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	 Те	 ще	 изиграят	 мач,	
посветен	 на	 100-годишни-
ната	 на	 футбола	 в	 Габро-
во.	Мачът	започва	в	18.30	
часа	 на	 стадион	 „Христо	
Ботев“	 и	 на	 терена	 ще	
видим	 имена	 като	 Ангел	
Станков,	 Руслан	 Вуцов,	
Велислав	 Вуцов,	 Краси	
Борисов,	Красимир	Колев,	
Бончо	Генчев,	Стефан	Пав-
лов,	Емо	Спасов	и	други.
	 Първият	 официален	
футболен	мач	в	Габрово	е	
изигран	 на	 21	 септември	
1919	година	между	отбори-

те	на	Габрово	и	Горна	Оря-
ховица.	100	години	по-къс-
но	дербито	ще	се	повтори	
на	стадион	„Христо	Ботев“	
с	 ветераните	 на	 отборите	
от	 двата	 града.	 Срещата	
ще	 започне	 в	 17.30	 часа	
и	 ще	 бъде	 предхождана	
от	 още	 два	 мача	 между	
отборите	на	Габрово	и	Гор-
на	 Оряховица	 –	 част	 от	
първенство	 по	 футбол	 7	
и	 футбол	 9	 към	 Зонален	
съвет	Велико	Търново	-	от	
14.00	часа.
	 Съдии	и	на	двете	фут-

болни	 срещи	 на	 ветера-
ните	ще	бъдат	бившите	га-
бровски	международни	ре-
фери	 Антон	 Генов,	 Йосиф	
Ронков,	Николай	Петров	и	
Георги	Йорданов.
	 Официалната	 част	 е	 в	
18.00	 часа,	 когато	 е	 це-
ремонията	 по	 връчване	
на	 отличия	 за	 принос	 в	
развитието	 на	 футбола	 в	
Габрово.
  Програма 21 сеп-
тември 2019 г. (Стадион 
„Христо Ботев“, Габрово)
 14.00	 -	Футболна	 сре-

ща	 между	 отборите	 на	
Габрово	 и	 Горна	Оряхови-
ца	–	първенство	по	футбол	
7	към	Зонален	съвет	Вели-
ко	Търново
 15.30	 -	Футболна	 сре-
ща	 между	 отборите	 на		
Габрово	 и	 Горна	Оряхови-
ца	–	първенство	по	футбол	
9	към	Зонален	съвет	Вели-
ко	Търново
 17.00	-	Откриване;	От-
криване	изложба
 17.30 -	 Футболна	 сре-
ща	Ветерани	Габрово	-	Ве-
терани	 Горна	 Оряховица,	

посветена	на	първата	офи-
циална	 футболна	 среща	 в	
Габрово,	 играна	 от	 двата	
отбора	 на	 21	 септември	
1919	г.
 18.00	 -	 100	 години	 га-
бровски	футбол	–	церемо-
ния	 по	 връчване	 на	 отли-
чия	за	принос	в	развитие-
то	на	футбола	в	Габрово
 18.30	 –	Футболно	шоу	
–	ветерани

Вярà, Нàäежäà и Люáîв   
прàзíувàхà хîрàтà в 
хрàмà íà Зелеíî äървî
	 В	 Кметство	 Зелено	 дърво,	 което	 е	 част	 от	 най-
голямата	 някога	 селска	Топлешка	 община	 и	 наброява	
седем	 населени	 места,	 не	 съществуваше	 нито	 един	
църковен	храм.	На	17	септември	преди	8	години	хората	
се	събраха	и	решиха	да	издигнат	храм,	а	денят	донесе	
и	неговото	име	-	нарекоха	го	„Свети	мчци	София,	Вяра,	
Надежда	и	Любов“.	За	една	година	сградата	беше	вдиг-
ната,	 после	 църквата	 изографисана	 и	 през	 май	 2014		
година	осветена.
	 Оттогава	всяка	година	на	17	септември	се	отбеляз-
ва	празника	на	светите	мъченици	София,	Вяра,	Надеж-
да	 и	 Любов	 с	 тържествена	 литургия	 от	 архиерейски	
наместник	на	Габровска	духовна	околия	Руслан	Личев,	
свещеници	и	църковен	хор.

Стефка Бурмова

	 Труп	 на	 благороден	
елен	 са	 открили	 служите-
ли	на	ДЛС	„Росица“	-	Лъгът	
в	землището	на	село	Кръ-
веник.	Горските	служители	
се	 натъкнали	 на	 убитото	
животно	 на	 17	 септември		
по	време	на	сутрешен	об-
ход	 в	 местността,	 която	
е	 ловно-стопански	 район	
на	 ЛРД	 –	 Кръвеник.	 Ясно	
личали	 входна	 и	 изходна	
рана	 -	 смъртоносен	 из-
стрел	 с	 куршум	 от	 ловно	
оръжие.	 За	 този	 пореден	
брутален	случай	в	района	
незабавно	 са	 сигнализи-
рани	 полиция	 и	 прокура-
тура,	 мястото	 е	 посетено	
от	 оперативно-следствена	
група,	 започнато	 е	 досъ-

дебно	разследване.	
	 „Убитото	животно	е	на	
около	 7	 години.	 Това	 е	
млад	 и	 перспективен	 за	
популацията	 благороден	
елен,	 който	 тъкмо	 е	 за-
почнал	 да	 разгръща	 по-
тенциала	 си“,	 обясни	 ди-
ректорът	на	ДЛС	„Росица“	
инж.	 Иван	 Степанов.	 Той	
припомни	 строгата	 поли-
тика	 на	 стопанството	 да	
се	 пазят	 младите	 перс-
пективни	 животни,	 което	
е	основен	принцип	на	по-
дборния	 отстрел	 при	 ре-
гламентираното	 ловуване.	
Благодарение	 на	 доброто	
стопанисване,	 през	 по-
следните	 години	 попула-
цията	на	благороден	елен	
в	много	от	районите	у	нас	
бе	възстановена.

ДЕН НА ОТВОРЕНИТЕ ВРАТИ 
НА „ДзАЛЛИ“

и
ХАНДБАЛЕН ТУРНИР

Съвместно събитие с:
  ХК „Бъки      ХК „Чардафон“

Заповядайте на 21 септември 
2019 г. (събота) в „Дзалли“, 

кв. Войново от 10:00 до 13:00 ч.

    Организиран транспорт:
	 от	пл.	„Възраждане“:	10:00	ч.
	 от	„Дзалли“:	12:30	ч.

ТРАНСПОРТНА	ФИРМА	НАБИРА	
шОфьОРИ НА ГОНДОЛИ, 
КАТЕГОРИЯ	„С+Е“.	ОТЛИчНО	
ЗАПЛАщАНЕ.	ТЕЛ.	0889/717-497

 мария радойчева

	 В	 първите	 часове	 на		
международна	 конферен-
ция	на	тема	Индустрия	4.0,	
в	 контекста	 на	 Платфор-
мата	 за	 обмен	 на	 знания	
на	 ЕК	 бяха	 представени	
няколко	интригуващи	теми,	
поставящи	 фокус	 вър-
ху	 нуждата	 от	 дигитална	
грамотност,	 повишаване	
на	 уменията	 в	 работата	 с	
изкуствен	 интелект	 и	 ця-
лостно	 адаптиране	 както	
на	индустрията,	 така	и	на	
обществеността	 към	 тем-
повете	на	развитие	на	тех-
нологиите.
	 Доц.	 д-р	 инж.	 Илия	
Железаров,	 заместник-
ректор	на	Технически	уни-
верситет	 –	 Габрово,	 пред-
стави	 основните	 „инфра-

структурни	 инструменти”,	
които	 университетът	 из-
ползва	за	реализиране	на	
Индустрия	4.0:	Национална	
пътна	карта	за	научна	ин-
фраструктура,	 Оперативна	
програма	 „Наука	 и	 обра-
зование	 за	 интелигентен	
растеж”,	 Оперативна	 про-
грама	 „Иновации	 и	 конку-
рентоспособност”.
	 Последва	 презента-
цията	 на	 Мартин	 Хюмър	
-	 старши	 експерт	 в	 Гене-
рална	 дирекция	 „Научни	
изследвания	 и	 иновации“	
към	ЕК,	 който	обобщи,	 че	
в	момента	сме	в	четвърта-
та	 индустриална	 револю-
ция,	която	разширява	гра-
ниците	 между	 физическия	
и	дигаталния	свят.	Той	за-
яви,	 че	 от	 изключително	
значение	 е	 да	 успеем	 да	

„догоним“	 бързото	 темпо,	
с	 което	 дигиталният	 свят	
се	развива.	Индустрия	4.0	
води	 до	 развитие,	 което	
ще	 позволи	 постигане	 на	
по-устойчиво	 и	 по-лока-
лизирано	 производство.	
Мартин	Хюмър	постави	ак-
цент	 върху	 необходимост-
та	 европейският	 подход	
да	 оцени	 човека	 така,	 че	
ползите	от	индустрията	да	
бъдат	за	всички.
	 Руслан	 Рахматулин	
-	 	 представител	 Звено	 за	
териториално	 развитие,	
Съвместен	 изследовател-
ски	център	и	Европейската	
комисия,	заяви,	че	има	ре-
дица	 предизвикателства,	
но	 това,	 което	 трябва	 да	
се	 случи,	 е	 да	 бъдат	 под-
помогнати	 регионите,	 за	
да	 се	 изгради	 връзка	 по-

между	 им	 и	 да	 се	 реали-
зират	 съвместни	 проекти.	
От	 своя	 страна	 е	 много	
важно	регионите	 да	 пред-
лагат	 идеи	 и	 да	 търсят	
съмишленици	 за	 реализи-
рането	на	своите	проекти.	
Руслан	 Рахматулин	 даде	
за	 пример	 текстилните	
иновации,	 които	 са	 една	
силна	 сфера,	 в	 която	 се	
търсят	възможности	за	ре-
шаване	 на	 проблемите	 и	
стартиране	 на	 нови	 парт-
ньорства,	които	да	мотиви-
рат	хората.
	 Представителите	 на	
Европейската	 асоциация	
на	 регионалните	 агенции	
за	развитие	Антъни	Пастор	
и	 Томазо	 Гали	 споделиха	
с	 участниците	 в	 семина-
ра	 развитието	 на	 проекта	
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Ветерàíи íà „Левски” и Нàциîíàлíия îтáîр пî 
футáîл ще ãîстувàт в Гàáрîвî íà 21 септември
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Екàтериíà Дîчевà: „43-тî 
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с иíтересеí репертîàр”     5
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уВЕдоМлЕниЕ
Електроразпределение север ад, 

разпределителен обслужващ център 
габрово и горна оряховица

уведомява своите клиенти, че:

 В периода 08.10.2019 - 09.10.2019 г. от 09:00 до 
16:00 ч. поради	извършване	на	неотложни	ремонтни	
дейности	 на	 съоръженията	 за	 доставка	 на	 електро-
енергия	 ще	 бъде	 прекъснато	 електрозахранването	 в	
района	на	град	Габрово,	с.	Кметчета,	с.	Костенковци,	
с	Колишовци,	с.	Карали,	с.	Велковци,	с.	Лесичарка,	с.	
Драгомани,	с.	Стойчевци,	с.	Раховци,	с.	Мичковци,	с.	
Узуни,	с.	Старилковци,	с.	Иглика,	с.	Междене	и	Аерок-
луба	в	с.	Междене.			
 Електроразпределение Север АД, Разпределителен обслуж-
ващ център Габрово и Горна Оряховица се извинява на своите 
клиенти за възникналото неудобство и се надява на разбира-
не. Допълнителна информация можете да получите на тел. 
0700 1 61 61.

уВЕдоМлЕниЕ
Електроразпределение север ад, 

разпределителен обслужващ център 
габрово и горна оряховица

уведомява своите клиенти, че:

 В периода 03.10.2019 - 04.10.2019 г. от 09:00 до 
16:00 ч.	поради	извършване	на	неотложни	ремонтни	
дейности	 на	 съоръженията	 за	 доставка	 на	 електро-
енергия	 ще	 бъде	 прекъснато	 електрозахранването	 в	
района	на	град	Габрово,	с.	Кметчета,	с.	Костенковци,	
с	Колишовци,	с.	Карали,	с.	Велковци,	с.	Лесичарка,	с.	
Драгомани,	с.	Стойчевци,	с.	Раховци,	с.	Мичковци,	с.	
Узуни,	с.	Старилковци,	с	Иглика,	с.	Междене	и	Аерок-
луба	в	с.	Междене.			
 Електроразпределение Север АД, Разпределителен обслуж-
ващ център Габрово и Горна Оряховица се извинява на своите 
клиенти за възникналото неудобство и се надява на разбира-
не. Допълнителна информация можете да получите на тел. 
0700 1 61 61.

