	
децата	си.	Така	те	от	съв-
сем	малки	се	сблъскват	с	
това	по-различно	изкуство	
Всъщност,	 според	 органи-
затора	 Светослав	 Слав-
чев,	фестивалът	е	събитие	
за	всяка	възраст.
	 На	 втория	 ден	 –	 28	
юли,	фестивалната	програ-
ма	 ще	 бъде	 открита	 от	
„Tne	Groovin	Pippers”.	Това	
е	 многосформирана	 група	
между	„Оратница“	и	„Тъпа-
ни	и	гайди“.	Тези	две	групи	
участваха	 последователно	
в	първото	и	второто	изда-
ние	на	фестивала.	

Фåñтивалът на алтåðнативнитå изкуñтва  на 27 юли

Продължава на стр. 2

НАДЕЖДА ТИХОВА

	 Любимото	 стихотво-
рение	 „Аз	 съм	 българче”	
беше	рецитирано	и	в	учи-
лище	„Св.	Св.	Кирил	и	Ме-
тодий”	в	Габрово,	което	се	
включи	в	инициативата	на	
„Академика	БГ“.	Инициати-
вата	е	без	аналог	в	исто-
рията	на	България.	В	Деня	
на	 детето	 1	 юни	 точно	
в	 10	 часа	 едновременно	
в	 цялата	 страна	 се	 дава	
старт	на	рецитирането	–	в	
дворовете	на	училищата	и	
детските	 градини,	 в	 клас-
ните	 стаи	 и	 в	 тържестве-
ните	салони,	на	площади	и	
в	паркове.	
	 На	1	юни	в	10,00	часа	
учениците	 от	 І	 до	 ІV	 клас	

на	 ОУ	 „Св.	 Св.	 Кирил	 и	
Методий“	 в	 Габрово	 ре-
цитираха	 едновременно	
вечните	 български	 слова.	
Целта	на	тази	инициатива	
е	 децата	 да	 почувстват	
своята	 национална	 при-
надлежност	 и	 уважение	
към	родния	език.	На	праз-
ника	 на	 детето	 ученици	
от	 ІІІ	 „в“	 клас,	 с	 класен	
ръководител	Людмила	Ма-
това,	 изнесоха	 рецитал	
по	 стихове	 на	 български	
поети.	 Момичетата	 от	 ІV	
„г“	клас,	с	класен	ръково-
дител	 Маргарита	 Илиева,	
танцуваха.	 Учениците	 бяха	
поздравени	 за	 празника	
на	 детето	 от	 г-жа	 Стефка	
Радева	 -	 директор	 на	 ОУ	
„Св.	Св.	Кирил	и	Методий“.

„Аз ñъм бълãаðчå” ðåцитиðаха и 
в ОУ „Св. Св. Киðил и Мåтоäий”

	 В	 Етнографски	 музей	
на	 открито	 „Етър”	 за-
почнаха	 репетициите	 на	
„Шибил”.	Цялата	 трупа	на	
Драматичен	 театър	 „Рачо	
Стоянов”	 участва	 в	 този	
уникален	спектакъл,	чийто	
режисьор	 е	 Невена	 Ми-
тева.	 На	 19	 юни	 е	 пре-
миерата,	 а	 на	 26	 юни	 е	
второто	 представление.	
Двете	 са	 безплатни	 за	
публиката.	 През	 юли	 ще	
има	 още	 едно	 безплатно	
представление.	 Осигурен	
е	и	транспорт	до	музея.	
	 Защо	 Невена	 Мите-
ва	 е	 избрала	 да	 направи	
„Етър”-а	 сцена	 на	 „Ши-
бил?	„Тук	има	бяла	магия“,	
казва	тя.	
	 „Отново	 „Шибил”,	 но	

този	 път	 със	 съвършено	
нов	състав	–	много	млади	
хора.	 Любопитно	 е	 какво	

е	 тяхното	 усещане,	 как	
те	 ще	 се	 почувстват	 в	
атмосферата	 на	 „Етър”-а,	
която	е	много	зареждаща	
и	 с	 много	 бяла	 енергия.	

Бяла	 магия	 има	 в	 тези	
пространства	и	си	мисля,	
че	по	някакъв	начин	това	

ще	се	отрази	на	актьори-
те.	Сега	 е	много	рано	да	
мислим	за	това,	но	когато	
светнат	 прожекторите	 и	
се	 получи	 тази	 приказ-

ка,	 каквато	 представлява	
„Етър”-ът	 през	 нощта,	 те	
самите	 ще	 се	 потопят	 в	
атмосферата	 и	 тя	 ще	 за-
работи	в	полза	на	спекта-
къла.”
	 На	 30	 май	 бе	 първа-
та	репетиция.	Включена	е	
цялата	трупа,	която	играе	
във	 външните	 простран-
ства	 на	 музея,	 по	 чарда-
ците.	 Ролята	 на	Шибил	 е	
поверена	 на	 Иван	 Юру-
ков.	 Предстоят	 общо	 пет	
репетиции,	 след	 което	 е	
премиерата.	Иван	Юруков	
ще	се	присъедини	към	ре-
петициите	малко	по-късно,	
очаква	се	и	Георги	Петков	
-	 композитор,	 който	 ще	
подготви	 представянето	
на	 музиката	 в	 откритите	

пространства.
	 Невена	 Митева	 казва,	
че	 предизвикателството	 е	
сериозно,	 тъй	 като	 такъв	
спектакъл	 се	 реализира	
по-трудно	от	филм.	Някои	
от	сцените	са	много	близо	
до	 публиката,	 други	 -	 да-
лече.	
	 Режисьорът	 Петринел	
Гочев	 определя	 този	 тип	
театър	 като	 специфичен	
за	самата	Невена	Митева,	
а	тя	казва,	че	това	е	неин	
поетичен	изблик.		
	 Представянето	 на	
„Шибил”	 на	 открито	 в	
ЕМО	„Етър”	е	инициатива,	
финансирана	 по	 програ-
ма	 „Култура”	 на	 Община	
Габрово.	

В „Етъð” започнаха ðåпåтициитå на „Шибил”

дружество	 „Майчина	 гри-
жа”	 -	 Габрово	 върху	 част	
от	имот	-	частна	общинска	
собственост	на	ул.	„Чарда-
фон”	№	17,	решиха	общин-
ските	 съветници	 на	 засе-
данието	си	на	31	май.	Без-
възмездното	 право	 е	 със	
срок	5	години	от	датата	на	
сключване	 на	 договора,	 а	
помещението	ще	се	ползва	
като	офис	за	нуждите	и	це-
лите	на	дружеството.	„Же-
ланието	 ни	 е	 превръщане	
на	Дружеството	в	притега-
телен	център	за	културно	и	
духовно	 общуване.	 Друже-
ството	не	притежава	други	
имоти	 за	 осъществяване	
на	 дейността	 си”,	 обясни	
Ганка	 Шиварова,	 предсе-
дател	на	„Майчина	грижа”.

Учðåäяванå бåзвъзмåзäно 
пðаво на ползванå на 
Жåнñко блаãотвоðитåлно
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рабоТа прЕдлага
Магазин за хранителни 
стоки търси продавачка. 
Справки на тел. 0895/521-
858. 
ФирМа „ФорЕсТа Ме-
бел“ търси да назна-
чи шлайфист с опит. Гр. 
Габрово, 0886/332-968 
[33, 31]
ХоТЕл „орлоВЕц“ търси 
камериерка с опит. Справ-
ки на тел. 0888/31-45-33. 
[27, 14]
„каТя колЕВа“ ЕООД 
търси да назначи квалифи-
цирани шивачки. Справки 
на тел. 0894/504-843. [22, 
14]
ФирМа Търси работник 
за сглобяване на стъкло-
пакети. Справки на тел. 
066/80-76-63. [11, 11]

„диМас“ ад Тър-
си да назначи на 
ТрудоВ догоВор на 
длъжносТи: 1.  ръ-
коВодиТЕл „Транс-
порТ“, 2. МЕХаник 
гараж ТранспорТни 
срЕдсТВа. изисква-
ния - необходимо за 
длъжността образо-
вание.  предлагаме: 
1. Постоянна работа; 
2. Мотивиращо въз-
награждение; Пози-
цията е подходяща за 
хора с опит. За ин-
формация: Мариела 
Глушкова – 0879/946-
801; office@dimas.bg 
<mailto:office@dimas.
bg>. [11, 11]

грил-паВилион прЕд 
магазин „Кауфланд“ тър-
си да назначи работник 
скара. Справки на тел. 
0887/907-032. [11, 11]
ХраниТЕлЕн Магазин 
търси продавачка. Справ-
ки на тел. 0897/889-001. 
[11, 11]

заВЕдЕниЕ за хранене 
търси продавач на топли 
закуски, кафе и безалко-
холно. Справки на тел. 
0888/359-088. [11, 11]
аВТоМонТьори за годи-
шен технически преглед, 
може и жена, се търсят на 
тел. 0888/415-311. [12, 
10]
бисТро „карТал“ търси 
сервитьори/ки на повик-
ване за петък и събота ве-
чер. Също и за постоянна 
работа. Справки на тел. 
0889/319-654. [11, 10]
МЕбЕлна ФирМа търси 
мебелисти, монтажници, 
шлайфисти/ки, чистач-
ка. Справки на адрес: ул. 
„Марин Попов“ 36, тел. 
0895/404-542. [7, 5]
„МЕбЕли пЕТроВ“ търси 
да назначи общи работ-
ници и продавач-консул-
тантка. Справки на тел. 
0897/974-791 [10, 7]
ХоТЕлски коМплЕкс с 
механа търси помощник-
готвач. Атрактивно за-
плащане! Справки на тел. 
0888/310-981, 0887/002-
030. [15, 7]

прЕдложЕниЕ за лятото 
за Вас, студенти! Хотелски 
комплекс търси да назна-
чи сервитьор/ка и помощ-
ник-кухня. Справки на тел. 
0887/002-030, 0888/310-
981. [15, 7]
добри гоТВачи/ки, 
сервитьори/ки, чистачки, 
миячки се търсят на тел. 
0893/04-95-07. [22, 5]
склад за алкохол и без-
алкохолни набира шофьо-
ри-пласьори с категория 
„В“ и „С“. Справки на тел. 
0889/271-462. [11, 5]
ХоТЕл „сЕзони“ - Трявна 
търси да назначи готвач. 
Заплата от 1000 лв. Теле-
фон за връзка: 0886/100-
450. [15, 5]
каФЕ-апЕриТиВ „ли-
пиТЕ“ търси хигиенистка. 
Справки до 13.00 часа на 
ул. „Априловска“ 10. [5, 5]

рЕсТоранТ „киТайски 
кът“ търси миячка за 3 дни 
в седмицата от 16 часа 
(15 лв. на вечер). Справки 
на ул. „Осми март“ 19 
или на тел. 066/800-488. 
[11, 5]
ХоТЕл „божЕнциТЕ ре-
лакс“ търси да назначи 
КАМЕРИЕРКА. Телефон за 
контакти: 0879/277-666. 
[11, 4]
Магазин за хранителни 
стоки в кв. Смирненски 
търси продавачка. Справ-
ки на тел. 0887/433-118. 
[4, 4]
Магазин за хранителни 
стоки в района на Шива-
ров мост набира прода-
вач-консултанти. Справки 
на тел. 0888/266-832. [4, 
4]
заВЕдЕниЕ Търси мияч-
ка и помощник-готвачка. 
Справки на тел. 0884/056-
661. [11, 4]
баничар сЕ търси на тел. 
0889/123-045. [24, 3]
МЕбЕлна ФирМа търси 
дърводелец. Справки на 
тел. 0877/800-313. [7, 3]

пТицЕФЕрМа В село 
Здравковец има работни 
места за събиране, сор-
тиране на яйца. Разполага 
с жилища за персонала. 
Справки на тел. 0888/086-
914. [11, 4]
Магазин за хранителни 
стоки търси продавачки. 
Справки на тел. 0887/825-
534. [15, 3]
прЕдлага рабоТа за 
двама общи работници 
постоянно - добро за-
плащане. Справки на тел. 
0887/32-80-36. [11, 3]
бисТро „карТал“ търси 
да назначи сервитьор/ка 
на постоянна работа. Опит 
не се изисква, предлага 
платено обучение! Справ-
ки на тел. 0889/319-654. 
[11, 3]
сЕрВиТьор/ка, каМЕри-
Ерка, помощник-готвач/
ка, работник кухня - жена 
- може и на повикване 
или за почивните дни, се 
търсят на тел. 0885/333-
148. [11, 3]
сЕрВиТьор/ка слЕд 
17 часа се търси на тел. 
0898/583-772. [5, 3]

ФирМа за преработка на 
месо търси общ работник. 
Справки на тел. 0893/697-
900. [8, 2]
пицар, МожЕ да не е 
с опит, се търси на тел. 
0878/966-222. [11, 2]
ТърсиМ продаВачи 
на сладолед за Слънчев 
бряг. Осигурена квартира. 
Много добро заплащане. 
Справки на тел. 0899/717-
680. [11, 2]
краВЕФЕрМа Търси жи-
вотновъди. Справки на 
тел. 0896/690-301. [11, 1]
грил-паВилион прЕд 
магазин „Кауфланд“ търси 
да назначи помощник-грил 
работник за 4 часа вечер. 
Справки на тел. 0887/907-
032. [11, 1]
грил-паВилион прЕд 
магазин „Кауфланд“ тър-
си да назначи работник 
скара. Справки на тел. 
0887/907-032. [11, 1]
заВЕдЕниЕ Търси сер-
витьори. Справки на тел. 
0899/319-114. [5, 1]

бинго зала 
„габроВо“ 

Търси 
крупиЕТа

0896 604 999 
МожЕ и  

сТудЕнТи задочници

ИВАНКА ЦЕНКОВА

	 Сдружение	 „Асоциация	
на	 пациентите	 с	 ревмато-
иден	артрит“	организира	в	
Габрово	 семинар	 за	 рев-
матичните	 заболявания	 на	
6	 юни,	 сряда,	 от	 17,30	 до	
19,30	часа	в	Ритуална	зала	
на	Община	Габрово.
	 Събитието	е	за	гражда-
ни	и	пациенти	и	цели	да	ги	
информира	за	диагностика,	
възможности	 за	 лечение	
и	 рехабилитация	 на	 рев-
матични	 заболявания.	 То	
се	провежда	с	официална-

та	 подкрепа	 на	 д-р	 Дани-
ела	 Дариткова-Проданова,	
председател	 на	 Комисия	
по	 здравеопазването	 към	
44-то	 Народно	 събрание,	
под	патронажа	на	Община	
Габрово,	 с	 подкрепата	 на	
РЗОК	 -	 Габрово	 и	 Инсти-
тута	 за	 здравно	 образо-
вание.	 Лектори	 на	 семи-
нара	 ще	 бъдат	 д-р	 Свет-
ла	 Копчева	 -	 специалист	
вътрешни	 болести	 и	 рев-
матология	 в	 МОБАЛ	 „Д-р	
Стефан	 Черкезов“	 –	 Вели-
ко	 Търново,	 и	 д-р	 Мария	
Пройнова	–	физиотерапевт.	