Стефка Бурмова

 - Г-н Николов, какво 
Ви мотивира, за да се 
кандидатирате за кмет на 
Габрово, каква е Вашата 
визия, свързана с промя-
ната на града?
	 -	 Идва	 момент,	 в	 кой-
то	 всеки	 един	 човек,	 не-
зависимо	 къде	 	 и	 какво	
е	 работил,	 каква	 кариера	
е	 градил	 в	 живота,	 тряб-
ва	 да	 се	 замисли	 дали	 е	
изпълнил	 своя	 дълг	 към	
своите	 приятели,	 своите	
съграждани,	 към	 града,	 в	
който	 се	 е	 родил.	 Да	 ос-
тави	 нещо,	 което	 следва-
щото	 поколение	 –	 децата,	
внуците	ни,	да	ползва.	Мо-
тивацията	ми	е	обвързана	
с	 това,	че	и	Габрово	като	
град,	и	 габровци	заслужа-
ват	повече	и	като	достойн-
ство,	и	като	самочувствие,	
и	 като	 идея	 какво	 ще	 се	
случи	след	години.
	 що	 се	 отнася	 до	 иде-
ите	ми,	те	са	свързани	да	
се	продължи	това,	което	е	
започнато	и	е	полезно	за	

нашия	 град.	 Освен	 това,	
когато	 се	 работи	 по	 про-
екти,	 свързани	 с	 Габрово,	
те	да	бъдат	с	дългосрочен	
ефект.	Да,	 в	момента	има	
направени	 много	 неща	 -	
красиви	 цветя,	 красиви	
тротоари,	 но	 мисълта	 кое	
след	20	години	ще	направи	
града	по-жив,	кое	ще	при-
влече	в	Габрово	и	туристи,	
и	 инвеститори	 липсва	 във	
всички	проекти.	
	 Мисля	 си,	 че	 когато	
обсъждаме	 бъдещето	 на	
Габрово,	 трябва	 да	 погле-
днем	поне	малко	по-далеч.
 - А хората тук, габро-
вци, които остават тук, за 
да живеят и отглеждат 
децата си тук, включвате 
ли ги в своята визия за 
града?
	 -	 Говоря	 точно	 за	 га-
бровци,	 за	 които	 трябва	
да	се	създадат	условия	за	
по-достоен	 живот.	 Защото	
в	 Габрово	 безработицата	
е	много	ниска,	 но	няма	и	
хора	 за	 много	 професии,	
които	 искат	 да	 работят.	
Тук	 доходите	 продължават	

да	 остават	 ниски.	 И	 си	
мисля,	 че	 ако	 създадем	
условия	и	за	изява	на	га-
бровци,	 свързани	 с	 на-
чин	на	живот,	който	да	ги	
прави	 по-спокойни,	 по-до-
бри,	младите	хора	няма	да	
си	 тръгват	от	 Габрово.	Не	
бива	да	забравяме,	че	има	
и	 млади,	 които	 искат	 да	
се	завърнат	в	своя	роден	
град.
 - Как точно ще бъде 
постигнато всичко това?
	 -	 Първо	 европейски-
те	 пари	 трябва	 да	 се	 на-
сочват	 към	 фирми	 на	 га-
бровци,	 а	 не	 габровци	 да	
бъдат	 подизпълнители	 на	
външни	 компании.	 Трябва	
да	 дадем	 възможност	 на-
шите,	 габровските	 пред-
приемачи	 да	 участват	 ак-
тивно	 във	 всекидневието	
на	града.	
	 Второ,	 трябва	 да	 съз-
дадем	пространства,	които	
са	 приятни	 на	 габровци,	
в	 които	 те	 могат	 да	 пре-
карват	 приятно	 своя	 ден.	
Габрово	 е	 единственият	
град	 в	 България,	 в	 който	

няма	 добре	 уреден	 парк	
за	 отдих.	 Въпреки	 вложе-
ните	усилия	за	„Маркотея“	
–	 там	 не	 може	 да	 бъде	
градският	 парк.	 Същест-
вуват	 два	 градски	 парка,	
които	 биха	 могли	 да	 се	
възстановят.	 Мисля,	 че	
трябва	да	се	създадат	ус-
ловия	освен	в	чалготеките,	
да	има	къде	младите	хора	
да	 прекарват	 свободното	
си	време	и	да	могат	смис-
лено	да	се	чувстват	добри	
и	да	работят	тук.		Габрово	
има	 нужда	 от	 различен	
транспорт.	 Това	 е	 градът,	
в	 който	 всеки	 пътува	 с	
колата	 си	 и	 освен	 замър-
сяването	 и	 задръстването	
по	улиците,	е	очевидно,	че	
градът	 на	 маршрутките	 и	
такситата	не	е	съвременен	
европейски	град.		И	когато	
говоря	за	два	парка,	визи-
рам	 „Баждар“	 и	 „Гради-
ще“,	 които	 биха	 могли	 да	
се	 превърнат	 в	 прекрас-
ни	 привлекателни	 места	
за	 отдих	 на	 габровци.	 В	
парка	 „Баждар“	 например	
има	 стотици	 дървесни	 ви-

дове,	 които	 трябва	 да	 се	
поддържат	 и	 които	 поко-
лението,	идващо	след	нас,	
трябва	да	познава.	Как	по-
добре	биха	могли	да	опоз-
наят	те	родното,	ако	не	се	
докоснат	на	живо	до	него,	
да	наблюдават	как	се	раз-
листва	 дръвчето,	 как	 се	
подготвя	то	за	зимата...
	 За	 съжаление,	 в	 мо-
мента	„Баждар“	е	занема-
рен	–	алеите	са	буреняса-
ли,	 пейките	 -	 изпочупени,	
нападалите	 клони	 по	 пъ-
теките	 създават	 условия	
за	 неприятни	 инциденти.	
А	 в	 един	 парк	 трябва	 да	
има	 и	 зеленина,	 и	 места	
за	 децата	 с	 площадки	 за	
забавления,	 каквито	 усло-
вия	предлагат	и	„Баждар“,	
и	 „Градище“.	 В	 един	 парк	
трябва	 да	 има	 и	 вода,	 и	
красота,	и	спокойствие.
 - Голяма част от га-
бровци са удовлетворени 
от това, което е свършила 
днешната местна власт, в 
лицето на представители-
те на ПП ГЕРБ. Приема-
те ли подобно твърдение  

или ще изразите своето 
несъгласие с него?
	 -	 За	 десетте	 години,	 в	
които	 управлява	 ГЕРБ,	 е	
направено	немалко	и	това,	
което	е	полезно	за	габро-
вци	 и	 Габрово,	 трябва	 да	
се	 продължи.	 За	 съжале-
ние,	 това,	 което	 работи	 в	
момента	местната	власт,	е	
на	парче	и	по	идеи,	спус-
нати	 от	 друго	 място,	 от	
София.	 Идеите,	 свързани	
с	 бъдещето	 на	 Габрово,	
трябва	 да	 се	 раждат	 в	
Габрово.	В	общинската	ад-
министрация	на	града	има	
качествени	хора.	Те	трябва	
да	 продължат	 да	 работят,	
но	 бъдещето	 на	 Габрово		
трябва	да	се	проектира	по	
такъв	 начин,	 че	 габровци	
да	остават	тук,	а	избрали-
те	 да	живеят	 и	 работят	 в	
други	краища	на	страната	
и	 на	 света	 да	 се	 върнат	
отново	тук.
 - Как бихте подходил 
за решаването на най-
тежкия проблем, който 
мъчи града - неговото 
обезлюдяване, ниската 
раждаемост, лошата де-
мографска характеристи-
ка? Както и факта, че все 
повече габровци решават 
да се насочат към Терми-
нал 2?
	 -	Това	е	генерален	про-
блем.	Но	за	да	иска	един	
човек	 да	 живее	 на	 даде-
но	 място,	 той	 трябва	 да	
има	създадени	условия	да	
живее	 спокойно,	 да	 има	
своята	 професионална	 и	
житейска	изява,	да	е	под-
сигурено	 бъдещето	 му.	 И	
ако	се	мисли	дългосрочно,	
в	 Габрово	 е	 нужно	 да	 се	
създадат	 условия,	 свърза-
ни	 с	 облекчаване	 живота	
тук	 –	 да	 бъде	 намалена	
таксата	за	детските	гради-
ни	и	ясли,	да	продължава	
градът	ни	да	бъде	духовен	
център	 на	 образование-
то	 и	 културата.	 Хората	 да	
имат	 достойни	 доходи	 и	
професионално	развитие	и	

т.	н.
 - Счита се, че местна-
та власт не разполага с 
възможности за влияние, 
свързани с повишаване 
доходите на своите граж-
дани?
	 -	 Ако	 местната	 власт	
толерира	 местните	 фирми	
–	 това	 е	 възможност	 за	
повишаване	 на	 доходите.	
Ако	 фирмата	 едва	 диша	
и	 закъсва	 –	 дава	 малки	
заплати.	Ако	знае,	че	има	
бъдеще,	 ще	 дава	 високи	
заплати	 на	 своите	 хора.	
Ето	 защо	 местната	 власт	
трябва	да	създаде	условия	
за	 развитие	 на	 фирмите,	
за	 създаване	 на	 свобод-
ни	икономически	 зони,	 за	
каквито	 Габрово	 има	 въз-
можност	с	добре	развита-
та	си	инфраструктура	–	за	
междуградски	 транспорт,	
пътища	 и	 газификация.	
Така	че	местната	власт	би	
могла	 в	 обединение	 със	
съседните	 общини,	 което	
се	 използва	 много	 масо-
во	 в	 Европа,	 да	 създаде	
условия	бизнесът	да	диша	
по-спокойно.
 - Преди време се го-
вореше за създаване на 
Свободна икономическа 
зона между Габрово и Се-
влиево. Самият Вие бихте 
ли работили за създаване 
на свободни икономиче-
ски зони с общини, чието 
управление е в ръцете на 
различна политическата 
сила от тази, в която Вие 
членувате? 
	 -	Аз	 съм	 привърженик	
за	създаването	на	Свобод-
на	икономическа	зона.	За	
мен	няма	значение	от	коя	
политическа	 сила	 е	 кме-
тът	 на	 съседната	 община.	
И	 продължавам	 да	 счи-
там,	че	Томислав	Дончев	е	
достатъчно	 почтен	 и	 като	
габровец	ще	продължи	да	
помага	на	Габрово,	на	ре-
ализирането	на	проекти	в	
нашия	град	и	когато	стана	
кмет	от	БСП.		

Ивелиí Никîлîв: „Местíàтà влàст тряáвà äà 
съзäàäе услîвия зà рàзвитие íà фирмите”

Ивелин Николов е роден през 1962 г. в Габрово. Учи последователно в Начално училище 
„Петър Падалски” и в Осмо основно училище. Средното си образование завършва в габровска-
та Математическа гимназия през 1980 година. 

След завършването на Висшето военно артилерийско училище в Шумен е кадрови офицер 
в Ракетните войски и артилерията с гражданска специалност „Педагогика”. По-късно учи 
търговско право във Великотърновския университет „Св. Св. Кирил и Методий” и е магистър 
по политология в Софийския университет „Св. Климент Охридски”.

Шест години служи като офицер в Българската армия в ракетната база Марино поле 
край Карлово и още тогава започва да сътрудничи на вестник „Българска армия”.

През 1990 г. се завръща в Габрово и последователно работи като шофьор на такси, снаб-
дител и монтажник в малка фирма, педагогически съветник в Осмо основно училище. В същия 
период специализира организационна психология и групова динамика в Прага и е председател 
на Общинския и Регионален съвет на БСП в Габрово. Бил е общински съветник в габровския 
ОбС, а през 2009 година е избран за народен представител от Габрово.

Ивелин Николов е бил е зам.-председател на Комитета за младежта и децата към Ми-
нистерски съвет, зам. изпълнителен директор на Изпълнителна агенция „Военни клубове и 
военно-почивно дело”, журналист във вестниците „Земя” и „Дума”, хонорован преподавател 
в Нов български университет, Варненския свободен университет и Висшето училище по те-
лекомуникации и пощи. Съавтор е на сборниците „Политически мениджмънт” (2000 г.), „Ме-
ниджмънт и комуникация в политиката” (2006 г.) и Учебник по политически мениджмънт в 
два тома (2011 г.). В момента е директор на Националния политически институт „Димитър 
Благоев” и главен редактор на вестник „Дума”.

Той е семеен, с две деца – на 8 и на 5 години.
 За това какви са мотивите на Ивелин Николов да се кандидатира за кмет на Габрово, за 
проблемите на града и за пътищата за тяхното решаване е разговорът с кандидата на БСП 
и АБВ за кмет на Габрово. 

продължава от стр. 1
Той	 поставя	 фокус	 вър-
ху	 дървообработването	
и	 мебелната	 индустрия.	
Акцент	в	проекта	е	необ-
ходимостта	 от	 квалифи-
цирани	 кадри	 в	 сферата	
на	 технологиите,	 разра-
ботването	 на	 обучителни	
материали	 и	 адаптирана	
информация,	 които	 да	
бъдат	 разпространявани	
към	 служителите	 в	 целе-
вите	индустрии.	
	 Антъни	 Пастор	 пре-
зентира	и		проекта	oasis,	
чиято	 цел	 е	 да	 се	 опти-
мизира	 подкрепата,	 коя-
то	 териториалните	 аген-
ции	за	развитие	могат	да	
предложат	на	компаниите	
в	 регионите,	 включител-
но	юридическа	 подкрепа,	
възможности	за	финанси-
ране,	 маркетингови	 кон-
султации.
	 Накъде	 ще	 продъл-
жи	 пътя	 си	 Европейски-
ят	 съюз	 -	 с	 този	 въпрос	
презентацията	си	започна	
Иван	 Иванов,	 директор	
дирекция	 „Централно	 ко-
ординационно	 звено“	 в	
Министерски	 съвет.	 Г-н	
Иванов	 отбеляза,	 че	 за	
съжаление,	 в	момента	се	
сблъскваме	 с	 много	 пре-
дизвикателства,	 които	 са	
стояли	 пред	 страната	 ни	
и	преди	7	години.	
	 Въпреки	 окуражител-
ните	 тенденции,	 имаме	
доста	трудности,	които	се	
дължат	на	социални	и	де-

мографски	проблеми.	Тези	
проблеми	 са	 валидни	 не	
само	 за	 България,	 но	 и	
за	 целия	 регион.	 Имен-
но	 в	 тази	 връзка	 сери-
озни	 предизвикателства	
има	 пред	 образование-
то,	 здравеопазването	 и	
икономиката.	 Г-н	 Иванов	
подчерта,	 че	 изключител-
но	 важен	 е	 човешкият	
ресурс	–	липсата	на	ква-
лифицирани	 кадри	 е	 осе-
заема,	а	това	предполага	
много	 сериозни	 решения	
и	много	сериозен	ангажи-
мент	да	се	направят	нуж-
ните	 промени.	 Има	 мно-
го	 добри	 примери	 в	 тази	
посока,	 но	 трябва	 да	 се	
надгражда	още.	От	особе-
но	 значение	 е	 и	 смяната	
на	 фокуса	 –	 не	 толкова	
върху	 инфраструктура,	 а	
върху	 образование	 и	 ди-
гитализацията.
	 Г-н	 Иванов	 говори	 и	
за	 нарастващите	 между-
регионални	 различия	 и	
получаващия	 се	 дисба-
ланс	между	големите	гра-
дове	 и	малките	 населени	
места.	 За	 да	 се	 решат	
тези	 проблеми,	 е	 важно	
те	 да	 се	 адресират	 ком-
плексно,	да	се	инвестира	
в	 образование,	 здравео-
пазване,	 дигиталицация,	
да	се	вземат	непопулярни	
решения,	да	се	търсят	ин-
вестиции	в	икономическа-
та	инфраструктура.
	 Във	финала	на	първия	
панел	 Мартин	 Дановски,	

председател	 на	 управи-
телния	 съвет	 на	 Фонда	
на	 фондовете,	 представи	
възможностите	на	финан-
совите	интервенции	и	ин-
вестиционните	 политики.	
Той	подчерта,	че	ключово	
значение	 за	 развитието	
на	 България	 има	 стиму-
лирането	на	местната	ин-
дустрия,	 за	 което	 е	 нуж-
на	 устойчива	 комбинация	
между	публични	и	частни	
средства.	
 Възможността	 е	 част-
ният	 капитал	 да	 бъде	
увлечен	 –	 не	 само	 като	
финанси,	 но	 и	 като	 екс-
пертиза,	 тъй	 като	 това	
носи	 голяма	 ефективност	
и	 ясен	 фокус	 към	 резул-
тата.	 Г-н	 Дановски	 зая-
ви,	 че	 ефектът	 от	 реали-
зацията	 на	 финансовите	
инструменти	 е	 висок.	Той	
сподели	 информация	 за	
предстоящите	 възможнос-
ти	 на	 Фонда	 за	 техноло-
гичен	 трансфер,	 който	 не	
съществува	 към	 момента	
в	България,	 но	 се	 очаква	
това	 да	 се	 случи	 през	
първото	четиримесечие	на	
следващата	 година.	 Този	
фонд	 ще	 бъде	 ключов	 по	
отношение	 възможността	
по-голяма	 част	 от	 иници-
ативите,	 инвестициите	 в	
иновации	и	дигитализация	
да	бъдат	подкрепени.	Това	
е	 фонд,	 който	 ще	 донесе	
доста	 за	 комесиализаци-
ята	на	научните	изследва-
ния.

Четвъртàтà иíäустриàлíà ревîлюция рàзширявà 
ãрàíиците межäу физическия и äиãитàлíия 
свят, íî ключîв îстàвà чîвешкият фàктîр

Кръãîвîтî в Лъкàтà върви с áързи темпîве
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ХРИСТИЯНИ

двери на правоСлавието

	 На	8	септември,	в	деня	
на	 Рождеството	 на	 Божи-
ята	 майка,	 беше	 открита	
учебната	 година	 в	 ново-
то	 неделно	 училище	 към	
храм	„Св.	Николай	Мирли-
кийски“	 в	 град	 Трявна.	 В	
училището	 се	 обучават	 15	
деца	на	възраст	от	7	до	12	
години	 под	 ръководството	
на	предстоятеля	на	храма,	
младия	 свещеник	 Нико-
лай	 Николаев.	 Водени	 от	

своите	 родители,	 децата	
приеха	 св.	 Причастие,	
а	 след	 края	 на	 служ-
бата	 с	 водосвет	 беше	
открита	 новата	 учеб-
на	година	в	неделното	
училище.
	 Новият	 храм	 на	
Трявна	 в	 кв.	 Светуш-
ка	 беше	 осветен	 през	
изминалата	година,	но	
вече	 успя	 да	 събере	
своя	 енория,	 включи-
телно	 и	 млади	 семей-
ства,	 желаещи	 децата	

им	да	бъдат	ограмотени	в	 християнската	 вяра.	 През	
лятото	 енорийски-
ят	свещеник	орга-
низира	 кампания	
за	 откриване	 на	
православна	 чи-
талня	 към	 храма.	
Фондацията	 „На-
следство	 на	 Зо-
графската	св.	оби-
тел“	 изпрати	 като	
дарение	30	тома	с	
новите	издания	на	
манастира.
	Още	 през	 лет-

ните	 месеци	 се	 събра	 и	
групата	от	деца,	които	ще	
посещават	 занятията	през	
новата	учебна	 година.	Де-
цата	ще	работят	с	дарени-
те	им	издания	и	помагала	
на	 Центъра	 за	 образова-
телни	инициативи	„Двери“,	
разполагат	 и	 с	 някои	 от	
детските	 издания	 на	 Лов-
чанска	 митрополия.	 Отец	
Николай	се	старае	изклю-
чително	много	да	направи	
заниманията	 в	 храма	 ин-
тересни	 и	 привлекателни	

за	 децата,	 за	 да	 не	 бъде	
неделята	още	един	„учебен	
ден“,	но	те	да	идват	добро-
волно	и	с	желание.
	 Настоятелството	 на	
храма	 отправя	 призив	 за	
подкрепа	на	дейността	на	
младото	 училище.	 То	 има	
нужда	 от	 проектор,	 който	
ще	 направи	 уроците	 по-
интересни	 и	 достъпни	 за	
децата,	а	учителите	ще	мо-
гат	да	използват	в	пълнота	
предоставените	им	учебни	
материали,	 които	 съдър-

жат	мултимедия.
	 Проекторът	 може	 да	
бъде	нов	или	употребяван,	
а	при	желание	можете	да	
дарите	и	средства	за	под-
помагане	на	дейността	 на	
енорийското	училище.
	 Нека	подкрепим	усили-
ята	 и	 добрите	 намерения	
за	 християнска	 просвета	
на	 децата	 в	 този	 красив	
български	град.
Пощенска банка, IBAN: 
BG15BPBI79294055491301
Николай Василев Николаев

тодорка мирчева

	 Хората	от	Кметско		на-
местничество	 Зелено	 дър-
во	и	гости	отбелязаха	още	
една	паметна	 година	чрез	
храмовия	празник	в	едно-
именната	 църква,	 носеща	
името	„Свети	мчци	София,		
Вяра,	Надежда	и	Любов“.	
	 В	 кметството,	 което	 е	
част	от	най-голямата	няко-
га	 селска	Топлешка	общи-
на	и	наброява	седем	насе-
лени	 места,	 не	 съществу-
ваше	един	църковен	храм.
	 На	учредително	събра-
ние	през	2011	година	беше	
взето	решение	да	се	избе-
ре	църковно	настоятелство	
и	да	се	започне	градеж,	а	
денят	17	септември	-	голе-
мият	християнски	празник,	
донесе	името	на	църквата.	
През	 месец	 август	 2012	
година	 се	 направи	 пър-
ва	 копка.	 За	 една	 година	
сградата	 беше	 вдигната	 и	

през	лятото	на	2013	година	
изографисана	изцяло,	съо-
бразно	 канона	 на	 Българ-
ската	православна	църква,	
от	доцент	Красимир	Русев.	
Под	 вещото	 ръководство	
на	 професор	 Никола	 Хад-
житанев,	 дългогодишен	
преподавател	 във	 Факул-
тета	по	изобразително	из-
куство	и	Богословския	фа-
култет	 на	Търновския	 уни-
верситет	и	жител	на	село	

Зелено	 дърво,	 дейностите	
се	случваха.	
	 Беше	 издигната	 и	 го-
ляма	 каменна	 чешма	 до	
църквата.	
	 На	15	май	2014	г.	Него-
во	 Високопреосвещенство	
Великотърновският	 митро-
полит	 Григорий	 извърши	
церемония	по	освещаване	
на	 черквата,	 като	 добави,	
че	 „това	 е	 едно	 бижу	 за	
Габровската	епархия“.		
	 Празникът	 на	 свети-

те	мъченици	София,	Вяра,	
Надежда	 и	 Любов	 всяка	
година	 се	 отслужва	 чрез	
тържествена	 литургия	 от	
габровския	 архиерейски	
наместник	 Руслан	 Личев,	
свещеници	 и	 църковен	
хор.	Тишината	 на	Балкана	
придава	 още	 по-могъща	
сила	 на	 надеждата,	 която	
има	 в	 хората,	 и	 отеква	 в	
планинските	недра.
	 Всеки	 ден	 в	 този	 наш	
понякога	 невъзможен	 жи-
вот	 се	 осланяме	 на	 на-
деждата.	 Търсим	 любовта	
във	всичките	й	измерения.	
Но	 сякаш	 не	 проумяваме,	
че	 в	 основата	 на	 всичко	
стои	вярата.	Вярата,	че	ще	
оздравеем,	че	ще	се	спра-
вим,	 ще	 успеем	 в	 този	
наш	единствен	 и	 неповто-
рим	 земен	 дар,	 наречен	
Живот.	 Всеки	 от	 нас	 е	
имал	 своята	 тежка	 болка.	
И	тя	е	била	дадена	според	
силите	 му,	 които	 има,	 за	
да	 я	 изнесе	 до	 онази	 ви-
сока	 скала,	 където	 може	
да	я	захвърли,	за	да	не	се	
превръща	 в	 Сезифовски	
труд.	 И	 ако	 повярва,	 че	
този	 живот,	 който	 дружно	
объркахме	 –	 заради	 кри-
воразбрана	 цивилизация	
–	може	да	продължи	с	не-
гово	участие,	то	означава,	
че	 е	 разбрал	 отговора	 за	
СМИСЪЛА	на	живота.
	 От	 името	 на	 кмета	
на	 Община	 Габрово	 Таня	
Христова	 поздравителен	
адрес	 и	 обръщение	 към	
хората,	 дошли	 да	 почетат	
този	свят	ден,	направи	на-
чалникът	на	отдел	„Връзки	
с	 обществеността“	 Галина	
Витанова.	

	 Адресирано	 до	 всички	
нас,	 писмото,	 подписано	
от	 Кмета	 Таня	 Христова,	
има	 следния	 благ	 прочит:	
„Позволете	 ми	 в	 деня	 на	
светите	 София,	 Вяра,	 На-
дежда	и	Любов	да	Ви	поз-
дравя	с	храмовия	празник	
на	кметство	Зелено	дърво	
и	да	Ви	пожелая	здраве	и	
благоденствие.	Няма	нищо	
случайно	 в	 това,	 че	 църк-
вата	 тук	 носи	 точно	 това	
име.	
	 Преди	няколко	 години,	
водени	 именно	 от	 вяра-
та,	 надеждата	 и	 любовта,	
хората	 се	 обединяват	 и	
започват	 камък	 по	 камък	
първо	да	изграждат,	после	
да	изографисват	и	накрая	

освещават	 този	 храм,	 за	
да	може	да	се	събираме	и	
да	се	поздравяваме.
	 Този	градеж	не	е	прос-
то	място,	в	което	жителите	
на	Зелено	дърво	и	съсед-
ните	 села	 се	 черкуват	 по	
празници,	 място,	 където	
могат	да	останат	сами	със	
себе	 си	 или	 да	 потърсят	
Бог.	
	 Това	е	сбъдната	мечта	
на	 хората	 от	 една	 общ-
ност,	 независимо	 колко	
голяма	 е	 тя,	 защото	 няма	
малки	 или	 големи	 храмо-
ве,	няма	малка	или	голяма	
вяра,	 както	 и	 няма	малки	
мечти.
	 Нека	 в	 дни	 като	 този	
да	 се	 поздравяваме	 за	
добрите	 дела,	 които	 вър-
шим,	 за	 надеждата,	 чиито	
семена	 покълват	 дълбоко	
в	 твърдата	 земя	 и	 в	 съз-
нанието	ни,	за	вярата,	без	
която	 нищо	 не	 би	 имало	
смисъл,	и	за	любовта,	коя-
то	ни	прави	човеци“.