По	 данни	 от	 социологиче-
ското	изследване	„Нагласи	
и	 предизвикателства	 пред	
пациентите	 с	 ревматични	
заболявания“,	 поставяне-
то	 на	 диагноза	 закъснява	
средно	между	5	и	10	годи-
ни.	 Закъснялата	 диагноза	
повишава	риска	от	инвали-
дизация,	при	това	в	млада	
възраст.	 Това	 е	 следствие	
от	 ненавременното	 разчи-
тане	 на	 симптоматиката	 и	
закъснелия	достъп	до	рев-
матолог.	 Габрово	 е	 една	
от	областите	в	страната,	в	
които	навременният	достъп	

до	 ревматолог	 и	 ранната	
диагностика	 са	 силно	 за-
труднени.	 Всъщност	 в	 ре-
гиона	 няма	 специалист	 по	
ревматология.
	 Семинарът	 на	 6	 юни	
поставя	началото	на	скри-
нингова	програма	за	ранна	
диагностика	на	ревматични	
заболявания,	 която	 ще	 се	
проведе	от	7	юни	до	7	юли.	
През	 този	 период	 гражда-
ните	 на	 възраст	между	 18	
и	 50	 г.,	 които	 нямат	 диа-
гноза,	 но	 имат	 симптоми	
на	ревматично	заболяване,	
ще	 имат	 възможност	 да	

се	 запишат	 за	 безплатен	
преглед	 при	 ревматолог.	
Записванията	 започват	 на	
7	юни	на	тел.	070010126	(на	
цената	 на	 градски	 разго-
вор).	 Кампанията	 е	 насо-
чена	към	хората	в	активна,	
работоспособна	 възраст,	
при	които	ранната	диагно-
стика	е	от	съществено	зна-
чение.	 Симптомите,	 които	
могат	да	бъдат	признак	за	
ревматично	 заболяване,	
са:	 болки	 и	 подуване	 в	
ставите,	болка	в	гърба	или	
хълбока,	 трудно	 раздви-
жване	сутрин.

РУЖА ЛЮБЕНОВА

	 Състав	 на	 габровския	
Окръжен	 съд,	 с	 председа-
тел	 Пламен	 Попов,	 осъди	
мъж	 от	 Габрово	 за	 при-
чинена	 смърт	 по	 непред-
пазливост	при	пътнотранс-
портно	 произшествие.	
Евгени	 Г.	 беше	 наказан	 с	
една	 година	 и	 6	 месеца	
лишаване	от	свобода	–	ус-
ловно,	 с	 3	 години	 изпита-
телен	срок.	За	същия	срок	
подсъдимият	бе	лишен	и	от	
право	да	управлява	МПС.
	 Присъдата	 по	 наказа-
телното	 дело	 срещу	 28-го-
дишния	 мъж	 е	 с	 дата	 31	

май	т.	г.	С	нея	подсъдимият	
бе	признат	за	виновен,	че	
„на	 16	 май	 2016	 г.	 око-
ло	 21,45	 ч.	 на	 главен	 път	
в	 посока	 от	 гр.	 Севлиево	
към	гр.	Габрово,	при	упра-
вление	 на	 лек	 автомобил	
„Опел“,	нарушил	правилата	
за	 движение	 по	 пътищата	
–	 чл.	 20,	 ал.	 2	от	ЗДвП,	и	
по	 непредпазливост	 при-
чинил	 смъртта	 на	 движещ	
се	пред	него	велосипедист.	
Видно	 от	 доказателства-
та	 по	 делото,	 водачът	 на	
автомобила	 не	 възприел	
пострадалия,	 който	 упра-
влявал	 велосипеда	 след	
употреба	 на	 алкохол	 (с	

установена	 концентрация	
3,074	 промила),	 без	 свет-
лоотразителна	 жилетка	 и	
включена	светлина.
	 Починалият	 велосипе-
дист	 е	 Веселин	 И.,	 на	 57	
години,	 от	 село	 Горна	 Ро-
сица.
	 На	 16	 май	 2016	 г.	 ве-
черта	подсъдимият	се	дви-
жел	 с	 автомобила	 си	 от	
град	 Севлиево	 в	 посока		
Габрово	 със	 скорост	 от	
78,5	 км/ч.	 В	 този	 момент	
попътно	 на	 автомобила	 се		
движел	 и	 велосипедистът	
Веселин	И.,	 който	бил	без	
светлини	и	светлоотразите-
ли.

	 „Навлизайки	 в	 мест-
ността	 Чакала,	 водачът	 не	
възприел	като	опасност	на	
пътя	 движещия	 се	 велоси-
педист,	в	резултат	на	което	
го	блъснал	с	дясна	част	на	
предната	 броня.	 От	 удара	
велосипедистът	 се	 ударил	
в	 предното	 стъкло,	 след	
което	отхвръкнал	отстрани	
на	 пътното	 платно.	 Обви-
няемият	 спрял	 и	 отишъл	
при	пострадалия,	който	не	
давал	признаци	за	живот“,	
пише	в	обвинителния	акт.
	 Ден	след	произшестви-
ето	от	полицията	в	Габрово	
съобщиха,	че	на	местопро-
изшествието	 е	 извършен	

оглед	и	още	на	място	вода-
чът	 на	 автомобила	 е	 тест-
ван	за	алкохол.	Такъв	не	е	
констатиран.	 И	 допълниха,	
че	 велосипедистът	 е	 бил	
без	светлоотразителна	жи-
летка,	а	колелото	му	–	без	
светлоотразителни	елемен-
ти.
	 Трагичният	 случай	 ста-
на	 повод	 от	 „Пътна	 поли-
ция“	 отново	 да	 напомнят,	
че	 Законът	 за	 движение	
по	пътищата	задължава	ве-
лосипедистите	 да	 ползват	
светлоотразителна	жилетка	
извън	 населените	 места,	
през	 тъмната	 част	 на	 де-
нонощието	и	при	намалена	

видимост,	 като	 се	 движат	
възможно	 най-близо	 до	
дясната	граница	на	платно-
то	за	движение.		
	 Съгласно	 ЗДвП,	 ко-
лоездачите	 са	 длъжни	 да	
ползват	 велосипеди,	 които	
имат	 изправни:	 спирачки,	
звънец,	 устройство	 за	 из-
лъчване	на	бяла	или	жълта	
добре	различима	светлина	
отпред	 и	 червен	 светло-
отразител	 отзад,	 както	 и	
бели	 или	 жълти	 светлоот-
разители	 или	 светлоотра-
зяващи	 елементи	 отстрани	
на	колелата.	И	че	законът	
допуска	поставянето	на	ус-
тройство	 за	 излъчване	 на	

червена	 светлина	 отзад.	
В	 същото	 време	 законът	
предупреждава	 водачи-
те	 на	 моторни	 превозни	
средства,	че	при	избиране	
скоростта	 на	 движение	 е	
„длъжен	да	се	съобрази	с	
атмосферните	условия,	със	
състоянието	на	пътя,	с	 ха-
рактера	 и	 интензивността	
на	 движението,	 с	 конкрет-
ните	 условия	 на	 видимост,	
за	да	бъде	в	състояние	да	
спре	 пред	 всяко	 предви-
димо	препятствие	и	да	на-
мали	скоростта	и	в	случай	
на	 необходимост	 да	 спре,	
когато	 възникне	 опасност	
за	движението“.

РУЖА ЛЮБЕНОВА

	 Двайсет	 и	 четири	 го-
дишен	 жител	 на	 севлиев-
ското	 село	 Ряховците	 се	
лекува	 в	 болница,	 след	
като	неизвестни	крадци	му	
обраха	магазина,	а	когато	
се	опитал	да	им	се	проти-
вопостави,	 го	 ударили	 в	
главата.
	 Случаят	 е	 от	 послед-
ния	 ден	 на	 месец	 май	 –	
31-ви.	Тогава	в	севлиевска-
та	полиция	се	получил	сиг-
нал	 за	 инцидента	 в	 село	
Ряховците.	
	 Според	 първоначална-
та	 информация	 около	 2	
часа	 през	 нощта	 на	 спо-
менатата	 дата	 неизвест-
ни	хора	разбили	входната	
врата	на	магазина	за	хра-
нителни	 стоки	 в	 селото,	
собственост	 на	 младия	
мъж.	Награбили	 и	 открад-
нали	 около	 200	 кутии	 с	
цигари.	
	 Само	че	локалната	си-

гнално-охранителна	 сис-
тема	 на	 магазина	 се	 за-
действала	 и	 24-годишният	
собственик	на	обекта	оти-
шъл	 да	 види	 какво	 става.	
Там	заварил	крадците	и	се	
спречкал	с	тях.
	 Сбили	 се	 и	 младият	
мъж	 бил	 ударен	 в	 глава-
та	 с	 твърд	 предмет.	 Сега	
е	 настанен	 за	 лечение	 в	
МБАЛ	 -	Севлиево	 с	 комо-
цио.	Полицията	е	извърши-
ла	оглед	на	местопрестъп-
лението.	
	 Сутринта	 станало	 из-
вестно,	че	по-рано	същата	
нощ	от	други	два	магазина	
в	 селото	 са	 били	 извър-
шени	 кражби	 на	 цигари	
и	 пари.	 „Предприети	 са	
оперативно-издирвателни	
действия	 за	 установява-
не	и	задържане	на	извър-
шителите.	 Образувани	 са	
досъдебни	 производства“,	
съобщиха	 вчера	 от	 Об-
ластната	дирекция	на	МВР	
в	Габрово.

	 Над	 60	 участници	 от	
различни	 възрасти	 събра	
турнирът	по	бадминтон,	ор-
ганизиран	от	Интеракт	клуб	
-	 Севлиево,	 който	 се	 про-
веде	в	Спортна	зала	„Дан	
Колов“.	 „Надпреварата	 се	
проведе	 в	 пет	 възрастови	
групи	-	до	12	г.,	12-16	г.,	16-
20	 г.,	 над	 20	 г.	 и	 над	 40	 г.	
-	 информира	 Гергана	 Йор-
данова	 от	 Интеракт	 клуб	
-	 Севлиево.	 -	 Участниците	
можеха	 да	 се	 състезават	
както	индивидуално,	така	и	
по	 двойки.	 Турнирът	 беше	
оспорван	за	всички	играчи	
и	публиката	се	наслади	на	

страхотната	 игра	 и	 много	
положителни	емоции.“
	 На	първо	място	в	инди-
видуалното	 класиране	 са:	
във	възрастовата	 група	до	
12	 г.	 -	 Димитър	 Петков,	
от	 12	 до	 16	 г.	 -	 Николай	
Бакалов,	 от	 16	 до	 20	 г.	 -	
Николай	Йовков,	 и	 над	 20	
г.	 -	 Михаил	 Пенев.	 При	
двойките	начело	в	група	до	
12	г.	са	Венцислав	Йонков	
и	Михаил	Стефанов,	 от	 12	
до	 16	 г.	 -	 Валентин	Цонев	
и	 Николай	 Бакалов,	 от	 16	
до	 20	 г.	 -	 Никола	 Венков	
и	Николай	Йовков,	 над	 20	
г.	-	Михаил	Пенев	и	Георги	
Ангелов,	и	над	40	години	-	
Даниел	 Петров	 и	 Николай	
Пенков.		
	 Състезателите,	 спе-
челили	 първите	 места,	 са	
наградени	 със	 специално	
изработени	 от	 Интеракт	
клуб	 -	 Севлиево	 медали,	
а	 класираните	 на	 второ	 и	
трето	 място	 са	 отличени	
с	 грамоти,	 също	 дело	 на	
участниците	в	клуба.		

Наä 60 ñå включиха в туðниðа по 
баäминтон на Интåðакт клуб - Сåвлиåво

Оñъäиха воäача, убил пиян вåлоñипåäиñт в м. Чакала

Сåминаð за ðåвматични заболявания на 6 юни Кðаäци в Ряховцитå оãðабиха 
маãазин и пðåбиха ñобñтвåника му

 
Веднага	 след	 тях	 в	 про-
грамата	 ще	 участват	 гос-
тите	 от	 Стокхолм	 -	 „Lele	
Lele	Orchestra”.	
	 По	традиция	ще	участ-
ва	и	групата	на	домакини-
те	 „Огнени	 сенки“,	 която	
ще	покаже	своето	огнено	
представление.	 Втората	
вечер	 няма	 да	 бъде	 за-
крита	 след	 фестивалните	
изпълнения,	а	ще	продъл-
жи	с	диджей	Миро,	дока-
то	 има	 хора,	 които	 искат	
да	се	забавляват,	макар	и	
с	по-ниски	децибели.
	 „Новото	 тази	 година	
е,	че	фестивалът	е	с	нова	
финансираща	програма	от	
„Америка	 за	 България“	 -	
коментира	 Светльо	 Слав-
чев.	 -	 Досега	 фестивалът	
беше	 съфинансиран	 от	
програма	„Култура“	на	га-
бровската	 Община.	 Тази	
година	отново	имаше	въз-
можност	той	да	бъде	под-
крепен	 от	 Общината,	 но	

го	извадихме	от	 кандида-
тите	 за	 финансиране	 по	
програма	 „Култура“,	 тъй	
като	 спечелихме	 финан-
сиране	 от	 „Америка	 за	
България“.	 Идеята	 ни	 е	
фестивалът	да	започне	да	
набира	своите	средства	и	
от	други	източници,	за	да	
може	някога	във	времето	
да	стане	независим.	Фес-
тивали,	 подкрепени	 само	
от	 една	 програма,	 нямат	
перспектива.	 Рано	 или	
късно	 програмата	 спира	
и	 фестивалите	 изчезват.	
На	мен	ми	се	ще	нашият	
фестивал	да	има	устойчи-
вост.“	
	 Това	 е	 причината	 за	
пръв	 път	 през	 тази	 годи-
на	 входът	 за	 фестивала	
да	 не	 е	 съвсем	 безпла-
тен,	 а	 на	 символичната	
цена	 от	 5	 лева	 за	 двете	
вечери.	 Организаторите	
ще	връчат	и	подаръци	от	
фестивала	на	купилите	си	
билети.