Вярà, Нàäежäà и Люáîв прàзíувàхà 
в хрàмà в Зелеíî äървî

Нîвîтî íеäелíî училище в Трявíà имà íужäà îт пîäкрепà зà äейíîсттà си
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Продължава от брой 175
	 Тук	не	влизат	пасищата,	ливадите,	
зеленчуковите	 и	 овощните	 градини,	
лозята,	площите,	засети	с	лен	или	ко-
ноп,	горите,	т.	е.	всички	онези	площи,	
които	 подпомагат	 съществуването	 на	
населението.
	 Като	 се	 има	 предвид,	 че	 е	 било	
необходимо	 последователно	 да	 се	
разкопае	 теренът,	 да	 се	 освободи	
от	 чимове	 и	 дънери,	 да	 се	 разбият	
буците,	 да	 се	 изравни	 с	 примитивни	
брани	 и	 да	 се	 засее,	 ще	 разберем	
колко	 непосилен	 е	 бил	 земеделският	
труд.	Следващите	етапи,	свързани	със	
земеделското	 производство,	 са	 още	
по-трудни.	Става	въпрос	за	опазване	
резултатите	 от	 първичния	 земеобра-
ботващ	процес.	Положително	необхо-
димите	поне	400	дка	не	биха	могли	да	
бъдат	опазени	от	нашествията	на	диви	
животни	 и	 птици	 –	 обстоятелство,	
което	 би	 поставило	 под	 съмнение	
крайния	резултат	от	почти	целогодиш-
ния	 труд	 на	 всички	 работоспособни	
членове	на	даденото	населено	място.	
Същата	 заплаха	 за	 добива	 на	 гото-
вата	 продукция	 биха	 могли	 да	 пред-
ставляват	 трайните	 засушавания	 или	
поройните	наводнения.	Трудности	биха	
възникнали	и	при	прибиране	и	съхра-
нение	на	реколтата.	
	 След	 казаното	 дотук,	 време	 е	 да	
се	 опитаме	 да	 си	 съставим	 по-ясна	
представа	 за	 организацията	 и	 въз-
можностите	 на	 практикуваните	 земе-
делски	 дейности	 през	 този	 период.	
И	 така,	 за	 да	 се	 осигури	 чрез	 при-
лагането	 на	 триполната	 форма	 на	
земеделие	по	0,3	кг	зърно	на	ден	на	
човек	при	селище	от	около	150	души,	
е	 било	 необходимо	 през	 почти	 цяла-
та	 година	 да	 работят	 100	 човека,	 да	
обработят	 изцяло	поне	 330	–	 350	 дка	
земя	 и	 да	 получат	 добив	 от	 16	 000	
кг	 зърно,	 без	 количеството	 зърно	 за	
семе.	Необходимо	е	било	да	 се	опа-
зят	 посевите	 от	 природни	 бедствия,	
диви	животни	и	птици,	както	и	да	се	
прибере	реколтата	и	тя	да	се	запази	
до	следващия	сезон.	Както	вече	каза-
хме,	горните	пресмятания	са	разчете-
ни	 за	 населението	 на	малко	 селище.	
Ако	обаче	ги	отнесем	към	нуждите	на	
по-големите	 селища	 в	 Предбалкана,	
то	всички	показатели	биха	се	завиши-
ли	многократно.	Преди	всичко	трябва	
да	подчертаем,	че	през	целия	период	
от	 време	 е	 било	 невъзможно	 да	 се	
освободят	от	гориста	покривка	такива	
огромни	площи	и	да	бъдат	употребени	
като	 обработваема	 земя.	 Основна	
трудност	са	предизвиквали	нископро-
изводителните	 дървосекачни	 сечива.	
Освен	 това	 след	 първите	 дъждове	
около	дънерите	на	отсечените	дървета	
отново	 са	 започвали	 да	 прорастват	
млади	филизи,	които	са	затруднявали	
още	 повече	 трудовия	 процес.	 Тези	
развития	като	земеделие,	уседналост,	
и	нарастваща	гъстота	на	населението	
допринасят	и	за	еволюцията	на	едно	
по-сложно	 общество.	 Земеделието	 е	
групова	дейност,	 която	изисква	пове-
че	 сътрудничество	 при	 обработване	
на	земята,	прибирането	на	реколтата	
и	съхраняване	на	продукцията.	
	 Има	 общи	 грижи	 по	 опазване	
на	 нивите	 и	 реколтата	 от	 хищници	
и	 кражби.	 Необходимо	 е	 и	 да	 се	
намерят	 и	 системни	 начини	 за	 раз-
решаване	 на	 възникнали	 спорове,	
които	 неизбежно	 се	 пораждат	 при	
прилагането	 на	 един	 общ	 труд.,	 т.	 е.	
при	една	 група	хора,	които	живеят	и	
работят	постоянно	заедно;	трябвало	е	
да	се	намерят	начини	за	уреждане	на	
взаимоотношенията	 между	 отделните	
членове	–	 кой	 трябва	 да	 слуша	и	 да	
се	подчинява	и	на	кого,	за	кого	да	се	
ожени/	омъжи,	кой	трябва	да	отстъпи	
при	спор,	и	т.	н.
	 Като	 имаме	 предвид	 гъстотата	 на	
поселищната	 мрежа	 в	 нашите	 земи	
през	 XV	 –	 XVII	 век,	 става	 ясно,	 че	
дори	при	добро	желание	за	полагане	
на	 огромното	 количество	 необходим	
земеделски	 труд,	 то	 едва	ли	биха	се	
намерили	свободни	или	лесни	за	ос-
вобождаване	на	стотици	декари	земя	
в	 междуселищното	 пространство	 или	
около	 всяко	 от	 селищата.	 Етапите,	
които	са	следвали	сеитбата,	са	приби-

рането	на	реколтата	и	складирането	й	
за	през	зимата.	Очевидно	жътвата	се	
е	извършвала	със	сърпове.	Обикнове-
но	е	била	практикувана	ниска	жътва,	
при	 която	 са	 изрязвани	 целите,	 или	
почти	 целите	 стебла	 на	 растенията,	
които	впоследствие	са	били	използва-
ни	за	различни	стопански	и	строител-
ни	нужди.
	 Лабораторните	 изследвания	 на	
овъглена	 пшеница,	 открита	 при	 раз-
копките	 на	 средновековни	 паметни-
ци,	 показват,	 че	 тя	 принадлежи	 към	
групата	 на	 така	 наречените	 „твърди	
пшеници”	 (загорие).	Зърната	са	едри,	
продълговати,	 малко	 изгърбени	 и	 ръ-
бести.	 Втората	 по	 значение	 култура,	
използвана	 през	 средновековието,	 е	
била	 ръжта.	 Тя	 е	 издържала	 на	 по-
бедни	 почви,	 по-студен	 климат	 и	 от	
нея	се	е	правел	хляб.	За	същата	цел	
е	засяван	и	ечемик.	Смляното	от	него	
брашно	било	смесвано	с	пшеницата	и	
ръжта.	По-късно	ечемикът	се	използва	
само	като	фураж.	За	фураж	е	бил	от-
глеждан	и	 овес.	По-големи	площи	са	
били	 засявани	 с	 просо,	 ползвано	 за	
хляб,	 като	 този	 хляб	 по	 традиция	 се	
наричал	 „ироссиик”.	 Дългогодишното	
ползване	на	просото	се	е	запазило	и	
до	 днес	 в	 много	 райони	 на	 Северна	
България.	След	въвеждането	на	царе-
вицата	дори	приготвеният	от	нея	хляб	
по	традиция	се	наричал	„просеник”.
	 В	 обществен	 смисъл,	 като	 орга-
низация	 на	 тази	 стопанска	 дейност,	
земеделието	 може	 да	 бъде	 дефини-
рано	като	колективна	форма	на	труд.	

За	 да	 разчитат	 основно	 на	 земедел-
ските	 продукти	 при	 изхранване	 на	
населението,	 всички	 работоспособни	
членове	 на	 селището	 е	 трябвало	 да	
се	 занимават	 само	 с	 този	 вид	 рабо-
та	 почти	 през	 цялата	 година,	 без	 да	
имат	 каквато	 и	 да	 била	 възможност	
за	практикуване	на	каквито	и	да	било	
други	занимания.	Това	явно	не	е	било	
възможно,	 а	 несигурният	 изход	 при	
получаване	на	крайния	добив	изобщо	
е	създавал	несигурност	и	е	поставял	
под	съмнение	възможността	заселни-
ците	в	Предбалкана	да	разчитат	само	
на	този	вид	поминък	за	изхранването	
си	през	цялата	година	–	т.	е.	за	сами-
те	хора	от	тази	епоха	той	най-вероят-
но	не	е	бил	считан	за	основен.
	 Като	 дейност,	 която	 е	 изисквала	
сериозна	 обществена	 организация,	
обработката	на	земята	и	разпределе-
нието	на	крайния	продукт	са	били	два	
коренно	 различни	 процеса.	 Докато	
производственият	 процес	 е	 бил	 от-
начало	 колективен,	 потреблението	 на	
крайния	продукт	е	било	еднолично	за	
всяко	 семейство,	 влизащо	 в	 състава	
на	дадена	родова	община.	При	такава	
постановка	на	въпроса	е	редно	да	се	
опитаме	да	открием	защо	балканджи-
ята,	 обитател	 на	 планинските	 земи,	
все	пак	е	практикувал	земеделието,	и	
върху	какви	площи?	
	 Очевидно	 е,	 че	 обработката	 на	
по-големи	 площи	 като	 основен	 поми-
нък	 за	 препитание	 е	 била	 непосилна	
за	планинския	земеделец.	Той	явно	е	
засявал	 значително	 по-малки	 терени,	
а	получената	реколта	е	пазел	за	най-
тежки	дни	от	годината,	когато	е	било	
невъзможно	 да	 се	 набави	 храна	 по	
какъвто	 и	 да	 било	 друг	 начин.	 Така	
земеделската	 продукция	 е	 добивала	
важното	 значение	 като	 животоспася-
ваща.
	 Когато	 говорим	 за	 процеса	 на	
земеобработката	 като	 вид	 общест-
вена	 дейност,	 трябва	 най-напред	 да	
направим	преглед	на	показателите	за	
ефективност	на	използваните	сечива,	
които	могат	да	се	квалифицират	като	
земеделски.
	 Важно	 техническо	 нововъведение	
е	 бил	 тежкият	 плуг.	 За	 обработване	
на	 земята	 са	 били	 ралото	 и	 плуга	

от	 дърво	 с	железен	 палешник,	 чиито	
произход,	 както	 се	 знае,	 е	 стар.	Ця-
лото	рало	е	направено	от	две	дървени	
части,	като	едната	е	по-дълга	от	дру-
гата.	 По-дългата	 представлява	 дебел	
прът.	 Единия	 му	 край	 е	 свързан	 с	
основата,	една	длан	над	края	му	така,	
че	 да	 я	 разделя	 	 на	 две	 части	 –	 от	
едната	страна	се	слага	палешника,	а	
от	другата	–	извита	дръжка.
	 В	 България	 са	 се	 използвали	 ня-
колко	 вида	 рала,	 състоящи	 се	 от	
три	 основни	 части	 –	 основа,	 прът	
и	 дръжка,	 които	 са	 се	 различавали	
едно	 от	 друго	 само	 по	 начина	 на	
свързване	на	тези	части.	Ралото	е	ин-
струмент,	чиято	работа	има	отношение	
към	 симетричността	 при	 издълбаване	
на	 почвата,	 премествайки	 земята	 от	
двете	 страни	 на	 палешника.	То	 се	 е	
използвало	най-много	в	хълмистите	и	
планински	райони,	като	в	зависимост	
от	 вида	 на	 почвата	 се	 различава	 и	
формата	на	палешника.
	 В	селата	с	богата	почва,	за	да	се	
достига	 при	 работа	 по-голяма	 дълбо-
чина	 в	 земята	 се	 използва	 дървен	
плуг	с	колело	(тахталия).	То	се	е	пра-
вело	от	дърво	и	се	е	дърпало	от	3	–	4	
чифта	 волове	 или	 биволи,	 затова	 е	
трябвало	 да	 има	 дълъг	 прът.	 За	 раз-
лика	от	ралото,	плугът,	който	е	неси-
метричен	инструмент	пори,	повдига	и	
обръща	почвата	само	на	едната	стра-
на.	През	целия	XIX	век	в	България	е	
използван	дървен	плуг.	Железен	плуг	
за	първи	път	е	донесен	в	страната	в	
началото	на	XX	век.	Той	вършел	много	

по-добра	работа	и	бил	теглен	само	от	
два	чифта	волове.
 По-нататъшното	 развитие	 на	 зе-
меделската	 техника	 подобрява	 обра-
ботката	 на	 почвата,	 прави	 възможно	
изкореняването	 на	 дивите	 растения	
и	 позволява	 още	 в	 началото	 да	 се	
удължи	 срокът	 на	 използване	 на	 об-
работваемите	площи,	което	дава	въз-
можност	 по-късно	 те	 да	 не	 бъдат	
изоставяни,	 а	 да	 се	 превръщат	 в	
ниви.	 Така	 постепенно	 се	 извършва	
преминаването	 от	 земеделие	 на	 „от-
сичане и изгаряне”	 и	 „преместване”	
към	система	„на угар”.	Тя	се	развива	
много,	 тъй	 като	 земята	 веднъж	разо-
рана,	се	превръща	в	нива	за	постоян-
но.	При	тази	система	за	увеличаване	
на	плодородието	на	почвата	нивата	се	
разделя	 на	 две	 части.	 Когато	 едната	
се	засажда,	другата	се	оставя	на	угар	
през	 целия	 вегетационен	 период,	 до-
като	през	следващата	година	частите	
се	разменят,	т.е.	това	е	системата	на	
двегодишно	 редуване	 на	 растенията.	
Тя	 е	 характерна	 за	 примитивното	
земеделие	на	малките	селски	стопан-
ства.
	 През	 късното	 средновековие	 зе-
меделската	система	„на	угар”	се	раз-
вива	 силно.	 Но	 при	 нея	 постоянното	
засяване	 само	 на	 зърнени	 култури	
силно	 отслабва	 земята	 и	 като	 по-
следица	 намалява	 плодовитостта	 й.	
Това	 отслабване	 води	 до	 нужда	 от	
разширяване	на	обработваемите	пло-
щи,	 нещо,	 което	 нанася	 вреди	 на	
пасищата	и	ливадите,	т.е.	на	животно-
въдството.	Правилното	използване	на	
пасищата	 и	 ливадите,	 които	 до	 този	
момент	 са	 колективна	 собственост	 е	
било	обществена	грижа,	с	която	се	е	
занимавала	селската	община.		
	 Съществено	 влияние	 върху	 чис-
леността	 на	 населението	 от	 Габров-
ско	оказва	не	толкова	развитието	на	
селското	 стопанство,	 а	 степента	 на	
развитие	 на	 производителните	 сили,	
възможностите	за	самостоятелна	сто-
панска	дейност,	запазване	етническия	
състав	 на	 населението	 и	 до	 голяма	
степен	 специалния	 дервентджийски	
статут	на	селището	особено	в	периода	
XV	–	XVII	век.	
	 Тези	фактори	са	били	естествени-

ят	 регулатор	 на	 демографския	 потен-
циал	на	селището.
	 Някои	историци	през	този	период	
определят	два	етапа	на	развитието	на 
демографските	 процеси. Като	 първи	
етап	 от	 това	 развитие	 се	 очертава	
времето	 на	 ускорено	 нарастване	 на	
броя	 на	 габровските	 жители	 за	 ин-
тервала	 от	 1479	 до	 1545	 година. С	
увеличаване	 на	 населението	 горите	
били	 изсичани	 и	 новите	 копаци	 се	
превръщали	 в	 ниви,	 ливади	 и	 паси-
ща.	Турските	власти	поощрявали	този	
процес,	 като	 първите	 три	 години	 ос-
вобождавали	от	данък	усвоените	нови	
копаци.
	 През	 1515	 година	 от	 запазените	
документалните	данни	можем	да	нау-
чим, че	в	селището	е	имало	194	–	197	
домакинства.	 Историците	 пресмятат	
общия	брой	на	жителите	по	това	вре-
ме	на	около	450.	
	 Смущаващото	 в	 тези	 данни	 е,	
че	 къщите	 (домакинствата),	 които	 се	
стопанисват	 от	 неженени	 мъже	 е...	
127!	Обясненията	за	този	демографски	
парадокс	засега	са	половинчати	и	не	
са	 логично	 обосновани.	 Освен	 това	
според	 наличните	 писмените	 извори	
това	 сравнително	 неголямо	 селище	
по	 това	 време	 се	 е	 обслужвало	 от	
трима	 свещеници	 и	 трима	 ковачи,	
което	е	също	твърде	съмнително.	Още	
повече,	 че	 при	 наличието	 на	 80%	 от	
данъкоплатците,	 които	по	 това	време	
са	неженени,	(като	ще	видим	по-долу),	
населението	за	140	години	нараства	5	
(пет)	пъти!
	 Въпреки	съмненията	за	истинския	
брой	 на	 жителите	 през	 1515	 година,	
населението	на	Габрово	започва	бър-
зо	 да	 нараства	 поради	 специалния	
статут	 на	 населеното	 място.	 Трийсе-
тина	години	по-късно	в	Габрово	реги-
стрираните	домакинства	са	почти	два	
пъти	повече	и	са	близо	400. 
	 За	 сравнение	ще	 посочим,	 че	 по	
същото	време	в	Търново	има	 379	 не-
мюсюлмански	домакинства,	3	вдовиш-
ки	и	139	неженени	младежи.
	 Една	от	причините	за	нарастване-
то	броя	на	жителите	на	Габрово	и	на	
съседните	селища	е	това,	че	те	оста-
ват	 встрани	 от	 военните	 действия	 от	
края	на	XIV	и	през	следващия	XV	век.	
Това	 е	 била	 причината	 да	 се	 запази	
демографския	потенциал	на	селището	
от	въздействието	на	някои	отрицател-
ни	 фактори	 като	 отвличания,	 пресел-
вания	и	наследствени	етнорелигиозни	
промени.	Поради	неговата	естествена	
защитеност	 и	 придобития	 специален	
дервентджийски	 статут	 то	 се	 превръ-
ща	 в	 притегателен	 център	 за	жители	
от	други	населени	места.
	 Вторият	 етап	 в	 демографското	
развитие	на	Габрово	е	от	средата	на	
XV	до	средата	на	XVII	век.	От	средата	
на	XVI	век	числеността	на	габровското	
население	 започва	 да	 спада	 –	 нещо,	
което	 е	 характерно	 за	 други	 райони	
на	страната,	но	чак	за	средата	на	XVII	
век.	 Намаляването	 на	 населението	
на Габрово	и	района	се	дължи	преди	
всичко	на	изселването	на	население-
то	 към	 по-плодородните	 полета	 на	
Централна	и	Източна	Северна	Бълга-
рия.	Този	 процес	 продължава	 до	 на-
чалото	на	XVII	век.	От	средата	на	XVI	
век	 броят	 на	 пълноценните	 домакин-
ства	 в	 Габрово	 се	 движи	 между	 300	
и	 350.	 Причните	 за	 намаляването	 на	
броя	на	населението	са	преди	всичко	
икономически.	Рязкото	нарастване	на	
населението	 през	 1515	 –	 1516	 година	
води	 до	 увеличение	 на	 разходите	 за	
издръжка	 за	 преживяване	 на	 отдел-
ния	 индивид.	 Примитивното	 селско	
стопанство	в	района	и	не	дотам	раз-
витото	 животновъдство	 не	 е	 било	 в	
състояние	населението	да	се	изхран-
ва	пълноценно.	Една	значителна	част	
от	мъжкото	население	и	то	предимно	
неженени	мъже	са	били	заети	основ-
но	 с	 охрана	 на	 проходите,	 което	 е	
налагало	закупуване	на	допълнителни	
храни	 от	 други	 населени	 места	 на	
цени,	 значително	 по-високи	 от	 мест-
ните.	Ако	към	това	се	прибави	и	това,	
че	занаятчийското	производство	едва	
е	прохождало,	то	непроизводителните	
сили	 в	 селището	 са	 преобладавали,	
което	неминуемо	води	до	икономиче-
ски	дисбаланс	между	производство	и	
потребление.
	 През	 следващия	XVII	 век,	 за	 раз-
лика	 от	 районите	 на	 Североизточна	
България,	 където	 с	 особена	 сила	 се	
проявяват	процесите	на	ислямизиране	
на	 българското	 население,	 в	 Габров-
ския	 район	 кривата	 на	 демограф-
ско развитие	 бележи	 най-значителен	
спад,	 който	е	в	резултат	на	 гореспо-
менатите	процеси.
	 След	 началото	 на	XVII	 век	 се	 на-
блюдава	 настъпването	 на	 известно	

„равновесие”	 в	
развитието	 на	
интензивността	
на	 условията	 за	 демографско	 разви-
тие.
	 От	един	оригинален	османски	до-
кумент	научаваме,	че	през	1654	годи-
на	била	предизвикана	проверка	–	пре-
брояване,	при	която	било	констатира-
но,	 че	 „понеже	местоположението	на	
казаното	село	е	непроходимо,	опасно	
и	каменисто,	е	нужно	да	се	поставят	
на	тези	места	пазачи	на	проходите”.
	 В	 този	 документ	 се	 отбелязва,	
че	 в	 селото	 са	 регистрирани	 всичко	
„700	 раи,	 от	 които	 според	 старото	
положение	 320	 били	 дервенджии,	 30	
били	неспособни	за	работа,	а	остана-
лите	350	души,	смятани	по	7	души	на	
къща,	били	обложени	с	данък	50	къщи.	
Това	 било	 утвърдено	 със	 закон	 от	
1065	(1654)	г.	и	пазенето	на	проходите		
било	възстановено”.
	 Като	 се	 има	 предвид,	 че	 в	 тези	
700	 човека	 се	 числи	 само	 мъжкото	
население	 над	 14	 години,	 то	 тогава	
женското	 население	 на	 тази	 възраст	
би	 трябвало	 да	 бъде	 същия	 брой.	
Отчитайки,	 че	 децата	 нормално	 със-
тавляват	 1/3	 от	 общия	 брой,	 излиза,	
че	в	средата	на	XVII	век	в	Габрово	са	
живеели	2000	–	2200	души.
	 Според	 подобен	 документ	 от	 на-
чалото	на	XVIII	век	в	Габрово	е	имало	
613	 души	 подлежащи	 на	 облагане	 с	
поголовен	данък.	
	 С	 данъка	 „джизие”	 се	 облагал	
всеки	 „неверник”,	 годен	 да	 работи	 и	
да	 изкарва	 сам	 прехраната	 си,	 а	 за	
такива	 се	 считали	 мъжете	 от	 15	 до	
60-годишна	възраст.	Не	е	трудно	да	се	
пресметне,	че	в	началото	на	XVIII	век	
в	Габрово	са	живеели	малко	над	2000	
жители.	 В	 споменатия	 документ	 са	
описани	53	селища	от	Търновската	ка-
аза,	като	Габрово	е	най-голямо	от	тях,	
следвано	 от	Арбанаси	 с	 546	 данъко-
платци,	Елена	–	с	529,	Дряново	–	443,	
Трявна	–	431,	Горна	Оряховица	–	341,	
Килифарево	–	323,	и	т.	н.
	 Забелязва	 се	 едно	 намаляване	
на	 населението	 на	 Габрово	 със	 све-
денията	 от	 1654	 година.	 Историците	
това	 го	 обясняват	 с	 изключителните 
събития,	които	селището	е	преживяло	
през	време	на	войните	на	Турция	със	
„Свещената	 лига”	 и	 Второто	 Търнов-
ско въстание	в	1686	година.	Както	се	
знае,	„Свещената	лига”	е	съюз	между	
Австрия,	 Венеция	 и	 Полша	 за	 борба	
срещу	 агресията	 на	 Османската	 им-
перия	 в	 Централна	 Европа,	 сключен	
през	1684	година.		През	 1686	 година	
към	 тях	 се	 присъединява	 и	 Русия.	 В	
последвалата	война	те	нанасят	пора-
жение	на	турците.	След	свикването	на	
Карловацкия	конгрес	се	слага	край	на	
войната.	
	 Второто	 търновско	 въстание	 из-
бухва	през	1686	година	и	се	ръководи	
от	 Ростислав	Стратимирович	 и	Саве-
лий	Дубровски.	
	 Въстаниците	 с	 изненада	 превзе-
мат	 укрепленията	 на	 Царевец,	 които	
по	 това	 време	 все	 още	 не	 са	 били	
разрушени.	 Обсадени	 от	 турците,	 те	
успяват	 да	 пробият	 обръча	 и	 се	 от-
теглят	 в	 Габровския	 балкан,	 привли-
чайки	 нови	 сили,	 като	 техният	 брой	
достигнал	невероятната	цифра	от	4000	
души.	 Очаквайки	 пасивно	 развоя	 на	
събитията,	 въстаниците	 постепенно	
се	 разпръснали	 под	 натиска	 на	 тур-
ските	 сили.	 Въстанието	 дало	 повод	
на	 османските	 власти	 да	 подложат	
на	репресии	селищата,	които	станали	
центрове	 на	 движението.	 По	 север-
ните	склонове	на	Стара	планина	и	в	
планинските	 селища	 били	 разрушени	
стотици	църкви	и	жилища.	Много	хора	
били	избити	и	прогонени	от	домовете	
си.	
	 Предполага	 се,	 че	 тези	 репресии	
засегнали	и	Габрово,	но	преки	доказа-
телства	за	това	няма.
	 До	20-те	години	на	XIX	век	селище-
то	има	около	1000	къщи.	През	40-те	го-
дини	на	същия	век	селището	се	опре-
деля	между	3000	и	5000	жители.	След	
30	години	жителите	му	са	между	5000	
и	 7000.	Сравнително	 голямото	разми-
наване	 в	 горните	 цифри	 се	 получава	
от	начина	на	събирането	им;	едни	са	
представяни	от	самите	турски	власти,	
други	-	от	по-будни	българи,	трети	са	
получени	 с	 отчитане	 на	 бежанци	 в	
Габрово,	четвърти	-	при	отчитане	само	
на	 мъжкото	 население.	 През	 1877	
година	 жителите	 на	 града	 Габрово	
се	определят	на	9600	души,	като	тази	
цифра	 се	 приема	 за	 най-близка	 до	
истинската.
	 На	 31	 декември	 1926	 г.	 в	 Габрово	
са	живели	5238	мъже	и	5245	жени,	или	
общо	10483	жители.