Фåñтивалът на алтåðнативнитå 
изкуñтва на 27 юли

Продължава от тстр. 1	 Без	 пострадали,	 но	 с	
материални	 щети	 завър-
ши	 катастрофа	 в	 Габро-
во,	която	стана	на	30	май	
т.	 г.	 около	 17	 часа	 в	 кв.	
Хаджицонев	мост.	Пътният	
инцидент	стана	на	кръсто-
вището	между	 бул.	 „Нико-
ла	Вапцаров“	и	ул.	„Турски	
дол“,	 съобщиха	 от	 поли-
цията.	 Сблъскали	 се	 лек	
автомобил	 „Фолксваген“,	
управляван	 от	 71-годишен	
мъж	от	Габрово,	и	автобус,	
управляван	 от	 64-годишен	
местен	жител.	„Водачът	на	
лекия	 автомобил	предпри-
ел	маневра	 „завиване	 на-
ляво“	 и	 ударил	 движещия	
се	в	права	посока	автобус	
-	уточниха	от	ОД	на	МВР	-	
Габрово.-		Двамата	водачи	
са	 тествани	 за	 употреба	
на	 алкохол	 –	 техническо-
то	 средство	 отчело	 нулев	
резултат	за	водача	на	ав-
тобуса	 и	 1,74	 промила	 за	
шофьора	на	лекия	автомо-
бил.	По	случая	е	образува-
но	бързо	производство.“

анаХроника
 цЕнни прЕдМЕТи с културно-историческа стойност, които не 
са идентифицирани и регистрирани по съответния ред, са  открити 
и иззети от вилна постройка край Севлиево. Обитавал я 36-годи-
шен мъж. Жилището било претърсено на 31 май т. г., съобщиха 
вчера от Областната дирекция на МВР - Габрово. Намерени са 
общо 19 монети, 10 от които сребърни, от различни епохи. По 
случая е образувано досъдебно производство.
 ТЕлЕФонни изМаМници излъгаха и 90-годишен мъж от 
Габрово. На 31 май т. г. по сценария „съдействие на полицията за 
залавяне на телефонни измамници“ възрастният мъж бил прима-
мен да си даде спестяванията. Предал е на измамниците 4360 лв. 
По случая е образувано досъдебно производство.
 оТкраднаТи са 400 м меден проводник от четири междус-
тълбия в района на кв. Нейковци, гр. Плачковци. На 31 май в 
тревненската полиция е подаден сигнал за липсата на проводни-
ците, изчезнали същата нощ. На местопроизшествието е извършен 
оглед. По случая е образувано досъдебно производство.
 с 2,39 проМила алкоХол е хванат шофьор в Севлиево. 
На 30 май т. г. около 10,50 часа на ул. „Великотърновско шосе“ 
полицейски екип спрял за проверка лек автомобил  „Фолксваген“, 
съобщиха от севлиевската полиция. „Установено е, че водачът – 
45-годишен от Габрово, управлява МПС след употреба на алкохол, 
техническото средство отчело 2,39 промила.“ 

Пиян ãабðовåц ñ  
„Фолкñваãåн” ñå блъñна в 
автобуñ кðай „Туðñки äол”
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СТЕФКА БУРМОВА

 - Кой е най-запомнящият 
се момент от Вашата 80-го-
дишна история, г-н Ненов?
	 -	 Най-силни	 спомени	 имам	
от	 детските	 и	 младежките	 си	
години.	 За	 мен	 училището	 на	
Бичкинята	 си	 остава	 едно	 мо-
дерно	европейско	училище,	зе-
лено	училище	в	истинския	сми-
съл	 на	 думата.	 Учениците	 до	
четвърти	 клас,	 тогава	четвърто	
отделение,	 преминахме	 през	
всички	заводи	и	фабрики	в	на-
шата	общност.	В	Габрово	ни	во-
деха	 във	 всички	 предприятия,	
които	 функционираха	 в	 града	
по	 това	 време,	 посещавахме	
всички	 ВЕЦ-ове	 и	 търговски	
обекти,	 за	 да	 се	 запознаем	 с	
различните	професии.	
	 Още	във	втори	клас	ни	на-
товариха	 на	 един	 открит	 ка-
мион	 със	 седалки,	 отидохме	 в	
Плачковци	 и	 влязохме	 на	 200	
метра	 под	 земята	 в	 мината.	
На	 следващата	 година	 отидо-
хме	 до	 Горна	 Оряховица	 -	 в	
Захарни	заводи.	В	детските	ми	
очи	 всичко	 там	беше	огромно,	
с	 вагоните	 с	 цвеклото,	 с	 голе-
мите	 машини,	 които	 работеха	
там,	докато	се	получи	готовата	
захар.	 След	 като	 ги	 разгле-
дахме,	 поехме	 пеша	 от	 Горна	
Оряховица	 до	Търново	 в	 един	
силен	 дъжд	 да	 видим	 истори-
ческите	 забележителности	 на	
града	и	преспахме	в	хижата	на	
Царевец.	Как	да	не	остане	този	
спомен	в	мен?!	
	 Затова	направих	предложе-
ние	 за	 развитието	 на	 Габрово	
като	 иновативен	 център	 първо	
днешните	габровчета	да	се	за-
познаят	 с	 реалния	 живот,	 да	
видят	 как	 се	 прави	 хляба,	 как	
се	 получава	 електроенергията,	
как	се	тъкат	платовете	и	от	тях	
се	 шият	 готовите	 дрехи,	 как	
се	произвеждат	машините,	 как	
работят	 Пожарната	 и	 Полици-
ята,	Пречиствателната	станция,	
Зоопаркът,	Обсерваторията,	 да	
попътуват	 с	 влак.	 Както	 г-жа	
Николинка	 Хинкова	 организи-
ра	 летни	 детски	 лагери,	 за	 да	
запознае	малчуганите	какво	се	
върши	 в	 производството.	 Сре-
щал	 съм	 се	 с	 нея	 и	 се	 възхи-
щавам	от	това,	което	тя	прави	
за	 децата,	 независимо	 че	 е	
собственик	 на	 фирма.	 Считам,	
че	е	важно	да	се	даде	възмож-
ност	всички	деца	още	в	ранна	
възраст	да	имат	възможност	за	
преценка	към	какво	се	стремят.
Считам,	 че	 Габрово	 носи	 със	
себе	 си	 историческата	 предо-
пределеност	 да	 изгради	модел	
на	 модерен	 иновативен	 обра-
зователен	център.	Защото	още	
с	 откриването	 на	 габровското	
училище	през	1835	г.	първо	тук	
от	 цялата	 страна	 се	 въвежда	
Бел-Ланкастърската	методика.
 - Какво е нужно да се на-
прави в това отношение?
	 -	 Отново	 ще	 се	 върна	 към	
историята.	 През	 1831	 година	
Васил	Априлов	 прокламира	 от	
Цариград	идеята	в	Габрово	„да	
се	 учреди	 правилно	 училище,	
по	 примера	 на	 европейските“	
и	 става	 най-активен	 участник	
в	реализирането	на	тази	идея.	
Днес,	 когато	 сме	 членове	 на	
ЕС,	имаме	неограничените	въз-
можности	 да	 се	 възползваме	
от	 този	 опит.	 Чрез	 обмяна	 на	
опит,	 учители	 и	 специалисти	
в	 габровските	 училища	 могат	
да	 бъдат	 въведени	 полезни	
практики	 от	 нашите	 партньори	
в	 Белгия,	 Франция,	 Германия,	

Швейцария,	 свързани	 с	 орга-
низацията	 на	 учебния	 процес,	
с	 целодневното	 обучение,	 с	
извънкласната	 дейност,	 рабо-
тата	 с	 родителите,	 проблемите	
с	 възпитанието,	 професионал-
ната	 реализация	 и	 прочие.	 И	
този	опит	да	достигне	до	всеки	
учител	по	подходящ	начин.	За-
щото	е	важно	да	знаеш	много,	
но	 още	 по-важно	 е	 да	 мо-
жеш,	 а	 най-важното	 е	 да	 уме-
еш	 практически	 да	 направиш	
онова,	 което	 знаеш.	 Ето	 защо	
е	 необходимо	 в	 подготовката	
на	 младото	 поколение	 значи-
телно	 внимание	 да	 се	 обръща	
на	 практическата	 насоченост	
на	 познанието.	 Защото	 всяко	
дете	носи	в	себе	си	определен	
талант,	 който	 трябва	 да	 бъде	
открит	 и	 стимулиран,	 за	 което	
е	 нужно	да	 се	погрижат	роди-
телите,	учителите	и	обществото.		
Единствената	институция,	която	
може	да	възпита	детето,	това	е	
училището.	 А	 българското	 учи-
лище	 още	 навремето	 е	 било	
възможно	 най-доброто	 евро-
пейско	 училище,	 поне	 в	 моята	
представа.	 И	 до	 днес	 помня	
името	на	моя	първи	учител.	Тя	
беше	учител	и	на	моята	майка	
и	се	пенсионира,	когато	завър-
шихме	 четвърто	 отделение	 -	
Надежда	Попова.	Тази	учителка	
беше	 като	 нашата	 майка.	 По	
време	 на	 междучасията	 оста-
ваше	в	класната	стая,	вземаше	
плетката,	 плетеше	 и	 наблюда-
ваше	какво	правим.	Бяхме	пле-
нени	от	нея.	И	в	края	на	първи	
клас	 всички	 първокласници	 се	
бяхме	 научили	 перфектно	 да	
четем.	В	днешно	време	съм	на-
блюдавал	деца	в	пети,	в	шести	
клас,	които	не	могат	да	четат.	
 - Ставаме ли нация от не-
грамотни хора?
	 -	Така	се	очертава,	за	което	
самите	 ние	 сме	 си	 виновни,	
а	 никой	 няма	 интерес	 да	 сме	
нация	 от	 неграмотни	 хора.	 И	
ако	 се	 върнем	 назад	 в	 ис-
торията,	 най-голямата	 заслуга	
на	 габровеца	 в	 онези	 тежки	
години	 е,	 че	 той	 е	 намирал	
начин	 да	 даде	 на	 своето	 дете	
най-доброто	 образование.	А	 за	
най-кадърното	не	родителите,	а	
общността	е	намирала	възмож-
ност	да	го	изпрати	да	учи	или	в	
Одеса,	в	Киев,	или	в	Европа.	А	
върхът,	за	който	разбрах,	зани-
мавайки	 се	 с	 родното	 образо-
вание,	е,	че	някъде	около	1860	
година,	когато	в	Габрово	освен	
всички	 занаяти,	 се	 развива	 и	
бубарството.	 В	 един	 момент	 в	
Европа	 семето	 от	 копринени	
буби	 намалява	 и	 се	 оказва,	
че	 нашият	 регион	 е	 най-богат	
с	 него.	 Тук	 пристигат	 десетки	
италиански	 търговци	 и	 в	 га-
бровското	училище	започват	да	
преподават	италиански	език,	за	
да	могат	нашите	съграждани	да	
осъществяват	 пълноценен	 кон-
такт	с	тях	и	търговията	да	вър-
ви,	както	трябва.	Тоест	образо-
ванието	 е	 било	 насочено	 към	
реалния	живот,	а	не	към	цели,	
които	в	много	случаи	са	недос-
тижими,	изучават	се	формули	и	
постулати,	които	не	са	елемент	
от	 ежедневните	 задължения	 и	
рядко	биха	били	използвани.
 - Тези Ваши размисли ли 
провокираха идеята Ви за фо-
рума „Габрово търси млади 
таланти с предприемачески 
дух“?
	 -	 Чрез	 реализирането	 на	
тази	 идея	 в	 най-различни	 об-
ласти	 -	от	техника,	технологии,	
екология,	 зелени	 технологии,	

енергийна	 ефективност,	 при-
ложно	изкуство,	история	и	тра-
диции,	литература	и	журналис-
тика,	 младежка	 мода,	 музика,	
здравословна	 кулинария,	 сво-
бодно	 време	 и	 спорт,	 младият	
човек	 да	 покаже	 какво	 може	
да	 направи	 с	 ръцете	 си.	А	 не	
само	да	 го	 гледа	в	компютъра	
и	 да	 вика:	 „Ей,	 какво	 са	 на-
правили	хората“.	Всяко	дете	си	
има	 свой	 талант	 и	 не	 може	 в	
него	да	гори	пламък	за	дърво-
делец,	а	ти	да	го	правиш	лекар	
или	обратното.	Ние	тикаме	де-
цата	натам,	накъдето	искат	ро-
дителите,	а	не	където	са	скрити	
възможностите	на	детето.	Тоест	
откриването	 на	 влечението	 му	
и	 неговия	 талант	 са	 огромно-
то	 задължение	 на	 родители,	
училище	и	на	обществото	като	
цяло.	Ние	 ги	тикаме	към	висо-
ките	 технологии,	 а	 сме	 забра-
вили	ниските	технологии.	
	 Затова	 моето	 предложение	
беше	 чрез	 организиране	 на	
конкурси	 и	 изложби	 по	 време	
на	 Майските	 празници	 и	 през	
есента,	 в	 дните	 около	 1	 ноем-
ври,	да	стимулираме	активност-
та	на	младите	хора	към	разви-
тие	 на	 предприемаческото	 им	
мислене.	 Чрез	 подобни	 иници-
ативи	става	възможно	ранното	
откриване	 и	 развитие	 на	 за-
ложбите	у	децата,	стимулиране	
на	 практическите	 и	 творчески-
те	 им	 умения,	 възпитаването	
им	 в	 трудолюбие.	 Едва	 тогава	
при	подобна	атмосфера	се	про-
бужда	 интерес	 и	 се	 мотивира	
предприемчивост	 за	 решаване	
на	проблеми	от	реалния	живот.	
Създава	 се	 основата	 за	 под-
помагане	 на	 творческото	 раз-
витие	на	децата	от	 училището,	
родителите,	от	обществото.	
	 Ето	 защо,	 когато	 ме	 пи-
тат	 кой	 е	 изиграл	 най-голяма	
роля	 за	 формирането	 ми	 като	
личност,	 казвам,	 че	 на	 пър-
во	 място	 са	 моите	 родители,	
след	това	са	моите	учители	от	
Бичкинското	училище,	на	трето	
място	 поставям	 завод	 „Про-
мишлена	електроника“.
 - Защо, нима когато постъ-
пихте в „Промишлена елек-
троника“, вече не бяхте избра-
ли своята посока на развитие?
	 -	 От	 днешна	 гледна	 точ-
ка	 „Промишлена	 електроника“	
беше	един	модерен	високотех-
нологичен	 център.	 Днес	 ние	
непрекъснато	 говорим	 именно	
за	 високотехнологични	 центро-
ве,	но	няма	кой	да	ги	направи.	
Няма	 ги	 хората	 с	 идеи.	 И	 то	
не	на	приказки,	защото	на	тях	
ние	 сме	 царе.	 Като	 гледаш	
по	 телевизията	 колко	 умнотии	
се	 приказват,	 а	 на	 практика	
ги	 няма	 направени.	 А	 ние	 в	
„Промишлена	 електроника“	 на-
правихме	точно	това.	Затова	и	
аз,	 след	 като	 преминаха	 годи-
ните,	 изпълнени	 с	 обществени	
задължания	 (кмет,	 председател	
на	ОбС	и	 общински	 съветник),	
регистрирах	 Високотехнологи-
чен	център	„Брива“	и	10	години	
работим	 върху	 разработване	
и	 внедряване	 на	 технологии	 и	
съоръжения	 с	 използване	 на	
високи	 и	 свръхвисоки	 честоти	
при	 обработката	 на	 диелек-
трични	 материали	 и	 метали,	
както	и	енергийна	ефективност.	
Партнираме	 си	 с	 организации	
и	фирми	при	решаване	на	кон-
кретни	технологични	проблеми,	
работим	 за	 стимулиране	 из-
ползването	 на	 разнообразни	
форми	на	 иновационни	 идеи	 и	
проекти.
	 Така	 преди	 10	 години	 ние	
успяхме	 чрез	 този	 Център,	
представляван	от	Иван	Ненов	и	
Илия	Христов,	колеги	от	„Елек-
трониката“,	 да	 построим	 мо-
дерни	 генератори,	 внедрявани	
основно	в	мебелната	индустрия	
в	Петрич,	Благоевград	и	Троян.	
С	нашите	съоръжения	създадо-
хме	модерни	предприятия,	кои-
то	в	момента	работят	за	ИКЕА.
 - Ваша беше идеята за съз-
даването на Международен 
младежки център в Летния 
театър, който организираше 
Международните младеж-
ки фестивали с участието на 
представители от Балканските 

държави, чието провеждане 
беше преустановено? 
	 -	Може	би	е	българска	чер-
та	да	се	борим	срещу	реализи-
рането	 на	 идеите,	 които	 носят	
хората.	 Долу-горе	 така	 стана	
и	 с	 проекта	 за	 тунела	 под	
Шипка.	 Бях	 станал	 приятел	 с	
шефа	на	ГУ	„Пътища“	и	заедно	
с	 него	 докарахме	 регионалния	
министър	в	Габрово	за	участие	
в	 специализиран	 съвет,	 който	
взе	решение	за	преместването	
на	 коридор	 №	 9	 вместо	 през	
Хаинбоаз,	 да	 преминава	 през	
прохода	 Шипка.	 За	 да	 имаме	
реални	 основания	 да	 настоя-
ваме	 за	 прокопаването	 на	 ту-
нела.	 Но	 по-късно	 всичко	 се	

обърна	отново	обратно	поради	
чужди	 интереси	 и	 то	 главно	
на	 турските	 превозвачи.	 И	 се	
направи	 модернизацията	 на	
прохода	 Хаинбоаз,	 вместо	 да	
се	реализира	проекта	„Шипка“.	
Както	през	годините,	така	и	до	
днес	 водещи	 китайски	 компа-
нии	 продължават	 да	 заявяват	
интерес	 за	 реализирането	 на	
този	проект.	И	така	проектът	за	
тунел	под	Шипка	вече	няма	как	
да	не	се	реализира.	
 - Дали трябва да чакаме 
още 100 години, за да бъде 
завършен той?
	 -	 Считам,	 че	 вече	 такава	
възможност	 няма.	Макар	 тези,	
които	сме	чакали,	може	да	не	
дочакаме	неговото	завършване,	
но	рано	или	късно	той	ще	бъде	
реализиран.
 - По време на Вашето кме-
туване беше положено нача-
лото на инициативи, които 
прераснаха в национални. На-
пример обявяването на Габро-
во за Демонстрационна зона 
за енергийна ефективност, 
когато се проведе мащабно 
национално съвещание на Лю-
ляците по темата под ръковод-
ството на арх. Здравко Генчев, 
и други. Коя от тези инициати-
ви Ви е най-присърце? 
	 -	 И	 Балканският	 младежки	
фестивал,	 и	 проектът,	 свързан	
с	 „ЕнЕефект“,	 са	ми	 присърце.	
Но	най-съжалявам	 за	 ликвиди-
рането	на	Балканския	младеж-
ки	фестивал,	чието	провеждане	
правеше	Габрово	изключително	
шарен	 и	 весел	 град,	 с	 танцу-
ващи	 по	 улицата	 млади	 хора	
от	 всички	 Балкански	 държави.	
Защото	 енергийната	 ефектив-
ност	 няма	 как	 да	 бъде	 прене-
брегвана	и	да	не	се	разраства.	
Самият	 аз	 прегърнах	 енергий-
ната	 ефективност	 далеч	 преди	
времето,	 когато	 станах	 кмет,	
някъде	през	70-те	години,	кога-
то	в	завод	 „Промишлена	елек-
троника“	 бях	 ръководител	 на	
конструктивна	група	за	диелек-
трично	 нагряване.	 С	 висока	
честота	нагряваме	диелектрици	
и	 практически	 вкарваме	 ди-
ректно	енергията	без	странични	
посредници	 в	 самия	 материал	
-	 било	 то	 за	 сушене,	 за	 изпи-
чане	 или	 за	 други	 технологич-
ни	 необходимости.	 И	 по	 този	
начин	 икономисваме	 50	 на	 сто	
от	 енергията.	 Това	 е	 страстта	
на	 моя	 живот,	 която	 прерасна	
в	 хоби.	 Имах	 възможност	 да	
експериментирам	 с	 различни	
материали	 като	 перлит,	 стък-
лопласти,	които	обработвахме	с	
висока	честота.	Още	през	1967	
година	 с	 мой	 генератор	 внед-
рихме	 в	 завод	 „Коста	 Стоев“	
изолационни	 плоскости,	 които	

се	 използваха	 за	 изолация	 на	
топлопроводи,	 на	 стени	 и	 на	
други	 плоскости.	 В	 онези	 го-
дини	 с	 двете	 си	 ръце	 санирах	
с	 перлит	 отвътре	 къщата	 си	 в	
Бичкинята.	Така	 че	 това,	 което	
впоследствие	се	появи	като	не-
обходимост,	 самият	 аз	 вече	 го	
бях	 приложил	 преди	 повече	 от	
40	години	в	собствения	си	дом.
Когато	 станах	 кмет,	 се	 оказа,	
че	 всички	 габровски	 бани	 са	
затворени,	 тъй	като	билетът	за	
използването	им	не	покриваше	
разходите	само	за	водата,	камо	
ли	 за	 енергията,	 необходима	
за	 нейното	 загряване,	 както	 и	
за	 отопление	 на	 помещенията.	
Тогава	започнах	да	правя	смет-

ка,	 ако	 взема	 топлообменник,	
какъвто	 използвахме	 в	 Елек-
трониката	 и	 ползваната	 вече	
топла	вода	премине	през	него,	
студената	 може	 да	 се	 нагрява	
от	 отпадната.	 Така	 се	 печели	
от	спестената	енергия	един	път,	
плюс	 това	 въвеждам	 водомер	
на	 всеки	 душ	 и	 всеки	 плаща	
колкото	 вода	 е	 изразходил.	 А	
не	 както	 българинът	 е	 свикнал	
да	 не	 си	 прави	 сметка	 какво	
количество	 ще	 изразходи,	 тъй	
като	 топлата	вода	 -	бол,	 вклю-
чително	 може	 да	 си	 изпере	
и	 дрехите.	 Тъкмо	 всичко	 беше	
готово	за	внедряване	и	в	края	
на	 1991	 година	 пристигна	 арх.	
Здравко	 Генчев,	 който	 предло-
жи	 да	 разработим	 за	 Габрово	
ЕнЕфект-проект	 по	 една	 про-
грама.	Обясних	му,	че	вече	съм	
я	 започнал	 и	 на	 следващата	
година	 бяхме	 с	 него	 в	 Рим	 да	
защитим	първия	проект	в	стра-
ната	за	Демонстрационна	зона	
за	 Енергийна	 ефективност	 по	
програмата	 „Енергийна	 ефек-
тивност	 2000“	 на	 Комитета	 по	
енергия	 към	 Икономическата	
комисия	 за	 Европа	 към	 ООН,	
който	трябваше	да	се	реализи-
ра	 до	 2000	 година.	 Защитихме	
го	и	станахме	хит.	Затова	твър-
дя,	че	за	първи	път	за	енергий-
на	 ефективност	 започна	 да	 се	
говори	от	Габрово.
	 Освен	 това	 Американска-
та	 агенция	 за	 международно	
развитие	 беше	 много	 активна	
във	 финансирането	 на	 различ-
ни	 проекти.	Те	 пропагандираха	
проект	 за	 преобразуване	 на	
съществуващи	 сгради	 в	 енер-
гоефективни.	 Агенцията	 обяви	
конкурс,	 в	 който	 участвахме	
пет	 общини	 и	 го	 спечелихме,	
най-вече	 защото	 вече	 бяхме	
положили	 началото.	 След	 Лю-
ляците	 събрахме	 всички	 общи-
ни	 и	 няма	 да	 забравя	 как	 на	
първото	 събиране	 варненският	
кмет	започна	да	коментира	как	
американците	 искали	 да	 уп-
лътняваме	 прозорците	 и	 разни	
други	работи,	ама	ние	ги	знаем	
тези	неща.	Да,	ама	единият	от	
американците	поназнайвал	бъл-
гарски	и	веднага	го	репликира	-	
„че	като	знаете,	защо	не	сте	го	
направили	досега“.	Тогава	в	две	
училища	 и	 в	 болницата	 беше	
внедрена	 тогавашната	 система	
за	енергийна	ефективност.				  
	 И	 ако	 трябва	 да	 бъда	 то-
чен,	 Община	 Габрово	 участва	
в	Българо-американския	проект	
„Енергийна	реформа	в	сградния	
сектор“;	 Холандско-български	
проект	 за	 постепенно	 намаля-
ване	 на	 енергийните	 разходи	
в	обществените	сгради	-	в	него	
бяха	 включени	 5	 обществени	
сгради;	 Българо-датски	 проект	

за	внедряване	на	датски	тръби	
в	 топлопреносните	 мрежи	 на	
Габрово,	 за	 доставка	 на	 енер-
гоикономична	 нова	 технология	
за	безканално	полагане	на	тръ-
би	 за	 топлопреносни	 мрежи	
при	 гарантиран	 двойно	 по-дъ-
лъг	живот	на	експлоатация.	По	
тази	технология	бяха	изградени	
паропроводите	 за	 блоковете	
„Дунав	1“	и	„Здравец“;	Пилотен	
проект	„Подобряване	на	топло-
техническите	 характеристики	
на	 сградата	 на	 училище	 „Св.	
Св.	Кирил	и	Методий“,	съвмест-
но	с	МТРС,	„Главпроект“.
	 Претендирам,	 че	 първият	
проект	 в	 България	 през	 80-те	
години	 за	 слънчево	 отопление	
на	къща	съм	внедрил	в	моята.	
Може	да	се	види	слънчевия	па-
нел.	Арх.	Иван	Николов	утвърди	
проекта,	 а	 го	 официализира	
арх.	Нанев,	Бог	да	го	прости.	
 - Вие сте и един от създа-
телите на клуб „Приятели на 
Белгия“?
	 -	 Спомням	 си,	 с	 партньо-
рите	 от	Аалст	 се	 договорихме	
габровски	 фирми	 да	 участват	
в	 техния	 ежегоден	 промишлен	
панаир.	Обявих,	че	има	такава	
възможност	 пред	 габровските	
предприятия	 и	 ръководството	
на	което	от	тях	изяви	желание,	
да	 подготви	 своите	 продукти,	
които	 да	 продава	 на	 това	 из-
ложение.	 На	 панаира	 Габро-
во	 се	 представи	 с	 „Рекорд“,	
„Финтекс“	 и	 „Буря“.	 Оказа	 се,	
че	 габровската	 стока	 е	 най-
атрактивна,	 особено	 прекрас-
ните	 габровски	 обувки,	 които	
директорът	 Радослав	 Райков	
пусна	за	продажба	по	10	евро,	
а	 на	 пазара	 те	 стрували	 по	
100	 евро.	Че	 като	излязоха	на	
другия	 ден	 в	 местната	 пре-
са	 материали	 срещу	 България,	
че	 ние	 сме	 щели	 да	 съсипем	
техните	 предприятия	 с	 нашите	
стоки.	Няма	я	вече	Желязната	
завеса	и	ние	ще	ги	превземем,	
ще	 оставим	 хората	 без	 работ-
ни	 места	 и	 т.	 н.	 Върхът	 обаче	
беше	 през	 2000	 година,	 когато	
100	габровци	бяхме	поканени	в	
Европейския	парламент.	Когато	
тръгвахме	 за	 там,	 българският	
посланик	 ми	 вика:	 „Ненов,	 да	
не	решат	нашите	хора	да	оста-
нат	 в	Белгия,	 че	ще	берем	 го-
лям	срам“.	И	когато	всички	до	
един	 се	 върнахме,	 той	 остана	
изумен	и	заяви,	че	габровци	са	
най-дисциплинираните	хора.	
	 Но	 най-голямото	 постиже-
ние	 на	 града	 ни	 беше	по	 вре-
мето	 на	 кмета	 Белчев,	 когато	
делегация	 от	 Габрово	 гостува	
на	 Кралската	 болница	 в	Аалст	
и	 нейният	 директор	 направи	
изявлението,	 че	 всеки	 габров-
ски	 лекар	 е	 добре	 дошъл	 на	
специализация	 в	 Аалст.	 При	
условие,	 че	 това,	 което	 научи,	
го	 прави	 не	 само	 за	 лична-
та	 си	 квалификация,	 а	 за	 об-
ществен	 интерес.	 И	 лично	 аз	
съм	удовлетворен	от	факта,	че	
всички	 габровски	 лекари	 не	
само	 останаха	 удовлетворени	
от	 пребиваването	 си	 там,	 но	
продължиха	 да	 работят	 всеот-
дайно	 и	 в	 България.	 Най-до-
волни	белгийските	лекари	бяха	
от	 д-р	 Въгленов	 -	 той	 задавал	
най-много	въпроси,	свързани	с	
професията	си.
 - Бихте ли формулирали 
какво пречи на страната ни да 
върви напред?
	 -	Най-много	ни	пречи	възпи-
танието.	Скоро	във	в.	„Стндарт“	
беше	публикувано	мнението	за	
българските	строители	на	дама	
от	Перу,	която	строи	ресторант	
в	Пловдив.	Нейните	думи	са,	че	
„се	опитва	да	свикне	с	местния	
манталитет,	 особено	 с	 българ-
ските	 строителни	 работници.	
Тяхната	 житейска	 философия,	
че	 нещо	 може	 да	 се	 претупа	
и	 след	 това	 проблемът	 да	 се	
реши	с	думите	„няма	нищо,	ни-
кой	няма	да	види,	че	е	криво“,	
ме	изкарва	от	нерви	понякога.„
 - Удовлетворен ли сте от 
живота си дотук г-н Ненов?
	 -	 Категорично,	 да.	 Имам	
добро	 семейство.	 Имам	 син,	
дъщеря,	5	внука,	които	ме	рад-
ват	 и	 изпълват	живота	ми	 със	
смисъл.	