Продължава следващата сряда
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 - Г-жо Дочева, какви 
са впечатленията Ви от 
43-то издание на Дни на 
камерната музика?
	 -	Най-напред	бих	иска-
ла	да	кажа,	 че	фестивали	
като	 Дни	 на	 камерната	
музика	 са	 изключително	
важни	 места	 за	 срещи	 в	
България.	 Места	 за	 сре-
щи,	 защото	 фестивалът	
има	точно	такава	функция.	
Да	се	срещат	артисти,	 да	
обменят	 своите	 идеи,	 да	
споделят	 интересите	 си		
към	 съответна	 вид	 музи-
ка,	 да	 се	 включат	 в	 ре-
пертоарната	 политика	 на	
фестивала	 и	 разбира	 се,	
да	покажат	изкуството	си.	
Може	много	да	ви	се	види	
чудно,	 но	 не	 съм	 идвала	
на	 фестивала	 от	 1977	 го-
дина.	Много	съм	радостна,	
че	 тази	 година	 можах	 да	
присъствам	на	43-то	изда-
ние	 на	 фестивала,	 което	
е	 едно	 много	 добро	 из-
дание,	 с	 интересно	 зами-
слен	 репертоар.	 Веднага	
трябва	 да	 спомена	 името	
на	 Иван	 Стоянов.	 Мисля,	
че	Габрово	има	изключите-
лен	късмет,	че	е	посветил	
по-голямата	 част	 от	 своя	
музикантски	път	на	родния	
си	град	и	че	от	1992	годи-
на	 ръководи	 Габровския	
камерен	 оркестър.	 Той	 е	
не	 само	 много	 кадърен,	
много	 образован	 и	 много	
деен	 музикант,	 а	 е	 човек,	
който	 наистина	 знае,	 че	
да	 си	 класически	 музи-
кант	 в	 България,	 особено	
в	 днешните	 дни,	 е	 една	
мисия.	 И	 то	 много	 тежка	
мисия.	И	тук	той	е	като	чо-
века	 оркестър,	 който	 пра-
ви	 абсолютно	 всичко.	 От	
нареждане	 на	 столовете	
в	залата	на	Художествена	
галерия	„Христо	Цокев”	до	
писане	на	програмите.	Той	
знае	 много	 добре	 от	 как-
во	 има	 нужда	 публиката	
в	 Габрово.	 Не	 само	 да	
задоволи	 нейните	 интере-
си,	 като	 нещо	 меломан-
ско,	 познато,	 което	 да	 си	
припяват	 и	 очакват,	 а	 да	
образова	тази	публика.	Тя	
да	 чуе	 нещо	 ново,	 нещо,	
което	не	знае,	нещо,	което	

да	я	заинтригува,	и	разби-
ра	се,	да	задържи	внима-
нието	й.	Да	я	обогати,	да	я	
образова.	
 - Как бяха нещата в 
това отношение?
	 -	В	това	отношение	43-
те	Дни	на	камерната	музи-
ка	в	Габрово	имаха	много	
добри	 неща.	 Най-напред	
ще	 спомена	 откриването	
на	 фестивала	 със	 светов-
ната	премиера	на	пиесата	
на	Пламен	Джуров,	много	
известна	 фигура	 в	 нашия	
музикален	 живот.	 Произ-
ведение,	написано	за	своя	
ансамбъл	 „Софийски	 со-
листи”	 -	 две	 миниатюри		
„Медитация	и	Тост”.		
	 Много	се	зарадвах,	че	
габровската	 публика	 цени	
тези	 произведения,	 ком-
позиторското	 майсторство	
и	стил	на	Пламен	Джуров.	
Разбира	 се,	 и	 останала-
та	 част	 от	 програмата	 на	
„Солистите”	 беше	 много	
интересна,	 добре	 констру-
ирана	 с	музика	 от	Марин	
Големинов	 и	 неговия	 син	
Михаил	 Големинов	 и	 от	
изключителния	 грузински	
композитор	Гия	Канчели.
	 Откриването	 като	 че	
ли	 даде	 тон	 на	 фестива-
ла	 с	 изкуството	 на	 квар-
тет	 „София”,	 с	 интересно	
замислената	 програма	 на	
хор	 „Гаудеамус”	 от	 Плов-
див	 с	 диригент	 Весела	
Гелева	 точно	 на	 христи-
янския	 празник	 Кръстов-
ден	с	православни	песно-
пения,	 които	 бяха	 много,	
много	 добре	 поднесени.	
С	ансамбловата	формация	
„Пилекадоне”,	 която	 пред-
стави	много	съобразяваща	
се	 с	 публиката	 програма,	
бих	 казала	 еклектична,	
очевидно,	 която	на	публи-
ката	допадна.
	 Интересно	 беше	 като	
темброва	 провокация	 Ре-
циталът	за	еуфониум	и	пи-
ано	на	Цветан	Троянски	и	
Марио	Ангелов.
	 Въпреки	че	винаги	мо-
гат	да	се	отправят	критич-
ни	бележки,	но	сега	 гово-
ря	за	репертоара,	линията	
на	 фестивала.	 За	 замисъ-
ла,	 който	 е	 направен,	 за	

да	може	да	се	задоволи	и	
просвети	публиката	в	мно-
го	страни	на	фестивала.	
	 Като	 казвам	 просве-
ти,	 публиката	 последната		
вечер	 очаквахме	 концер-
та	на	камерен	оркестър	с	
произведения	 на	 големия	
български	 композитор	 Ге-
орги	Минчев	 -	 „Три	поеми	
за	сопран,	струнни	и	удар-
ни	инструменти”,	и	музика	
от	XVIII	век	на	Дитерсдорф	
и	 Шпор	 в	 изпълнение	 на	
различни	солисти.	Очевид-
но	 Иван	 Стоянов	 иска	 да	
съчетае	по-непознатото	за	
публиката	 с	 нещо,	 което	
може	 да	 предразположи	
към	 по-активно	 участие	
като	слушател.		 	
	 Същевременно	 да	 чуе	
тази	 чудесна	 композиция	
на	Георги	Минчев.
 - Важно ли е да се на-
сочва публиката?
	 -	 Да.	 Просвещението	
е	 много	 важен	 момент	 в	
днешно	време,	що	се	отна-
ся	до	българската	публика,	
и	 бих	 се	 радвала	 много,	
ако	поместите	това,	което	
сега	ще	кажа.	Разбира	се,	
публиката	 е	 много	 важна	
за	 привличане	 на	 концер-
та,	 но	 публиката	 не	може	
само	тя	да	диктува	с	вкуса	
си	 репертоара.	 Публиката	
също	така	трябва	да	върви	
напред	 като	 музикантите,	
които	слуша.	Да	получава	
своята	 доза,	 да	 се	 обра-
зова,	 да	 знае	 какво	 ста-
ва	 по	 света.	 И	 по	 този	
начин,	 когато	 публиката	
върви	напред	заедно	с	му-
зикантите,	 които	 я	 водят,	

тогава	 нещата	 в	 класиче-
ската	 музика	 се	 развиват	
по	 един	 нормален	 начин.	
Тогава	това	става	процес.	
Само	 един	 застой	 с	 най-
популярни	 неща,	 които	 се	
свирят	 непрекъснато,	 не	
създава	 процеса.	 Слава	
Богу,	 че	 Иван	 Стоянов	
знае	 много	 добре	 това	
нещо	 и	 винаги	 гледа	 да	
насочи	публиката.
	 И	 трябва	 да	 кажа,	 че	
тази	политика	се	е	отрази-
ла	на	габровската	публика.	
Не	чух	едно	ръкопляскане	
там,	където	не	му	е	място-
то,	 за	 разлика	 от	 София,	
където	 в	 зала	 „България”	
това	е	на	почти	всеки	кон-
церт.	Когато	слушахме	му-
зиката,	усещах	в	атмосфе-
рата	 как	 публиката	 актив-
но	слуша	и	как	съдейства	
на	 изпълнителите,	 защото	
знаете,	че	на	един	концерт	
не	 само	 изпълнителите	 и	
композиторите,	 а	 трета-
та	 най-важна	 съставка	 на	
концерта	 е	 публиката.	 Тя	
също	участва	в	концерта	и	
тя	със	своето	активно	слу-
шане,	 съучастие	 създава	
на	 музикантите	 онзи	 кли-
мат,	 което	 благоприятства	
те	да	дадат	най-доброто	от	
себе	си.	
 - Програмата на кон-
цертните вечери продъл-
жи да привлича публика-
та.
	 -	Така	 е.	Това	 продъл-
жи	 с	 концерта	 на	 Струн-
ното	 трио	 -	 Александру	
Гавриловичи,	 Швейцария,	
Марк	 Тоотен,	 Холандия,	
и	 Стефан	 Хаджиев,	 реа-

лизиран	 с	 финансовата	
подкрепа	 на	 Община	 Тун,	
Швейцария,	 както	 и	 Кла-
вирно	трио	в	състав:	Явор	
Желев,	 Светослав	 Йовчев	
и	 Атанас	 Кръстев.	 Това	
също	е	един	подход	да	се	
покажат	 различни	 камер-
ни	формации	и	това	колко	
е	 богато	 камерното	 изку-
ство.	 Камерното	 изкуство	
днес	 се	 смята	 за	 елитно	
изкуство.	
 - Предвид реалността 
на българската култура, 
как опазвате професио-
налния си кураж?
	 -	 Навремето	 един	 мой	
преподавател	 ми	 беше	
казал:	 „Да	 си	 музикален	
критик,	 трябва	 да	 имаш	
много	здрав	гръб”.	Не	гръб	
в	смисъл	някой	да	ти	пази	
гърба,	а	трябва	да	знаеш,	
че	 ще	 имаш	 най-различ-
ни	 преживявания.	 Много	
рядко	в	България	ми	се	е	
случвало	 -	 музикант,	 към	
когото	съм	отправяла	кри-
тични	бележки,	да	не	брои	
моите	 скромни	 писания	
със	знак	плюс	или	минус,	
което	 е	 много	 елемента-
рен	 подход.	 В	 последни-
те	 10-15	 години	 критиката	
като	че	я	броят	за	изчез-
нала.	Критиката	никога	не	
трябвало	 да	 изчезне,	 за-
щото	тя	завършва	процеса	
на	 изпълнителското	 изку-
ство.	 Това	 също	 е	 един	
процес:		композиция	-	пуб-
лика	 -	 концерт	 и	 накрая	
критическата	 рефлексия,	
която	 да	 сподели	 с	 тези,	
които	 не	 са	 били	 на	 кон-
церта,	какво	се	е	случило	
на	него.	Как	този	концерт	
е	повлиял	или	не	повлиял	
на	залата	и	в	каква	степен	
се	е	отдал	прочита	на	съ-
ответните	произведения.
	 А	 моят	 кураж,	 мисля,	
че	това	е	въпрос	на	харак-
тер.	Не	само	аз	имам	този	
кураж	 и	 други	 критици,	
които	 за	 съжаление,	 поп-
рестанаха	да	пишат,	които	
в	 продължение	 на	 моята	
дълга	 практика	 са	 имали	
такъв	кураж.	И	това	е	част	
от	 самата	 професия,	 от	
моята	работа.		 	
	 Когато	 нямаш	 харак-
тер	 и	 нямаш	 кураж,	 по-
добре	да	не	се	занимаваш	
с	това,	защото	тогава	кри-
тиката	се	превръща	в	една	
пиар	дейност.	
	 Друг	 е	 въпросът	 дали	
моите	 текстове	 са	 напи-
сани	 професионално.	 Във	
всички	 случаи	 те	 същест-
вуват.
 - А Вашето оръжие в 
критиката?
	 -	 Професионализмът	
най-вече,	 подготовката.	

Ако	няма	истинност	в	под-
хода,	означава,	че	човекът	
не	е	професионалист.	Ком-
формизмът	 не	 може	 да	
бъде	част		от	критическата	
професия.	
 - От детството ли му-
зиката е с Вас? 
	 -	Аз	съм	пианистка,	но	
започнах	 с	 акордеон,	 тъй	
като	 родителите	 ми	 ня-
маха	 възможност	 да	 ми	
купят	 пиано.	 Акордеонът	
по-скоро	 ми	 беше	 даден	
в	ръцете	да	не	ходя	много	
по	улиците.	На	12-13	годи-
ни		започнах	да	свиря	на	
пиано	и	беше	ясно,	че	не	
мога	 да	 бъда	 в	 музикал-
но	училище,	защото	много	
късно	 започнах	 с	 пиано.	
Вече	исках	да	уча	музика	
и	 беше	 ясно,	 че	 в	 Музи-
калната	академия	ще	бъда	
в	Теоретичния	факултет.	
 - Откъде дойде инте-
ресът Ви към музикозна-
нието? 
	 -	В	Музикалната	акаде-
мия	 интереса	 ми	 към	 му-
зикознанието	 събуди	 доц.	
Киприана	Беливанова.	Бя-
хме	 в	 първи	 курс,	 когато	
24-годишна	 тя	 се	 върна	
от	 обучение	 в	 Съветския	
съюз.	 Видяхме	 колко	 ин-
тересно	може	да	бъде	му-
зикалното	 познание.	 На	
музикална	 критика,	 като	
част	 от	 музикознанието,	
съм	 се	 учила	 от	 Розалия	
Бикс	 -	 човек	 със	 смело	
сърце	и		хъс.	Понеже	знам	
езици,	 съм	 се	 учила	 и	 от	
критици	от	други	страни	 -	
как	се	подхожда	към	един	
прочит	 и	 пр.	 Всичко	 се	
учи	 с	 години.	 И	 най-вече	
писането.	 Помогнало	 ми	
е	 четенето.	 чета	 страшно	
много	-	и	художествена,	и	
документална	 литература.	
Обогатява	се	литературни-
ят	език,	подборът	на	думи-
те	става	предимно	с	чете-
не	и	то	с	много	четене.
 - Обичате да цитирате 
Еразъм. Какво Ви казва 
днес?
	 -	 Ползвах	 го	 в	 по-
следния	 брой	 на	 вестник	
„Култура”,	 защото	 бяхме	
много	 обидени	 от	 начина,	
по	който	се	постъпи	с	на-
шия	 екип.	 Затова	 хванах	
в	 ръцете	 си	 „Възхвала	 на	
глупостта”	 (блестяща	сати-
ра	на	Еразъм	Ротердамски	
(1466-1536),	 която	 осмива	
глупостта,	 невежеството	
б.	 а.).	 От	 многото	 четене	
знаех	къде	мога	да	намеря	
подкрепа	 на	 своето	 виж-
дане.	
 - Какво е продълже-
нието на в. „Култура”?
	 -	Много	ми	е	приятно,	
че	 ми	 задавате	 този	 въ-