Иван Нåнов: „За åнåðãийна åфåктивноñт 
започна äа ñå ãовоðи пъðво в Габðово” 

И ван Ненов е роден на 29 април 1938 г. в габровския 
квартал Бичкинята. Работи в продължение на 29 години 
в завод „Промишлена електроника“. Директор на „Меха-
троника“ ООД от 1989 до 1991 г. Кмет на Габрово от 
1991 до 1995 г. Бил е председател на Общински съвет в 

града от 1995 до 1999 г. Той е и един от основателите на партия 
„Всичко за Габрово“, от чиято листа е избран за общински съвет-
ник за периода 1999 - 2003 г.
 Като кмет на Габрово Иван Ненов подхвана инициативи, кои-
то се помнят и до днес, включително и национални. Сред тях са 
създаването и освещаването на знамето на Габрово, поставянето 
на географския център на България в местността Узана, завърш-
ването на спортна зала „Орловец“ и блок „Дунав“, изграждането и 
разширяването на 4 моста в областния град. По време на негово-
то кметуване Габрово стана Демонстрационна зона за енергийна 
ефективност, благодарение на проект на ООН. Той е и в основата 
на изградените партньорства на Габрово с Аалст - Белгия, и Тун - 
Швейцария, както и за създаването на клуб „Приятели на Белгия“.
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Продължава от бр. 119
	 На	 28	 октомври	 1923	
г.	 става	 нова	 промяна	 в	
състава	на	ръководството.	
Тъй	 като	 д-р	 Стефан	 Бон-
чев	е	избран	за	професор	
по	 геология	 в	 Софийския	
университет,	 той	 напуска	
Габрово.	 За	 председател	
е	избран	Андрея	Пръвчев,	
подпредседател	 –	 Саръ-
недялков,	 секретар	 –	 Хр.	
Желев,	 касиер	 -	 Никола	
Ванков.	 Още	 на	 това	 съ-
брание	се	взема	решение	
да	 се	 направи	 нов	 печат	
на	 дружеството,	 който	
да	 отразява	 реалното	 му	
име	-	„Габровски	юнак“.	До	
този	 момент	 е	 използван	
старият	 печат	 от	 1896	 го-
дина	 с	 първото	 название	
-	„Борец“.
	 Андрея	 Ив.	 Пръвчев	
е	 изявен	 габровски	 об-
щественик.	 Роден	 е	 на	 3	
септември	1883	г.	в	Габро-
во	 (родният	 му	 дом	 се	
е	 намирал	 на	 днешната	
улица	 „Цанко	 Дюстаба-
нов“).	 Основно	 образова-
ние	 завършва	 в	 родния	
си	 град,	 след	 което	 през	
1903	 г.	 завършва	 и	 Тър-
говската	 гимназия	 в	 Сви-
щов.	 След	 завръщането	
си	 в	 Габрово	 работи	 като	
счетоводител	 във	 фабри-
ка	 „Принц	 Кирил“,	 лектор	

е	 в	Техническото	 училище	
„Д-р	 Никола	 Василиади“	
и	в	счетоводните	курсове,	
организирани	 в	 Габрово	
от	Варненската	търговско-
промишлена	 камара.	 От	
март	 1923	 до	 септември	
1924	 г.	 е	 помощник-кмет.	
Председател	 е	 на	 Ради-
калната	 партия	 в	 Габрово	
и	член	на	Висшия	партиен	
съвет.	Той	 е	 един	 от	 най-
успешните	 председатели	
на	 дружество	 „Габровски	
юнак“,	което	оглавявал	по-
вече	от	11	години.
	 Още	на	15	март	1923	г.	
по	негова	идея	Дружество	
„Юнак“	 прави	 предложе-
ние	 до	 Общинския	 съвет	
да	се	образува	Воден	син-
дикат	 за	 производство	 на	

електрическа	 енергия.	 За-
едно	с	Община	Габрово	и	
библиотека	 „Априлов-Па-
лаузов“	 на	 24	 октомври	
1923	 г.	 се	 учредява	Воден	
синдикат	 „Грамадата“	 за	
производство	 на	 електри-
ческа	 енергия,	 на	 който	
Дружество	 „Юнак“	 е	 ак-
ционер,	а	Андрея	Пръвчев	
е	 член	 на	 Управителния	
съвет.	Работи	в	Синдиката	
като	 касиер-деловодител	
до	 1935	 година.	 Умира	 на	
17	февруари	1950	г.
	 На	 14	 -	 17	 юни	 1924	
г.	 в	 София	 се	 провежда	
VІ	 юнашки	 събор	 –	 пър-
вият	 след	 войната.	 Той	
бил	 юбилеен,	 по	 случай	

25	години	от	основаването	
на	 Съюза	 „Юнак“.	 Провел	
се	 е,	 обаче,	 година	 по-
късно	 заради	 юнските	 и	
септемврийските	 събития	
през	1923	година.	На	този	
събор	 габровските	 юнаци	
се	 изявяват	 с	 изключите-
лен	успех	и	се	завръщат	с	
големи	награди:	три	първи	
награди	за	народните	игри	
–	 дъбов	 венец	 и	 грави-
рана	 сребърна	 табакера	
от	 Н.	 В.	 Царя	 за	 Христо	
Гатев	 Гъдев,	 дъбови	 венци	
за	 Иван	 Георгиев	 и	 Наню	
Нанев,	 три	 втори	 награ-
ди	 –	 дипломи,	 за	 Цоньо	
Христов	 Конкилев,	 Атанас	
Гъдев	 Талев	 и	 Христо	 Ге-
оргиев,	 също	 за	 народни	
игри,	две	втори	награди	на	

уреди	–	дипломи,	получили	
Димитър	 Генев	 и	 Симеон	
Пенчев,	 златен	 съборен	
медал	 за	 хвърляне	 на	 ко-
пие	 получил	 Христо	 поп	
Георгиев.	За	цялостното	си	
отлично	 представяне	 га-
бровското	дружество	било	
наградено	с	лавров	венец	
със	 златни	 ресни.	 Пред-
седателят	Андрея	Пръвчев	
бил	удостоен	с	личен	раз-
говор	с	Царя.	
	 Триумфиращите	 юнаци	
били	 посрещнати	 най-тър-
жествено	 в	 Габрово.	 За	
това	 посрещане	 нека	 да-
дем	думата	на	хрониста:
	 „На	 20-ти	 този	 месец	
с	 влака,	 идващ	от	София,	
пристигнаха	 юнакините	 и	
юнаците	 от	 местното	 дру-
жество	 „Юнак“.	От	 9	 часа	
сутринта	на	перона	на	га-
рата	 се	 стичаше	 народ	 –	
гражданки	и	граждани.	Из	
множеството	 личеше	 г-н	
Кмета	 на	 града	 Илия	 Ко-
жухаров,	 градоначалника	
г-н	 Ст.	Андрейчев	 и	 други	
видни	 граждани.	 Влакът	
дойде	със	закъснение.	Под	
команда	и	ред	от	големите	
товарни	 вагони	 наслиза-
ха	 юнаците,	 приветствани	
шумно	от	народа.	От	гара-
та	начело	със	своето	дру-
жествено	знаме,	обкичено	
с	 голям	 и	 хубав	 лавров	
венец,	обкръжено	от	побе-
дителите,	чиито	глави	бяха	

увенчани	 с	 дъбови	 венци,	
под	звуците	на	музиката,	в	
красива	колона,	стройно	и	
ритмично	 в	 своите	 форми	
юнаците	се	отправиха	към	
града.	 Накрая	 бе	 вдигна-
та	 малка	 арка	 с	 надпис:	
„Юнаци,	 добре	 дошли!“.	
По	 двете	 страни	 на	 ули-
ца	 „Брянска“	 се	 трупаше	
народ,	 който	 посрещаше	
възторжено	дефилиращата	
колона,	 която	 възви	 по	
моста	 „Игото“,	 по	 „Радец-
ка“	 и	 спря	 на	 Пазарния	
площад.	 Шествието	 беше	
импозантно	и	красиво.	Съ-
кровени	 чувства	 вълнува-
ха	 душата	 на	 габровеца	
и	 младите	 юнашки	 сърца.	
Мургавите	лица	и	бодрата	
стойка	 говореха	 отлично	

на	 гражданството	за	онзи	
здрав	 физически	 подем,	
който	увенча	габровци	със	
славата.
	 На	 Пазарния	 площад	
пред	 стеклите	 се	 гражда-
ни,	пред	юнаците,	предсе-
дателят	на	дружеството	г-н	
Андрея	 Пръвчев	 произне-
се	 реч,	 която	 предаваме	
накратко:
	 „Съграждани!	 Двего-
дишните	 усилия	 на	 ваши-
те	 деца,	 братя	 и	 сестри,	
членове	 на	 дружеството,	
което	 твори	 и	 създава	
най-ценното	 в	 живота	 –	
здравето,	 на	 VІ	 юнашки	
юбилеен	 събор,	 който	 се	
състоя	от	15	до	19	юний	в	
София,	 се	 увенчаха	 с	 пъ-
лен	успех.	Усилията,	които	
дружеството	 ни	 направи	
през	дните	на	събора,	кои-
то	 ясно	 личат	 по	 бронзо-
вите	лица	на	всички	участ-
ващи,	 дадоха	 за	 резултат	
нашето	дружество	да	бъде	
второ	по	дисциплина	и	из-
пълнение	 от	 всичките	 51	
дружества	в	България.	Ние	
взехме	 три	първи	награди	
в	 народните	 игри,	 което	
ясно	говори,	че	чедата	на	
стария	Балкан	носят	здра-
ви	 гърди	и	 стоманени	ми-
шци,	 гаранция	 за	 успеха.	
Граждани,	 ние	 винаги	 сме	
имали	подкрепа.	Ние	днес	
с	още	по-голямо	право	оч-
акваме	 вашата	 подкрепа	

във	 всички	 наши	 начина-
ния.	Подкрепите	ли	ни,	бъ-
дете	 уверени,	 че	 крепите	
делото	на	България.	Здра-
вейте!“
	 След	 това	 думата	 взе	
г-н	 Кмета,	 който	 поздра-
ви	 юнаците	 от	 името	 на	
габровското	 гражданство	
със	следните	думи:
	 „Габрово	 може	 да	 се	
гордее,	 че	 посреща	 свои-
те	 любими	 юнаци,	 окиче-
ни	 със	 заслужени	 награ-
ди.	 Мен	 се	 падна	 честта,	
като	 кмет	 на	 града,	 да	
ви	 приветствувам	 с	 „До-
бре	 дошли“	 и	 да	 изразя	
благодарността	 на	 граж-
данството,	загдето	с	ваши-
те	 победи	 вие	 издигнахте	
престижа	 на	 родния	 си	
град	в	очите	на	цяла	Бъл-
гария,	като	показахте,	че	в	
него	расте	и	крепне	сила-
та,	която	ще	обнови	нашия	
живот.	 На	 вашите	 млади	
рамене	 вие	 носите	 честта	
и	 надеждата	 на	 България,	
във	вашите	 гърди	се	крие	
възродителния	и	обновите-
лен	дух.
	 Упоритите	 усилия,	 кои-
то	 години	 наред	 се	 вло-
жиха	 в	 укрепването	 на	
юнашката	 организация,	
себеотрицанието,	 с	 което	
й	 служиха	 нейните	 ръко-
водни	 лица	 -	 председате-
лят	 Пръвчев	 и	 главатарят	
Михайлов,	се	увенчаха	със	
заслужен	 успех	 и	 дъбо-
вите	 венци,	 които	 красят	
челата	 на	 победителите,	
са	не	само	лична	награда	
на	 техните	 носители,	 но	

са	 гордост	 и	 радост	 на	
целия	град,	гражданството	
на	 който	 се	 е	 стекло	 тъй	
масово,	 за	 да	 ви	 устрои	
сърдечния	и	радушен	при-

ем,	 който	 вие	 заслужи-
хте.	 Вие	 показахте	 пред	
България,	 че	 индустриал-
но	 Габрово,	 в	 което	 тупти	
едно	от	най-големите	сър-
ца	на	стопанския	и	иконо-
мически	живот	 на	 нашата	
страна,	работи	със	същата	
упоритост	 в	 областта	 на	
народното	 здраве.	 Вие	 го	
представихте	 достойно	 с	
вашите	 силни	 и	 стройни	
редове	 и	 когато	 ви	 из-
казвам	голямата	благодар-
ност	 на	 гражданството	 за	
постигнатите	 успехи,	 аз	 с	
възторг	в	душата	извиквам	
славното	и	хубаво	юнашко	
„Здравей!“.
	 Участвали	са	305	души,	
от	 които	 78	 юнаци,	 оста-
налите	 са	юношки	 и	юно-

ши.	 Дружеството	 освен	
това	 е	 направило	 силно	
впечатление	 с	 факелното	
шествие,	устроено	на	16-ти	
вечерта	из	улиците	на	Со-

фия,	 в	 което	 е	 участвало	
със	своите	красиви	трико-
льорни	 венециански	 лам-
пиони,	 които	 като	 триц-
ветен	 плащ	 са	 покривали	
със	 светлините	 си	 цялата	
дружествена	колона.
	 Въпреки	 дългото	 и	 из-
морително	 пътуване	 всич-
ки	 юнаци	 се	 чувстваха	
бодри.	 От	 Пазарния	 пло-
щад,	 след	 приветствията	
и	 казаните	 думи,	 те,	 за-
едно	 с	 много	 граждани,	
под	 звуците	 на	 музиката,	
продължиха	 своята	 краси-
ва	манифестация	по	улица	
„Радецка“,	 „Николаевска“	
и	 Априловски	 булевард,	
която	 завърши	 до	 Апри-
ловската	 гимназия.	 Тук,	
след	 напътствени	 думи	 и	

пожеланията,	 изказани	 от	
главатаря	Сава	Михайлов,	
юнаците	 извиха	 весели	
народни	хора,	с	които	за-
вършиха	 своите	 юнашки	

тържества“.
	 През	 ноември	 1924	 г.	
във	връзка	с	предстоящия	
конгрес	 е	 избрано	 ново	
ръководство	на	Дружество	
„Габровски	юнак“	в	състав:	
председател	 -	 Андрея	 Ив.	
Пръвчев,	 подпредседател	
-	 Христо	 Априлов,	 секре-
тар	-	Христо	Косев.	На	14	
декември	 1924	 г.	 се	 про-
вежда		ХІІ	извънреден	кон-
грес.	През	есента		на	1924	
г.	 умира	 Панайот	 Белев.	
Заради	големите	му	заслу-
ги	 към	 юнашкото	 движе-
ние	 делегатът	 от	 Габрово	
Христо	 Априлов	 предло-
жил	и	конгресът	приел	да	
се	 даде	 помощ	 от	 10	 000	
лева	на	семейството	му.
	 В	 края	 на	 1926	 г.	 „Га-
бровски	 юнак“	 имал	 130	
члена	юнаци	и	820	юноши	
и	 юношки,	 разпределени	
в	 6	 чети,	 които	 редовно		
са	 провеждали	 занятия	 2	
пъти	седмично.
	 На	 18	 октомври	 1925	
г.	 е	 освободен	 дългого-
дишният	 главатар	 Сава	
Михайлов	 заради	 постъп-
ки,	 несъвместими	 с	 уста-
ва.	 За	 главатар	 е	 избран	
Григор	 Миронов	 –	 учител,	
подглаватар	 -	Димитър	Ге-
нев,	 главатарка	 -	 Велика	
Панайотова,	 и	 подглава-
тарка	-	Бинка	Миронова.
	 Дейността	 на	 юнашко-
то	 дружество	 отново	 се	
активизира.	 Възстановя-
ват	 се	 редовните	 изяви	
–	 продукции,	 вечеринки,	
утра,	 танцувални	 вечери,	
лотарии.	Провеждат	се	ре-
довни	 походи	 и	 срещи	 с	
юнаците	 от	Търновска	 об-
ласт.	 Делегати	 от	 Габрово	
вземат	 активно	 участие	 в	
съюзните	 конгреси	 –	 ХІІІ,	
ХІV	и	ХV	в	Търново	и	в	ХVІ	
–	в	Плевен	(26	–	30	август	
1928	г.).