прос,	 защото	 през	 1990	
година	 преживях	 закрива-
нето	 на	 списание	 „Бъл-
гарска	 музика”,	 на	 Съюза	
на	 композиторите,	 където		
съм	 започнала	 да	 рабо-
тя	 и	 където	 остава	 един-
ствената	хроника	на	музи-
калния	 живот	 в	 България	
и	 перспективата	 вестник	
„Култура”	 да	 го	 няма	 ми	
се	 струваше	 доста	 дра-
матично.	 Ние,	 екипът	 на	
вестник	 „Култура”,	 реши-
хме	 да	 продължим	 вест-
ника	 на	 частни	 начала	 с	
доста	сериозни	финансови	
проблеми.	
	 Вестникът	 стана	 вест-
ник	 „К”	 поради	 факта,	 че	
бившият	 собственик	 на	
вестника	 реши,	 че	 като	 е	
бил	собственик	на	вестник	
10	 години,	 който	 същест-
вува	 от	 60	 години,	 може	
да	 му	 вземе	 „главата”	 на	
вестника.	Той	 я	 сложи	 на	
едно	списание	и	беше	заб-
ранил	 използването	 във	
всички	 издания	 на	 „Кул-
тура”.	 И	 по	 тази	 причина	
трябваше	 да	 използваме	
само	първата	буква	на	ду-
мата	 „култура“.	 И	 затова	
е	вестник	„К”.	Той	продъл-
жава	 да	 бъде	 интересен	
източник	 на	 информация,	
на	 рефлексии,	 защото	 и	
в	 другите	 изкуства	 има	
критически	 наблюдения.	
Да	 обрисува	 страстно,	 но	
много	 принципно,	 без	 ни-
какви	 влияния	 и	 съобра-
зявания,	 културния	 живот	
в	България.	Разбира	се,	и	
част	от	политическата	кул-
тура,	 и	 ситуациите,	 които	
стават	 по	 света.	 Вестник	
„К”	 е	 може	 би	 единстве-
ният	 свободен	 вестник	 в	
момента	 в	 България.	 Със	
сигурност	до	края	на	годи-
ната	ще	го	има.
 - Какво ще запомни-
те от Дните на камерната 
музика?
	 -	 Най-вече	 атмосфе-
рата.	 Този	 изключително	
впечатляващ	 ентусиазъм	
и	 способност	 на	 него-
вия	 главен	 организатор	
Иван	 Стоянов	 -	 дириген-
тът	 на	 Габровския	 каме-
рен	 оркестър.	 Наистина	
съм	 много	 впечатлена	 от	
Иван,	 защото	 го	 позна-
вам	от	няколко	години.	Той	
гастролира	 в	 София	 най-
вече,	 когато	 с	 Камерен	
ансамбъл	 „Софийски	 со-
листи”	е	изнасял	концерти.	
Нямах	 представа,	 защото	
той	 никога	 не	 говори	 за	
това	какво	той	върши	тук,	
в	 Габрово.	 С	 риск	 да	 се	
повторя,	ще	 кажа,	 че	 и	 в	
днешно	 време	 ние	 имаме	
ренесансови	фигури.

Екàтериíà Дîчевà: „43-тî изäàíие íà Дíите íà кàмерíàтà 
музикà е мíîãî äîáре зàмислеíî с иíтересеí репертîàр”

	 За	 втора	 поредна	 го-
дина	 клуб	 Steffi	 Dance	 LC	
и	Община	Габрово	ще	по-
дарят	 на	 габровци	 и	 гос-
тите	на	града	една	латино	
вечер	в	последните	дни	на	
отиващото	 си	 лято.	 Всич-
ки,	 които	 искат	 да	 научат	
основните	стъпки	и	движе-
ния	на	ритмичния	танц	Ме-
ренге,	са	добре	дошли	на	
20	септември,	петък,	от	19	
часа	 на	 пешеходния	 мост	
над	 река	 Янтра.	 Освен	 в	
танци	 и	 забавления,	 ще	
може	да	се	включите	и	в	
латино	 анимации	 и	 Зумба	
с	 инструкторките	 от	 Body	
Art	 -	Габрово	Катя	и	Альо-
на.	
	 В	 събитието	ще	 участ-
ват	 танцьори	 от	 Салса	
клуб	 „Десита“	 -	 Добрич,	
„Салса	 Алегрия“	 -	 София	
и	харизматичният	инструк-
тор	по	Зумба	Davo	Garcia	
от	 Мексико,	 който	 на	 21	
септември,	 събота,	 от	 17	
часа	 в	 залата	 на	 Body	
Art	 -	 Габрово	 ще	 направи	
специален	Клас	по	Зумба.

вела лазарова

 Екатерина Дочева е музикален критик. Години наред е 
музикален наблюдател на вестник „Култура”. Известен му-
зиковед, който пише музикални текстове от 1975 година. 
Член е на редакционния екип  и музикален наблюдател на „К” 
- вестник за критика, дебати и културни удоволствия. 
 Фондация „Пространство култура” започва да издава 
вестник „К” като продължение на вестник „Култура” от ок-
томври 2018 година.  
 Екатерина Дочева присъства на Международния фести-
вал „Дни на камерната музика” Габрово` 2019 и бе любезна 
да разговаряме за читателите на вестник „100 вести”.

Лàтиíî пàрти 
íàä Яíтрà

ангел ангелов

	 Монументалната	 фигу-
ра	 на	 лъва	 на	 Паметника	
на	 свободата,	 построен	
на	 легендарния	 връх	 Све-
ти	 Никола	 в	Шипченската	
планина,	 е	 дело	 на	 бъл-
гарския	 скулптор	 Кирил	
Александров	Шиваров.	Той	
е	роден	на	18	юли	1887	г.	в	
град	Варна.	
	 През	 1913	 година	 за-
вършва	 скулптура	 в	 Ху-
дожествената	 академия	 в	
Прага.	Завръща	се	във	Ва-
рна	и	работи	декоративна	
и	 фигурална	 пластика.	 От	
1925	 до	 1929	 година	 спе-
циализира	 монументална	
и	 декоративна	 скулптура	
във	 Виена	 при	 професор	
Хелмер.	
	 След	 завръщането	 си	
от	Виена	в	България	през	
лятото	на	 1929	 година	Ки-
рил	 Шиваров	 изработва	
от	 гипс	фигурата	 на	 лъва,	
след	 това	 със	 скулптора	
Александър	Андреев	 наря-
зали	фигурата	 с	 трион	 на	
парчета	и	ги	изпратили	за	

отливане	 в	 леярната	 на	
Военния	арсенал	в	София.	 
	 Фигурата	на	лъва	е	от-
лята	 от	майсторите	 леяри	
Димитър	Ангелов	 –	 начал-
ник	 на	 леярната,	 и	 Иван	
Попов,	 Христо	 Ташев	 и	
Трайчо	 Дойчинов.	 Месин-
гът	за	отливката	е	взет	от	
подарени	от	Военното	ми-
нистерство	гилзи	от	руски	
военни	артилерийски	сна-
ряди.	 Отлети	 са	 53	 части	
за	 фигурата,	 тежащи	 око-
ло	12	тона.	Отлетите	части	
са	 извозени	 с	 камион	 до	
село	 Шипка,	 Казанлъшко,	
а	оттам	до	върха	с	бивол-
ски	коли.
	 Обявеният	 търг	 за	
сглобяване	 и	 монтиране	
на	фигурата	на	лъва	върху	
носещата	 конструкция	 на	
паметника	 е	 спечелен	 от	
майстора	занаятчия	Хрис-
то	 Гъдев	 от	 село	 Шипка,	
Казанлъшко.	
	 Брат	 е	 на	 Станьо	 Гъ-
дев,	 един	 от	 воеводите	
на	 Новомахленската	 въс-
таническа	 чета	 през	 1876	
година.	 Имал	 собствена	

ножарска	 работилница	 в	
село	Шипка.	
	 След	 спечелване	 на	
търга	Христо	Гъдев	се	за-
ема	с	монтиране	на	огро-
мната	 фигура	 на	 лъва	 на	
паметника,	 което	 е	 много	
трудно.	 Христо	 Гъдев	 и	
останалите	 майстори	 из-
работват	солидно	дървено	
скеле.	
	 частите	 от	 фигурата	
издигат	с	лебедка	на	ске-
лето	и	 ги	сглобяват	върху	
корниза	над	 главния	вход	
на	 паметника.	 Отделните	
части	 на	 лъва	 скрепват	
без	 заварки,	 само	 с	 бол-
тове,	 дълбоко	 забити	 в	
метала.	
	 В	 монтажа	 на	фигура-
та	на	лъва	са	участвали	и	
майсторите	от	село	Шипка	
Бончо	 чавдаров	 и	 Къньо	
Картунов.
	 Христо	 Гъдев	 израбо-
тил	 също	 и	 монтирал	 на	
паметника	 едрите	 букви	
за	имената	на	героичните	
селища	Шипка,	Шейново	и	
Стара	Загора,	 които	 са	 с	
височина	1,5	метра.	

	 Дело	 на	 Христо	 Гъдев	
са	 ръчно	 кованите	 свещ-
ници	 и	 полилеи	 вътре	 в	
паметника	на	първия	инте-
риорен	етаж.	
	 В	 един	от	 свещниците	
има	 вплетена	 змия,	 която	
е	 захапала	 опашката	 си,	
която	е	символ	на	злото	и	
знак	 на	 изгряващата	 сво-
бода.
	 В	заключение	ще	цити-
рам	думите	на	цар	Борис	
III,	 произнесени	 от	 него	
на	 26	 август	 1934	 г.	 на	
тържествения	 обяд	 с	 оп-
ълченците	 и	 поборниците,	
и	 гостите	 след	 откриване	
на	Паметника	на	свобода-
та:	 „Както	 възвеличихме	
паметта	 на	 големите	 бъл-
гари,	 които	 с	 живо	 сло-
во,	 пер	 и	 меч	 воюваха	
за	 народна	 свобода,	 ние	
изпълнихме	 един	 свещен	
дълг	 към	 миналото”.	 На	
обяда,	даден	от	цар	Борис	
III,	 присъствали	 и	 габров-
ските	опълченци.
 На снимката:
 Фигурата от гипс на 
Кирил Шарков

Преäи 90 ãîäиíи е îтлят и кàчеí лъвът íà Пàметíикà íà свîáîäàтà 
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теории и хипотези

рабоТа прЕдлага
краВЕфЕрМа Търси жи-
вотновъди. Справки на тел. 
0896/690-301. [17, 15]
МЕхана „фЕнЕриТЕ“ 
търси сервитьори. Запла-
та + процент от оборота. 
Справки на тел. 0896/606-
870. [11, 6]

Магазин В кв. Палаузово 
търси продавачка - справ-
ки на тел. 0887/825-534. 
[16, 11]
„озЕкс” Търси работ-
ници, може и без опит. 
Справки на тел. 0885/503-
426. [6, 4]
МайсТор на закуски и 
баничар се търси на тел. 
0893/64-81-13. [10, 7]
Шофьор сЕ търси на тел. 
0878/966-222. [6, 6]
Магазин за хранителни 
стоки в кв. Палаузово тър-
си продавачка. Справки на 
тел. 0895/521-858. [24, 6]
заВЕдЕниЕ за хранене 
търси ПРОДАВАЧКИ на топ-

ли закуски, кафе и безал-
кохолно - справки на тел. 
0897/889-001. [22, 5]
продаВач/ки на дюнер 
и готвачи се търсят на тел. 
0988/90-11-66, 0899/818-
962. [6, 5]
баничар или работник 
за закуски с опит за квар-
тал Трендафил търси тел. 
0882/15-15-16. [4, 4]
продаВачка на закуски 
се търси на тел. 0893/71-
84-34. [5, 5]
фирМа Търси работник 
за работа на шприцавто-
мати. Справка от 14.00 
до 18.00 часа на тел. 
0888/378-036. [6, 5]

пицария „Мания“ тър-
си сервитьори, готвачи, 
пицари. Справки на тел. 
0877/44-55-82. [7, 5]
бЕнзиносТанция Тър-
си служители. Справки на 
тел. 0885/292-801. [11, 4]
склад Търси складов ра-
ботник. Справки на тел. 
0883/222-290. [11, 4]

„инна Транс“ ООД - гр. 
Севлиево търси да назна-
чи международни шофьори 
за вътрешен транспорт в 
Европа. За контакти и ин-
формация: тел. 0888/585-
170. [10, 4]
биТоВо заВЕдЕниЕ 
търси да назначи по-
мощник-готвач. Справки 
на тел. 0888/310-981 и 
0887/002-030. [11, 3]
заВЕдЕниЕ за обедно 
хранене търси помощник 
готвачка с опит. Справ-
ки на тел. 0897/93-01-95, 
след 14 часа. [7, 2]