Продължава в събота

120 години от учредяването на Съюза на гимнастическите дружества „Юнак”

Дåвизът им бåшå „Зäðави и ñилни - äðужно за Отåчåñтвото”

Бронзова значка, из-
работена специално 
за юбилейния събор по 
случай 25-годишнина-
та от основаването на 
„Габровски юнак“.

Габровските юнаци при завръщането им от VІ събор в София в двора на гимназията на 20 юни 1924 г. 
Снимка: Държавен архив - Габрово

Габровските юнаци дефилират по бул. „Мария Луиза“ в София, предвождани от 
музиката на Априловската гимназия, юни 1924 г. Снимка: Държавен архив - 
Габрово

Заради големите успехи на габровските юнаци дружественият председател 
Андрея Ив. Пръвчев бил удостоен с личен разговор с цар Борис ІІІ. На снимка-
та – на преден план – А. Пръвчев, до него (с брадата) е председателят на Съюз 
„Юнак“ д-р Стефан Ватев (1924 г.). Снимка: Държавен архив – Габрово

На дружествения праз-
ник Св. Дух - 4 юни 1928 
г. Снимка: Държавен ар-
хив – Габрово

Габровските юнаци манифестират по ул. „Радецка“ 
на патронния си празник. Снимка: Държавен архив 
– Габрово
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1. Национален парк „Центра-
лен Балкан“ е обявен като 
„народен“ на 31 октомври 
1991 г. През коя година пар-
кът е прекатегоризиран и до-
бива статут на „национален“?

 1993	 
 1997 
 2006 
 1999 

2. В кой български град е раз-
положено седалището на ди-
рекцията „Национален парк 
„Централен Балкан“? 

	Ловеч	
	Калофер	
	Тетевен	
	Габрово	

3. На територията на НП „Цен-
трален Балкан“ се намират 
някои от най-високите и вну-
шителни водопади в Бълга-
рия, наричани тук в повечето 
случаи пръскала. Кой е най-
високият водопад на терито-
рията на парка и в България? 
	Кадемлийско	пръскало	
	Райско	пръскало	

	Видимско	пръскало	
	Карловско	пръскало	

4. НП „Централен Балкан“ 
включва най-голям брой ре-
зервати в сравнение с оста-
налите два национални парка 
- „Рила“ и „Пирин“. Колко е 
техният брой?
	9	
	4	
	7	
	5	

5. Кой от резерватите не е 
част от НП „Централен Бал-
кан“?
	Соколна	
	Пеещите	скали	
	Боатин	
	Горната	Кория	

6. За кой от резерватите на 
НП „Централен Балкан“ се от-
нася описанието: „Името на 
резервата е избрано от при-
родозащитника Жеко Спири-
донов. Резерватът е наречен 
в чест на чуден феномен - 
скални образования по било-
то в източните части на Кало-

ферската планина, свързани с 
много легенди и предания“? 
	Стенето	
	Пеещите	скали	
	Козя	стена	
	Джендема	

7. В кой от резерватите на 
НП „Централен Балкан“ се 
намира единственото обосо-
бено находище на бяла мура 
в Средна Стара планина?
	Боатин	
	Северен	Джендем	
	Козя	стена	
	Царичина

  
8. Резерватът е разположен 
на юг от връх Ботев, до връх 
Равнец над град Калофер. 
Обхваща водосбора на Бяла 
река, горното течение на река 
Тунджа и ждрелото на река 
Тъжа. Той е най-големият по 
площ резерват в НП „Центра-
лен Балкан“ и втори в страна-
та. За кой резерват се отнася 
описанието?   
	Стара	река	
	Пеещите	скали	

	Боатин	
	Джендема

 
9. Това е най-малкият резер-
ват, включен в НП „Центра-
лен Балкан“. Създаден е през 
1987 г. с цел опазването на 
ендемичния вид еделвайс и 
буково-еловите гори на въз-
раст над 100 години. Кой е 
този резерват? 

 Северен	Джендем  

 Козя	стена 
	Стара	река	
	Стенето

 
10. На територията на кой ре-
зерват е разположена една от 
най-дългите водни пещери в 
България - „Куманица“ (1656 
м проучена дължина)?

 Стенето 

 Соколна 
 Стара	река 
	Царичина

11. Кой от изброените пред-
ставители на орнитофауната 
не е характерен за НП „Цен-
трален Балкан“?

 Скален	орел 
 Уралска	улулица 
 Белоглав	лешояд 
	Глухар

12. На територията на резер-
вата „Стенето“ в НП „Центра-
лен Балкан“ е разположена 
втората по дълбочина про-
пастна пещера в България 
(387 м). Коя е тя?

 Колкина	дупка 
 Топлата	дупка 
 Райчова	дупка 

Отговори на тест 13 - Познаваме ли паричните единици на страните 
по света
1.	Евро;	2.	Вид	птица;	3.	Парагвай;	4.	19;	5.	Черна	гора;	6.	Евро;	
7.	Албания	 -	 лек;	 8.	 Форинт;	 9.	 Хондурас;	 10.	 Венецуела;	 11.	
Динар;	12.	Евро.

 Последен тест от поредицата занимателни географски 
и исторически тестови въпроси, предложени от учителя по 
география Христо Кичиков и Павел Вълчев. Тези тестове ня-
мат състезателен характер, но могат да бъдат обогатени с 
въпроси и предложения от Вас. Въпросите си може да изпра-
щате на адрес: 100vesti@stovesti.info или в плик на Габрово, ул. 
„Отец Паисий“ 2.
 Отговора теста ще намерите следваща събота.

тест 14

Националåн паðк “Öåнтðалåн 
Балкан” 

 
 
 

 
 
 

	 3D	 принтерите	 вече	
не	 са	 научна	 фантастика.	
На	пазара	вече	има	и	3D	
принтери	за	домашна	упо-
треба.	
	 Какво	представлява	3D	
принтирането?
	 Това	 е	 уникална	 тех-
нология,	при	която	се	съз-
дава	 реален	 триизмерен	
обект.	 В	 зависимост	 от	
принтера	обектът	може	да	
е	 от	 различни	 материали	
и	 цветове.	 Приложението	
е	 огромно	 -	 архитектите	
го	използват	за	изготвяне-
то	 на	 макети,	 машинните	
инженери	 -	 за	 прототипи	
на	 машинни	 елементи,	 в	
медицината	-	за	точно	съв-
местими	 имплантанти.	 И	
за	това	също:
 Принтиран пистолет
	 Разбира	 се,	 той	 при-
лича	по-скоро	на	играчка,	
отколкото	на	смъртоносно	
оръжие,	 но	 вече	 има	 ра-
нени	от	3D	пистолет.	През	
2011	 г.	 Коди	 Уилсън,	 сту-
дент	 в	 юридическия	 фа-
култет	 на	 Университета	 в	
Тексас,	 обявил,	 че	 плани-
ра	 да	 създаде	 оръжие	 с	
помощта	на	3D	принтер	и	
в	 началото	 на	 март	 2012	
г.	 Уилсън	 и	 неговите	 съ-
трудници	 провели	 успеш-
ни	 тестове	на	3D	оръжие,	

наречено	 „The	 Liberator“.	
53-секунден	 видеоклип	
показва	 единичен	 из-
стрел,	произведен	от	 „The	
Liberator“.	 Пистолетът	 ос-
тава	 невредим	 след	 из-
питването.	 Краткият	 клип	
обаче	 не	 разкрива	 нищо	
повече	за	оръжието	-	нито	
неговия	обхват,	нито	него-
вата	точност.	Огнестрелно-
то	 оръжие	 е	 направено	 с	
помощта	на	устройство	на	
стойност	$8000,	което	пра-
ви	компонентите	от	пласт-
маса.	Единствената	метал-
на	част	в	този	пистолет	е	
ударният	механизъм,	който	
е	 направен	 от	 обикновен	
пирон.
	 Пистолетът	 се	 състои	
от	16	елемента	–	един	ме-
тален	 и	 15	 пластмасови,	
които	 са	 от	 изключител-
но	 издръжлива	 пластма-
са,	 която	 позволява	 из-
стрелването	на	стандартни	
патрони,	 без	 да	 се	 на-
руши	 целостта	 на	 оръжи-
ето.	Според	групата	цевта	
може	 да	 се	 промени,	 за	
да	 се	 стреля	 с	 различни	
видове	патрони.

Домашна цигулка
	 Първата	 отпечатана	
на	 3D	 принтер	 цигулка	 е	
наполовина	 технически,	
наполовина	 ръчно	 изра-
ботено	 чудо.	 Алекс	 Дей-

вис	 използва	 3D	 принтер	
за	 пластмасов	 скелет	 на	
цигулка.	 След	 това	 той	 я	
облепя	с	вестници	и	полу-
чава	 необичайна	 цигулка,	
направена	от	картон.	Раз-
бира	се,	няма	качества	на	
„Страдивариус“,	 но	 за	 до-
машен	 музикален	 инстру-
мент	е	достатъчна.

Печатат стволови клетки
 
 

Лекарите	 имат	 големи	 на-
дежди	 за	 използването	
на	3D	печат	за	създаване	
на	 точни	 ортопедични	 им-
планти.
	 Преди	 една	 година	 на	
83-годишен	 жител	 на	 Хо-
ландия	 вече	 е	 импланти-
ран	 титанов	 в	 челюстта,	
отпечатан	на	3D-принтер.	
	 Наскоро	 учени	 успяха	
да	 „отпечатат“	 триизме-
рен	обект	от	ембрионални	
стволови	 клетки,	 предаде	
АФП.	 Успешният	 експери-
мент	 дава	 допълнителни	
надежди	 за	 отглеждането	
на	 органи,	 които	 да	 бъ-
дат	трансплантирани.	След	
като	 бъде	 усъвършенства-
на,	 технологията	 ще	 поз-
воли	 да	 се	 създават	 три-
измерни	човешки	тъкани	в	
лаборатория.	
	 Пробивът	е	на	екип	от	
специалисти	от	британска-
та	 клиника	 за	 стволови	
клетки	 Roslin	 Cellab	 съв-
местно	 с	 техни	 колеги	 от	
университета	 в	 Единбург.	
Учените	използвали	специ-
ално	създаден	„принтер“	с	
клапа,	 който	 изпуска	 „би-
омастило“,	 представлява-
що	 течност	 с	 отгледани	
в	 лаборатория	 стволови	
клетки.	 „Можем	 да	 отпе-
чатваме	милиони	 само	 за	
няколко	минути“,	казва	Уил	
Шу,	 съавтор	 на	 проучва-
нето.	 Клетките	 се	 „отпе-
чатват“	върху	лабораторен	
съд	 за	 култивиране,	 къде-
то	 биват	 оставяни	 да	 се	
съединяват.

Печатат части от черепа

	 През	март	тази	година	
хирурзите	 са	 заместили	
75%	 от	 човешкия	 череп	
върху	 пластмасова	 проте-
за,	направена	от	3D	прин-
тер.	 Имплантирането	 на	
черепните	 кости	 е	 праве-
но	 успешно	 и	 в	 минало-
то,	 но	 за	 първи	 път	 сега	
се	 използва	 триизмерен	
печат.	 Нов	 модерен	 им-
плант	направи	компанията	
„Оксфорд	 изпълнение	 ма-
териали“,	 който	 планира	
да	 използва	 3D	 печат	 за	
създаване	 на	 биологични	
протези	 и	 други	 части	 на	
тялото.

Bionic ухото

	 Изследователи	 в	 уни-
верситета	 в	 Принстън	 са	
направили	3D	принтер	ухо.	
Biouho	е	създаден	от	клет-
ките	 на	 прасеца,	 с	 поли-
мерен	 гел	 и	 наночастици	
сребро.	 Бионичното	 ухо	 е	
в	състояние	да	приеме	ра-
диовълни,	 които	 са	 извън	
обхвата	на	човешкия	слух.	
Според	 изследователите	
това	 ухо	 ще	 бъде	 пряко	
свързано	 с	 невроните	 на	
мозъка,	 до	 момента,	 оба-
че,	 тези	 експерименти	 не	
са	 провеждани,	 но	 е	 на-
правена	 голяма	 стъпка	 в	
развитието.

Net ембрион 
	 Искаш	 ли	 да	 видиш	
как	 изглежда	 детето,	 кое-
то	 все	 още	 е	 в	 утроба-

та?	 Японската	 компания	
„Fasotec“	 вече	 го	 прави.	
От	 снимки,	 направени	 с	
магнитно-резонансна	 то-
мография,	 отпечатват	 3D-
модел	 на	 плода.	 „Ангел-
ско	 лице“	 е	 точно	 копие	
на	 ембриона,	 затворена	
в	 прозрачна	 „бучка“,	 на-
помняща	 корема	 на	 май-
ката.	 „Fasotec“	 е	 специа-
лизирана	 в	 създаването	
на	 3D-технологии	 за	 съз-
даване	 на	 човешки	 орга-
ни	 за	 изследователски	 и	
образователни	 цели,	 но	
заедно	с	клиника	„Parkside	
Hiroo	Ladies	Clinic“	в	Токио	
компанията	 е	 успяла	 да	
изпълни	 този	 изключител-
но	 успешен	 от	 търговска	
гледна	 точка	 проект,	 като	
3D	 фигура	 на	 ембриона	
струва	за	родителите	само	
1300	долара.

 Печат на лично бельо
	 Дизайнерите	от	студио	
„Continuum“	 Джена	 Физел	
и	 Мери	 Хонг	 са	 създали	
първия	 бански	 костюм	 в	
света,	 отпечатан	 на	 3D-

принтер.	 Банският	 се	
състои	 от	 малки,	 кръгли	
найлонови	форми.	Уникал-
ността	 на	 този	модел	 е	 в	
неговата	 индивидуалност	
-	 всеки	 сутиен	 и	 бикини	
се	 изработват	 по	 поръч-
ка	 по	 индивидуалните	 ха-
рактеристики	 на	 фигурата	
на	 собственика,	 така	 че	
това	е	най-добрият	бански,	
който	 не	 причинява	 неу-
добство	и	дискомфорт.	3D-
банските	 засега	 са	 само	
в	 черен	 или	 бял	 цвят	 и	
струват	88	долара.

Храна
	 Служителите	на	Cornell	
University	 са	 разработили	
нова	 технология,	 същност-
та	на	която	е,	че	като	3D	
принтер	 мастила	 се	 из-
ползват	 хидроколоиди	 от	
хранително-вкусовата	 про-
мишленост.	По	този	начин	
учените	са	в	състояние	да	
отпечатат	 шоколад,	 бис-
квити,	ябълки,	сирене,	бон-
бони,	сметана,	хляб,	банан	
и	 много	 различни	 храни.	
Може	би	 сега	 3D-вкусове-
те	 изглеждат	 твърде	 фу-
туристично,	 но	 кой	 знае,	
може	 би	 след	 50-100	 го-
дини	ще	бъде	по-лесно	да	
кликнеш	 върху	 принтера,	
отколкото	 да	 отидеш	 до	
магазина.

 Мъртвият цар
	 През	 есента	 на	 2012	
г.	 археолозите	 от	 Уни-
верситета	 на	 Лестър	 от-

крили	 останки	 от	 Ричард	
III	 -	 последният	 крал	 от	
рода	 Плантагенет,	 който	
починал	през	1485	година.	
Каролайн	 Уилкинсън,	 екс-
перт	 по	 реконструкцията	
на	 университета	 в	 Дънди,	
решил	 заедно	 с	 колегите	
си	 да	 създаде	 компютъ-
рен	 модел	 на	 скелета	 на	
английски	 монарх	 и	 след	
това	да	го	отпечата	на	3D	
принтер.	Копието	на	мъжа,	
починал	 преди	 повече	 от	
500	 години,	 е	 много	 реа-
листично.

Египетските прически
	 Изследователи	 от	

университета	 „Макгил“	 с	
помощта	 на	 компютърни	
модели	и	3D-печат	са	съз-
дали	копие	на	древни	еги-
петски	перуки.	
	 В	древен	Египет	приче-
ските	на	 косата	са	имали	
специална	 функция	 -	 да	
предпазват	 от	 слънчев	
удар,	но	същевременно	са	
били	и	показател	за	соци-
алния	 статус	 на	 притежа-
теля	си.	Египтяните	носели	
перуки,	 направени	 от	 жи-
вотинска	козина,	коприне-
ни	 конци,	 въжета	 и	 влак-
нодайни	култури,	които	се	
преплитат	 в	 тесни	 плитки	
в	 много	 сложни	 комбина-
ции.	 Съвременните	 жени	
е	 малко	 вероятно	 да	 се	

съгласят	 на	
такава	 са-
м о ж е р т в а	
в	 името	 на	
красо та та ,	
но	 модели-
те,	 отпеча-
тани	 на	 3D	
п р и н т е р ,	
п о к а з в а т	
точно	 как	 е	
изглеждала	
Клеопатра.

Нåочаквани нåща, ñъзäаäåни на 3D пðинтåð

зДРАВЕ.bg
	 Хората	 с	 по-ниска	 ква-
лификация	 не	 само	 имат	
по-малки	 шансове	 за	 про-
фесионална	реализация,	но	
и	 остаряват	 по-бързо,	 по-
казва	 проучване	 сред	 400	
мъже	 и	 жени,	 цитирано	 от	
Би	 Би	 Си.	 ДНК	 доказател-
ства	предполагат,	че	клетъч-
ното	стареене	е	свързано	с	
придобитото	 образование.	
Експертите	 обясняват	 този	
на	 пръв	 поглед	 парадок-
сален	 факт	 с	 разликите	 в	
начина	 на	 живот	 при	 хора	
с	и	без	образование.	Тези	с	

по-висока	 квалификация	 са	
склонни	 да	 водят	 по-здра-
вословен	 начин	 на	 живот.	
По	правило	хората	с	ниски	
доходи	 са	 по-склонни	 да	
злоупотребяват	с	алкохол	и	
цигари,	по-често	са	физиче-
ски	 неактивни	 и	 имат	 дос-
тъп	 до	 по-ниско	 качество	
на	здравна	помощ.
	 Настоящото	 проучване	
обаче	 показва,	 че	 обра-
зованието	 е	 сред	 най-ва-
жните	фактори	за	здравето	
на	човек,	а	неговият	доход	
и	 социален	 статус	 не	 иг-
раят	 почти	 никаква	 роля.	

Експертите	предполагат,	че	
по-образованите	 хора	 са	
по-отговорни	 към	 собстве-
ното	 си	 здраве	 и	 това	 на	
близките	си.	Освен	това	те	
са	 подложени	 на	 по-малко	
стрес	 на	 работното	 място	
или	 пък	 се	 справят	 с	 него	
по-лесно.
	 В	 проучването	 са	 взе-
ли	 участие	 над	 400	 мъже	
и	 жени	 на	 възраст	 между	
53	 и	 75	 години.	 Взетите	
ДНК	 проби	 от	 хората	 без	
квалификация	се	отличават	
с	 по-къси	 теломери	 спря-
мо	 останалите.	Теломерите	

са	 крайните	 фрагменти	 на	
хромозомите,	 които	 защи-
тават	 молекулата	 на	 ДНК	
от	 увреди.	 Скъсената	 им	
дължина	 е	 маркер	 за	 по-
бързо	 протичащи	 процеси	
на	стареене	в	клетката.
	 „Нашето	 проучване	
предполага,	 че	 условията	
на	 живот,	 породени	 от	 ни-
ския	 социален	 статус,	 са	
причината,	 която	 подтиква	
клетките	да	стареят	по-бър-
зо”,	 заключва	 ръководите-
лят	 на	 проучването	 проф.	
Андрю	 Степто	 от	 Лондон-
ския	университетски	колеж.

Õоðата ñ по-ниñко обðазованиå оñтаðяват по-ðано вкусно

Тиквички на фуðна
продукти: тиквички за пърже-
не, пикантина, сол, брашно, 
червен пипер, олио.
приготвяне: Тиквичките се из-
миват и нарязват на колелца. 
Овкусяват се със сол и пи-
кантина и се оставят 20 - 30 
минути. След това се отцеждат 
от отделената течност. 
 В купа се смесват брашно 
с червен пипер и в него се 
овалват овкусените тиквички. 
Намаслява се тава с олио и 
се редят оваляните тиквички, 
като леко се застъпват една 
по една с всяка следваща. По-
ливат се с олио на тънка струя 

и се пекат в предварително 
загрята фурна до готовност. 
Сервират се със сос от кисело 
мляко, копър и чесън.

ПОДЛУЧЕНИ ТИКВИЧКИ
продукти: 2 броя тиквички, 
1-2 стрък пресен чесън, 2-3 
стръка магданоз, 2-3 стръка 
копър, сол, зехтин, брашно, 
оцет.
начин на приготвяне: 
 Нарязват се тиквичките 
на шайби с дебелина 3 мм. 
Посоляват се леко и се ос-
тавят 30 минути. Отцежда се 
всяко колелце, овалват се 
в брашно и се подреждат в 

обилно намазнена със зехтин 
тавичка едно до друго. Капва 
се по няколко капки зехтин 
върху всяко колелце. Пекат 
се на силна фурна на средна 
скара. Когато леко покафене-
ят, се изключват и изчакват 
до по-добро запичане. Маг-
данозът, копърът и чесънът се 
нарязват на ситно. 
 Тиквичките се нареждат 
в плитко плато. Поръсват се 
обилно с нарязаните подправ-
ки и оцет на вкус. Нарежда 
се втори ред върху първия и 
отново се подправя с оцет и 
зеленината. 
 Поднасят се с пресни до-
мати и сирене.
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72 юни 2018 г. обяви

излиза всеки ден без неделя

Всекидневникът на региона

продаВа Машини
градински косачки 
- бензин, се продават - 
справки на тел. 0886/606-
969. [4, 2]

продаВа МаТЕриали
ноВ склад за дървен 
материал - бул. „Столе-
тов“ 168 (Болтата), тел. 
0889/506-272. [22, 6]

сТари цигли - 1500 бр., 
цена: 0.20 лв., се прода-
ват на тел. 0899/213-767. 
[22, 1]
каМЕнни плочи - 8 лв./
кв. м, се продават на тел. 
0895/752-838. [22, 1]

продаВа обзаВЕжданЕ
дЕТско обзаВЕжда-
нЕ, две легла, гардероб, 
бюро, шкафчета, разтега-
телен диван, два фотьой-
ла се продават на тел. 
0887/443-374. [11, 6]
изгодно! куХнЕнски 
ъгъл се продава на тел. 
0899/651-549. [3, 2]

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

коТЕл за твърдо гориво - 
фабричен, неупотребяван, 
18 киловата, стоманени 
панелни радиатори - не-
употребявани, се продават 
на тел. 0888/763-216. [3, 
1]

собсТВЕно произВодсТВо
ТЕлЕшко МЕсо - 8 
лв., се продава на тел. 
0988/990-288. [5, 2]

жиВоТни продаВа
агнЕТа и овче мля-
ко се продават на тел. 
0877/200-290. [11, 11]
агнЕТа и ярета - 5 лв. 
живо тегло, се продават 
на тел. 0892/989-718. [5, 
5]
доМашно люпЕни 
пуйчета на 1 месец - 10 
лв., се продават на тел. 
0879/500-450. [11, 5]

ярЕТа сЕ продават на 
тел. 0899/349-061. [2, 1]

жиВоТни купуВа
ТЕлЕТа сЕ купуват на тел. 
0888/850-734. [11, 2]

купуВа разни
буркани сЕ изкупуват 
на тел. 066/88-21-13, 
0884/156-497, срещу „Ка-
питан Дядо Никола“.
сТара наФТа купува тел. 
0895/752-838. [22, 16]
бойлЕр на дърва купува 
тел. 0895/894-630. [12, 12]
Хладилници, пЕчки, 
перални, желязо - всяка-
къв вид, се изкупуват на 
тел. 0894/921-663. [33, 2]

купуВа МаТЕриали
пункТ за вторични купу-
ва всякакви железа - тел. 
0896/183-637. [22, 16]
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прЕВози
ТранспорТ - 2.5 тона, 
16 куб. м, се предлага на 
тел. 0899/377-924
прЕВоз с бус се предла-
га на тел. 0877/555-708.
ТранспорТ с каМион 
до дВа Тона, саМос-
Вал, докЕрски услу-
ги - изнасяне, пренасяне, 
изхвърляне на мебели, 

пренасяне на строител-
ни и други тежки това-
ри, извозване на ненужна 
покъщнина, строителни 
отпадъци до сметище-
то се предлага на тел. 
0898/780-448
ТранспорТ с бус и са-
мосвал се предлага на 
тел. 0893/511-154. [33, 
28]

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

иМоТи продаВа
градски парцЕл в кв. 
Радичевец се продава на 
тел. 0889/933-998. [5, 4]
апарТаМЕнТ срЕщу 
„Странноприемницата“ се 
продава на тел. 0886/503-
951. [25, 22]
Магазин В топ център - 
215 кв. м, се продава на 
тел. 0888/419-838. [22, 
14]
ТуХлЕн апарТаМЕнТ - 
110 кв. м, в идеален цен-
тър се продава на тел. 
0896/672-888. [22, 13]
нЕзаВършЕна Вила в 
Борики за 20 000 евро се 
продава на тел. 0884/743-
754. [11, 11]
апарТаМЕнТ - 67 кв. м, 
в кв. Дядо Дянко, тухла, 
южен, цена по догова-
ряне, се продава на тел. 
0893/793-376. [11, 11]
апарТаМЕнТ В Габрово, 
кв. Палаузово, етаж 2, 
тухла, се продава на тел. 
0885/711-289. [5, 5]

гараж сЕ продава на тел. 
0898/980-984 [22, 7]
къща В село Горна Ро-
сица - център, за 46 000 
лева се продава на тел. 
0885/597-746. [11, 4]
къща В кв. Войново се 
продава на тел. 0898/577-
723. [26, 2]
ЕТаж оТ кооперация - 
112 кв. м, на Шиваров 
мост се продава на тел. 
0896/711-161. [6, 3]
къща В село Орлов-
ци се продава на тел. 
0889/019-785. [2, 2]
сЕлски иМоТ на 12 
км от града за 16 000 
лева се продава на тел. 
0899/118-557. [2, 1]

иМоТи даВа под наЕМ

складоВЕ и про-
изВодсТВЕни по-
МЕщЕния сЕ да-
ВаТ под наЕМ или 
продаВаТ на тел. 
0888/684-429

дВусТаЕн апарТаМЕнТ 
на Шиваров мост - 180 
лв., се дава под наем на 
тел. 0878/110-438. [11, 
5]
гараж на ул. „Кортен“ се 
дава под наем или прода-
ва на тел. 0892/989-718. 
[5, 5]

боксониЕра сЕ дава под 
наем на тел. 0879/288-
911. [3, 1]

иМоТи заМЕня
апарТаМЕнТ В Габрово 
се заменя за аВТоМобил 
над 5000 лева - справки 
на тел. 0878/938-840. [5, 
5]

Търси под наЕМ
спЕшно! апарТаМЕнТ - 
обзаведен, в района на 
кв. Трендафил-1, Колелото 
се търси на тел. 0878/78-
11-57. [22, 4]

иМоТи купуВа
саМосТояТЕлна къща 
в Габрово до 25 000 
лева търси да закупи тел. 
0896/059-446. [7, 5]

зЕМи
2.7 дка земя - в регу-
лация, се продава на тел 
0884/069-183. [5, 2]

нощуВки
нощуВки сЕ предлагат 
на тел. 0882/381-478. 
[11, 5]
нощуВки В топ център 
се предлагат - справки на 
тел. 0876/731-419. [13, 
3]

 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. Можете да използвате 
специалните отстъпки за годишни 

обяви, ако Вашата обява излиза през 
цялата 2018 година. При текущите 
обяви всяка 11-та е безплатна. 

лЕкари
д-р Марина санкЕВа, 
спЕциалисТ кожни и 
ВЕнЕричЕски болЕсТи, 
естетична 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 - 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.

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.
нарязани и нацепени 
дърва. Реални количе-
ства. Тел. 0879/988-131, 
0879/988-047.
дърВа: МЕТроВи - 70 

лв., нарязани, нацепени 
- 80 лв., разпалки - 4 
лв., се продават на тел. 
0893/511-154. [33, 28]
рЕжа дърВа - тел. 
0894/220-509. [24, 21]
суХи и сурови нацепени 
дърва - 80 лв., се прода-
ват на тел. 0895/752-838. 
[22, 16]
дърВа нарязани, наце-
пени и метрови, незабав-
на доставка, продава тел. 
0898/519-077. [33, 5]

запознансТВа
72-годишЕн, 183 см, 75 кг, необвързан търси по-
добна за сериозна връзка. Справки на тел. 0895/370-
127. [11, 11]

сТроиТЕлсТВо
кърТи и пробива - 
0897/832-363
чисТя ТаВани, стаи, 
мази, дворове, извършвам 
всякакви строителни рабо-
ти от А до Я. Телефон за 
връзка 0899/601-444
израВняВащи Мазил-
ки и ламинат - 0898/710-
568 [33, 22]
бригада изВършВа ре-
монт на покриви, хидро- и 
топлоизолации, тенеке-
джийски и бояджийски ус-
луги - тел. 0895/295-654. 
[22, 22]

събарянЕ, почисТВанЕ 
- тел. 0892/339-132. [22, 
19]
рЕМонТ и направа на по-
криви, хидроизолация, са-
ниране и др. - 0888/020-
187. [16, 16]
подпорни сТЕни, дре-
нажи, покриви - справки 
на тел. 0897/390-194. [16, 
16]
ФирМа събаря, почист-
ва за сметка на матери-
алите - тел. 0896/183-637. 
[22, 16]
рЕМонТ на покриви, 
направа на нови улуци, 
хидроизолация, дренаж 
и др. - справки на тел. 
0895/810-504, 0893/211-
124. [6, 5]
рЕМонТ на стари покри-
ви и подмяна на улуци, 
варови мазилки и други - 
справки на тел. 0876/416-
716. [12, 5]

рЕсТаВрации на стари 
къщи от основи до по-
крив - тел. 0882/279-749. 
[27, 1]
рЕМонТ на циглени по-
криви, топло и хидрои-
золации, тенекеджийски 
и бояджийски услуги – 
0895/295-654. [7, 5]
Топлоизолации, рЕ-
МонТ на покриви, дренаж, 
улуци - тел. 0888/863-
001. [22, 1]

ВъТрЕшЕн рЕМонТ
бЕзпрашно циклЕнЕ - 
0887/040-471.

изолации
алпинисТи - тел. 
0898/907-400
алпинисТи - тел. 
0899/321-190
алпинисТи - тел. 
0887/131-381. [33, 21]

Хидроизолации
Хидроизолации - 
hydrocolors.com, тел. 
0888/555-695.
соФи - хидроизолации, 
13-15 лв/кв. м; Разсроче-
но плащане. Гаранционен 
срок 10 години - справки 
на тел. 0888/314-533.
Хидроизолация на по-
криви и гаражи - справки 
на тел. 0889/658-208. [15, 
3]

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

Ел. инсТалации, 
рЕМонТи
дрЕбни ЕлЕкТроуслуги 
по домовете се предла-
гат на тел. 0899/145-802. 
[33, 5]

Вик, коМини
Вик МонТаж и поддръж-
ка - 0887/680-034.

 коМини
проФЕсионално по-
чисТВанЕ на комини - ПО 
ВСЯКО ВРЕМЕ. Гаранция! 
Справки на тел. 0897/704-
502.
коМиночисТач  - 
0889/177-737.

ТърсЕнЕ на Вода
оТкриВанЕ на ПОДЗЕМ-
НА ВОДА С БАГЕТИ. Опре-
деляне на дълбочината и 
дебита на водната жила! 
100% гаранция! За контак-
ти: 0897/548-928. [31, 17]

рЕМонТ на ЕлЕкТроурЕди
и ЕлЕкТроника
рЕМонТ на телевизори по 
домовете - тел. 0888/279-
846. [22, 4]

градини, басЕйни

ландшаФТЕн ди-
зайн, оФорМлЕниЕ 
и изпълнЕниЕ на 
дВорни МЕсТа, озе-
леняване, водопадни и 
езерни форми, скални 
кътове, барбекюта. Тел. 
0888/942-335.

косЕнЕ
косЕнЕ на трева и хра-
сти - тел. 0886/308-017. 
[22, 13]
косЕнЕ и поддръжка с 
професионална техника - 
тел. 0899/140-254. [14, 9]
косЕнЕ на трева и трев-
ни площи - тел. 0895/193-
066- [22, 5]

услуги
коВач - 0892/775-774.
Ел. и ВиК услуги по до-
мовете на тел. 0888/049-
378. [33, 32]
сТругоВи и фрезови ус-
луги - тел. 0888/940-484. 
[11, 11]

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

Отоплåниå на пåлåти
Представител на  
GOLDEN FIRE
инж. ИВАН ГОСПОДИНОВ, 

ИК КОЛОНЕЛ ООД
КОНСУЛТИРА, ДОСТАВЯ, 
МОНТИРА, ПУСКА, ПОДДъРЖА. 
Справки на тел. 0887 611 753, 
066 810 410. Офис Габрово  
ул. „Отец Паисий“ 2, ет. 4 в. „100 вести“

ЕроТика
прЕдлагаМ саМо ма-
сажи за сериозни хора 
на мой терен - Габриела, 
0895/039-942. [6, 1]

аВТоМобили продаВа
опЕл заФира - 2002 г., 
газ-бензин, се продава на 
тел. 0889/22-98-60. [11, 
11]
ФолксВагЕн поло - 
комби, дизел, TDI, цвят 

- тъмносин, се продава на 
тел. 0896/152-589. [5, 4]
рЕно-21, 1.7, ГО и ГТП, се 
продава за 680 лв. на тел. 
0899/836-268. [3, 2]
нисан ТЕрано, 2.4, бен-
зин-газ, за 2500 лв. се 
продава на тел. 0895/287-
169. [5, 1]

аВТоМобили купуВа
коли, бусоВЕ, ками-
они, трактори, ремарке-

та (може и дефектирали) 
от място на най-високи 
цени се изкупуват на тел. 
0897/429-374.

аВТоМобили 
под наЕМ

„VAIKAR RENTACAR“ 
аВТоМобили под 
наЕМ, ул. „Еману-
ил Манолов“ 28, тел. 
0999/009-008.
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Продължава от брой 123
Напускайки	 площада,	

тръгвам	по	главната	улица.	
Тя	така	се	и	казва	–	Main	
Street.	

Макар	и	главна,	е	дос-
та	 тясна	 и	 принципно	 пе-
шеходна,	 но	 по	 нея	 има	
доста	 коли,	 поддържащи	
местната	 инфраструктура	
или	 зареждащи	 магази-
ните,	 които	 са	 наредени	
един	 до	 друг	 от	 двете	 й	
страни.	В	тях	се	продават	
всички	 възможни	 стоки,	
но	 най-много	 са	 тези	 за	
цигари	и	алкохол,	които	са	
на	 по-ниски	 цени,	 защо-
то	 Гибралтар	 е	 безмитна	
зона.	 Това	 обаче	 не	 ме	
вълнува,	 защото	 пушенето	
не	 е	 моя	 страст,	 а	 ал-
кохол	 е	 безпредметно	 да	
купувам,	 защото	 не	 мога	
да	го	пренеса.	Както	вече	
споменах,	 в	 самолета,	 с	
който	 след	 два	 дни	 ще	
летя	обратно,	имам	право	
само	на	ръчен	багаж.

Вървейки	 по	 Главната	
улица,	попадам	на	забеле-
жителни	 гледки,	 на	 някои	
от	 които	 отделям	 необхо-
димото	 внимание,	 но	 си	
давам	сметка	и	че	не	раз-
полагам	с	достатъчно	вре-
ме,	 за	 да	 се	 докосна	 до	

всичко	интересно	 тук.	Из-
лизам	 на	 малкия	 площад	
„Джон	 Макинтош“,	 където	
се	 намира	 известна	 зала	
със	 същото	 име,	 важен	
център	на	културния	живот	
в	Гибралтар.	

Съвсем	 близо	 е	 ка-
тедралата	 St	 Mary	 the	
Crowned,	 в	 която	 набър-
зо	 надниквам.	 Достигам	
малко	 кръстовище,	 където	
Главната	улица	се	пресича	
с	 George’s	 Lane	 -	 улица,	
кръстена	на	някой	мой	съ-
именник,	 пред	 името	 на	
който	 не	 стои	 никакъв	
духовен	 или	 владетелски	
сан.	

Виждам	 много	 краси-
ва	 кафява	 стара	 сграда	 с	
бели	 колони	 и	 арки	 пред	
входа,	 до	 който	 на	 пост	
стои	часови	с	шотландска	
поличка.	Това	е	Конвентът	
(The	Convent)	-	име,	насле-
дено	 от	 времето,	 когато	
в	 сградата	 се	 е	 помеща-
вал	 девически	 манастир.	
След	 1728	 г.	 става	 рези-
денция	 на	 губернатора	 на	
Гибралтар,	 а	 срещу	 нея	
е	 великолепната	 къща	 на	
губернаторската	 стража.	
Под	 фронтон,	 поддържан	
от	 четири	 бели	 колони,	
две	 излъскани	 до	 блясък	

оръдия	 защитават	 славни-
те	традиции	на	миналото.

На	 юг	 Main	 Street	 за-
вършва	 с	 внушителни	
арки,	 зад	 които	 се	 редят	
още	 интересни	 забележи-
телности.	

Тръгвам	 по	 Europa	
Road	и	минавам	под	въже-
тата	 на	 Cable	 Car,	 кабин-
ковия	лифт	до	Upper	Rock,	
Горната	скала.	

След	 малко	 се	 пота-
пям	 в	 екзотичната	 расти-
телност	 на	 ботаническите	
градини.

	Целта	ми	по-нататък	е	
Стотонното	 оръдие.	 Виж-
дам	 една	 табела,	 която	
напомня	 за	 неговото	 съ-
ществуване.	Но	намиране-
то	 му	 не	 се	 оказа	 много	
лесно.	Повечето	от	хората,	
които	 попитах,	 не	 бяха	 и	
чували	за	него.	Полутах	се	
малко,	 но	 в	 крайна	 смет-
ка	 намерих	 музея,	 където	
е	 подредена	 експозиция,	
разказваща	 за	 оръдието,	
а	 самото	 то	 се	 намира	 в	
двора,	 близо	 до	 морския	

бряг.	 Входната	 такса	 пла-
тих	 с	 британски	 паунди,	
а	 рестото	 ми	 върнаха	 в	
гибралтарски.

Това	 оръдие	 е	 едно	
от	 четирите	 стотонни	 чу-
довища,	 създадени	 през	
ХІХ	 век	 във	 Великобри-
тания.	 Били	 предназначе-
ни	 за	брегова	отбрана	на	
отвъдморските	 й	 терито-
рии	 –	 две	 за	 Гибралтар	 и	

две	 за	Малта.	 Един	 негов	
снаряд	 тежи	 900	 кг	 и	 се	
зарежда	 от	 35	 човека,	 а	
разстоянието,	на	което	се	
изстрелва,	е	почти	13	км.	

В	 музея	 се	 разказва	

и	историята	за	един	смел	
войник,	 напъхал	 се	 в	 ус-
тата	на	звяра	(разбирай	в	
цевта	 на	 оръдието).	 Това	
се	 случило	 през	 1902	 г.,	
когато	с	него	трябвало	да	
се	дадат	пет	залпа	в	чест	
на	 посрещането	 на	 висш	
военен.	

След	 първия	 оръдието	
засича	и	всички	опити	да	
се	 произведе	 втори	 из-
стрел	 са	 неуспешни.	 Об-
ръщат	 се	 към	 войниците	
с	 въпроса	 дали	 някой	 от	

тях	 е	 съгласен	 да	 влезе	
в	 цевта	 на	 оръдието,	 за	
да	 помогне	 за	 отстраня-
ването	 на	 неизстреляния	
снаряд.	Един	висок	и	слаб	
войник	 приема	 предизви-
кателството	и	след	успеш-
но	 изпълнената	 задача	 е	
изваден	 невредим.	 За	 не-
говата	смелост	е	произве-
ден	в	сержант.	

Последния	 залп	 това	
оръдие	 изстрелва	 точно	
след	100	години,	през	2002	
г.	 едновременно	 с	 един	

от	 своите	 „братя	 близна-
ци”,	оцелял	до	наши	дни	в	
Малта.	 Оръдието	 е	 наис-
тина	с	внушителни	разме-
ри	 (цевта	 му	 е	 дълга	 над	
10	 метра)	 и	 заставайки	
до	 него	 или	 по-скоро	 под	
него,	се	почувствах	твърде	
малък.

Напускайки	 района	 на	
оръдието,	 отново	 се	 от-
правям	 към	 Europa	 Road.	
И	 сега	 ми	 е	 трудно	 да	
си	 отговоря	 защо	 тръгнах	
натам,	а	не	продължих	по-

край	 брега,	 който	 също	
щеше	 да	 ме	 отведе	 до	
Еuropa	Рoint.	

Така	или	иначе,	стигам	
до	 най-южния	 нос	 на	 по-
луострова.	Там	 се	 намира	
голяма	бяла	джамия,	чието	
високо	 минаре	 привлича	
вниманието	 отдалеч.	 По-
строена	 е	 в	 края	 на	 ми-
налия	век	с	пари,	идващи	
от	Саудитска	Арабия,	 кое-
то	 не	 е	 изненада,	 защо-
то	почти	всички	средства,	
подпомагащи	 ислямската	
инвазия	 в	 Европа,	 идват	
от	 тази	 страна.	Тази	 джа-
мия	 е	 единствената	 в	 Ги-
бралтар.	

Има	и	стара	католиче-
ска	 църква,	 която	 от	 ве-
кове	 се	 посещава	 от	 мо-
ряците,	 слизащи	 на	 прис-
танището,	 но	 тя	 е	 твърде	
скромна	 в	 сравнение	 с	
джамията.

следва в четвъртък

Анäалуñия - åäно пътуванå 
в няколко ñвята

2 юни 2018 г.

Главната улица в Гибралтар. Тя така се и казва – 
Main street

Конвентът, сега резиденция на губернатора на 
Гибралтар

Картина от Гибралтар

Сградата с лъскавите оръдия отпред е къщата на 
губернаторската стража

В ботаническите градини на Гибралтар

Зад тези арки започва Europa road - пътят, дости-
гащ до крайната точка – Еuropa Point

Това е смелият 
войник, влязъл 
в цевта на оръдието

А ето го и самото него, 
стотонното чудовище

Това е крайната точка на Гибралтар – Europa Point

 Europa Point с джамията