МЕхана Търси да на-
значи сервитьор. Справки 
на тел. 0888/310-981 и 
0887/002-030. [11, 3]
заВЕдЕниЕ за бързо хра-
нене търси работничка/к 
кухня. Справки на тел. 
0882/37-00-70. [4, 3]
ТаксиМЕТроВ Шофьор 
се търси на тел. 0896/644-
577. [11, 3]
рабоТник гипсокарТон 
се търси на тел. 0895/72-
86-68. [4, 3]
бисТро „карТал“ тър-
си да назначи барбекю-
рист (скараджия). За по-
вече информация на тел. 
0889/319-654. [5, 2]

болноглЕдач за кв. 
Етъра се търси на тел. 
0888/631-789. [11, 2]
фирМа Търси помощник-
готвач/ка. Телефон за ин-
формация: 0899/960-561. 
[5, 1]
рабоТник за товаро-ра-
зтоварна дейност на пло-
дове и зеленчуци (може и 
почасово) се търси на тел. 
0888/38-22-64. [3, 1]
Шофьор за превоз на 
зеленчук се търси на тел. 
0888/38-22-64. [3, 1]
почасоВо глЕданЕ на 
възрастна жена срещу за-
плащане - тел. 0879/00-
44-50. [2, 1]

бинго зала 
„габроВо“ 

Търси 
крупиЕТа

0896 604 999 

МожЕ и сТудЕнТи 
задочници

роСица кънева

	 Дружеството	 на	 писа-
телите	-	Габрово	представя	
Даниела	 Стан	 и	 втората	
й	 книга	 -	 романът	 „Да	 се	
върна“.	 Премиерата	 на	
книгата	ще	се	състои	на	21	
септември	 2019	 г.	 от	 13.00	
часа	в	Художествена	гале-
рия	 „Христо	 Цокев“,	 зала	
„Проф.	Минчо	Минчев“.
	 Даниела	 Стан	 (Дани-
ела	Станчева)	е	родена	на	
11	април	1995	 г.	в	 	 Габро-
во.	 Завършва	 Професио-
нална	 гимназия	 по	 иконо-
мика	 „Рачо	Стоянов”	 -	 гр.	
Дряново,	 с	 квалификация	
„Митническо	и	данъчно	об-
служване”.	Висшето	си	об-
разование	 завършва	 през	
2018	 година	 в	 Стопанска	
академия	 „Димитър	А.	 Це-

нов”	-	гр.	Свищов	със	спе-
циалност	 „Счетоводство	 и	
контрол”.	 Сред	 икономи-
ческата	атмосфера,	обаче,	
намира	няколко	творчески	
настроени	приятели,	които	
бързо	 успяват	 да	 извадят	
истинската	 й	 същност	 на-
яве	 и	 през	 2016	 година	
издава	 първата	 си	 кни-
га	 –	 повестта	 „Спаси	ме”.	
Следва	 романът	 „Да	 се	
върна”	(2019	г.).	

 НЧ „БУДИТЕЛИТЕ 2017“ - ГАБРОВО

 На 25 септември 2019 г. от 18.30 часа в зала 
„Възраждане“ в Габрово ще се проведе среща-лек-
тория с ендокринолозите
ДОц. Д-Р КАТЯ ТОДОРОВА,	ДМ,	 завеждащ	Клиника	
по	ендокринология	към	УМБАЛ	-	Плевен	и	доцент	към	
катедра	 „Кардиология,	 пулмология,	 ендокринология“	
към	МУ	-	гр.	Плевен
и	Д-Р ГИНКА РАЯНОВА	-	гл.	асистент	„Катедра	кар-
диология,	 пулмология	 и	 ендокринология“	 -	 МУ	 -	 гр.	
Плевен
Тема:	Диабет, затлъстяване и болести на щито-
видната жлеза
ВХОД СВОБОДЕН Организатори:	 читалище	 „Будите-
лите-2017“	и	Дружество	на	диабетиците	-	Габрово

доц. д-р каТя ТодороВа, ДМ ендокри-
нолог

- Научна степен: Доктор по медицина.
- Началник на Клиника по ендокринология в 
УМБАЛ „Д-р Странски“ - Плевен.
- Доцент към катедра „Кардиология, пулмо-
логия, ендокринология“ - МУ - Плевен.
 - Специалности: „Вътрешни болести“ и 
„Ендокринология и болести на обмяната“.

 - Член на Европейската асоциация по диабета, Българското 
дружество по ендокринология и Българската диабетна асоциа-
ция.
 - Преподава на български и чуждестранни студенти по 
медицина в МУ - Плевен, специализанти по ендокринология и 
дипломанти от Фармакологичен факултет - София.
 - 97 научни публикации, учебници по медицина, монография 
„Диабет и бременност“. Рецензент в научни списания и проекти.

 - Член на научно жури за научна степен 
„Доктор по медицина“
д-р гинка раяноВа - ендокринолог
- Главен асистент в УМБАЛ „Д-р Странски“ - 
Плевен, Клиника по ендокринология и болести 
на обмяната.
- Научни интереси: захарен диабет, метаболи-
тен синдром и сърдечно-съдови усложнения, 
инсулинова резистентност, щитовидна жлеза, 

хипоталамо-хипофизарни заболявания.

венета георгиева-
козарева

	 Това	 е	 заглавие	 на	
книга	от	Зорница	Здравко-
ва	 и	 може	 да	 бъде	 наме-
рена	в	магазинчето	за	су-
венири	на	Дома	на	хумора	
и	сатирата.
	 Отваряме	 я	 и...	 изне-
надите	 започват:	 „Голяма	
боровинка	 лапни,	 голям	
камък	 в	 раницата	 не	 сла-
гай”,	„Да	би	мирно	седяло,	
не	 би	 в	 барбекю	 седяло”,	
„Мравка	по	мравка	–	беля	
става”	–	така	са	озаглаве-
ни	отделните	части.	Книга-
та	 ни	 представя	 приклю-
ченията	и	преживяванията	
на	 тримата	 герои	 от	 Русе	
Хайдедавървим,	 Ахзабра-
вихсинещо	 и	 Радвайсе-
наживота	 (точно	 по	 този	
начин	изписани!),	които	са	
си	 поставили	 за	 цел	 да	
извървят	заедно	маршрута	
от	Ком	до	Емине.	Какво	се	
случва	по	целия	път,	какви	

спътници	срещат,	какви	хи-
жари	 ги	 посрещат	 (никой	
не	 присъства	 със	 собст-
веното	 си	 име,	 например	

един	от	тях	се	казва	Мно-
годобревизнам)	 –	 всичко	
това	е	поднесено	четивно,	
любопитно,	с	хумор.	Който	

е	 минавал	 по	 този	 марш-
рут,	 знае,	 че	 ще	 премине	
и	през	Узана.	Така	нашите	
пътешественици	 отсядат	 в	
хижа	„Узана”	(след	като	са	
извървели	 30	 км	 от	 хижа	
„Тъжа”).	 А	 който	 е	 бивал	
поне	веднъж	в	тази	хижа,	
няма	как	да	не	разпознае	
по	 усмивката	 и	 грижов-
ността	хижарката	Милена!
	 Важно	 място	 в	 текста	
заема	 образователната	
част,	 поднесена	 ненатрап-
чиво	 и	 без	 назидателен	
тон,	и	така	по-лесно	(може	
би)	 ще	 остане	 в	 памет-
та	 на	 неопитните	 туристи	
(„Дори	и	да	не	сте	разсе-
яни	колкото	Ахзабравихси-
нещо,	все	някога	ще	ви	се	
наложи	 да	 разчитате	 на	
чужда	 помощ.	 Да	 знаете,	
че	в	този	момент	наоколо	
със	 сигурност	 се	 намира	
поне	 един	 грижовник.	 И	
ако	 само	 малко	 преглът-
нем	 гордостта	 си	 и	 помо-
лим	за	помощ,	 той	ще	се	

отзове.	А	в	случая	Ах	беше	
заобиколена	от	цяла	група	
грижовници.	Може	би	това	
бе	 едно	 от	 вълшебствата	
на	планината:	 да	 ги	 съби-
ра	на	едно	място.”).
	 Разказани	 са	 много	
легенди,	предания,	чуваме	
песните,	 които	 пеят	 тури-
стите.
	 Друга	важна	особеност	
на	 книгата	 е	 оформление-
то:	 удобна	е	за	четене	от	
хора	с	дислексия	(използ-
ван	 е	 специалният	 шрифт	
Adys,	 създаден	 в	 нашата	
Художествена	 академия	 с	
възможност	за	използване	
в	 цяла	 Европа).	 Къси	 из-
речения,	отделени	цветово	
и	 шрифтово	 думи,	 отбе-
лязване	на	начало	и	край	
на	 изречението	 (последна	
корица),	 цветни	 страници,	
а	илюстрациите	са	развед-
ряващи	и	насочващи.
	 Книгата	ще	бъде	добър	
подарък	 и	 за	малки,	 и	 за	
големи.

От Кîм äî Емиíе. Бръмáàлюãите îтивàт íà мîре

	 Днес	 габровската	 че-
тяща	 публика	 и	 екипът	
на	 Регионална	 библиоте-
ка	 „Априлов-Палаузов“	 –	
Габрово	 ще	 се	 срещнат	
отново	 с	 Меонлина	 и	 с	
новата	й	книга	–	наречена	
„Пеласгите“.
	 Варта	 Корисян,	 с	 ду-
ховно-творчески	 псевдо-
ним	Меонлина,	 гостува	 за	
пръв	 път	 в	 Габрово	 и	 в	
библиотеката	 през	 април	
2018	 година,	 когато	 пред-

стави	 своята	 втора	 книга	
-	„Богомилите	–	есеите	на	
България“.
	 Поредната	 ни	 среща	 с	
Меонлина	е	по	повод	 тре-
тата	 й	 книга	 -	 „Пеласгите:	
Мостът	 между	 атланти	 и	
арийци“	-	„...Древните	егип-
тяни	 са	 познавали	 много	
добре	пеласгите,	които	на-
ричали	 Пуросата,	 Пуласа-
та	 или	 Пелешет,	 а	 тяхна-
та	 страна	 -	 Пак-Ха-Наан,	
станала	 по-късно	 Ха-Наан.	
Образите	 им	 са	 гравира-
ни	 върху	 една	 от	 стените	
на	 храм	 „Мединет-Хабу“	 в	
Луксор,	 издигната	 от	 Рам-
зес	 III	 по	 случай	 победа-
та	 му	 над	 коалицията	 на	
Пеласги,	 Данайци,	 Ахейци,	
Карийци	и	Тирци.	Те	напад-
нали	 Египет	 в	 търсене	 на	
нова	 земя,	 защото	 „тяхна-
та	 горяла	 под	 нозете	 им“,	
което	е	директно	описание	
на	раздираната	от	вулкани	
Атлантида...“	(Из	книгата)	
	 Срещата	 разговор	 с	
Меонлина	 ще	 се	 състои	
днес	 от	 17	 часа	 в	 залата	
за	срещи	и	събития	на	РБ	
„Априлов	-	Палаузов“.

Савина цонева

	 По	 проект	 „Генерация	
Код“	на	фондация	„Глобал-
ни	библиотеки	 -	България“	
в	 библиотеката	 постъпиха	
шест	броя	роботчета	„Bee-
Bot”	 и	 цветни	 подложки	
от	винил	за	работа	с	 тях.	
Общата	стойност	на	даре-
нието	е	950	лева.
	 Вее	 Bot	 е	 управляема	
играчка	 -	 пчела,	 чиито	
размери	 и	 ярки	 цветове	
са	 съобразени	 с	 особе-
ностите	 на	 децата	 в	 ран-
на	 детска	 възраст.	 чрез	
светлинни	 и	 звукови	 сиг-
нали	играчката	реагира	на	
действията	на	детето.	
	 Така	 се	 осъществява	
вид	 общуване,	 при	 което	
детето	 управлява	 пчелата	
и	 чрез	 нейното	 движение	
проверява	 своите	 уме-
ния,	 коригира	 командите	
при	нужда	и	се	учи	само.	
Управлението	 на	 пчелата	
става	с	помощта	на	някол-
ко	 бутона,	 разположени	
върху	 горната	 повърхност	
на	 играчката	 и	 достатъч-

но	 ясно	 означени,	 за	 да	
предложат	 изключително	
опростен	интерфейс	за	об-
щуване	с	детето.
	 Игралните	 табла	 пред-
ставляват	 разграфени	 иг-
рални	 полета	 в	 квадрат-
на	 мрежа,	 определена	 от	
хода,	който	прави	пчелата	
при	едно	движение	напред	
или	 назад.	 В	 рамките	 на	
игралното	 поле	 се	 задава	
пътя	на	пчелата.	чрез	този	
процес,	 освен	 формиране	
и	 затвърдяване	на	 знания	
по	 различни	 учебни	 на-
правления,	се	формират	и	
надграждат	 пространстве-
ните	 представи	 на	 деца-

та	 и	 се	
форми-
ра	алго-
ритмич-
но	и	ло-
гическо	
ми с л е -
не.
Новите	
п р о -
г р а м и -
р у е м и	
робо ти	

разширяват	 възможности-
те	 за	 обучение	 в	 библио-
теката	в	подкрепа	на	дей-
ности	за	усъвършенстване	
на	дигиталните	умения.
	 В	рамките	на	Европей-
ската	 седмица	 на	 програ-
мирането,	която	през	2019	
година	ще	бъде	от	7	до	20	
октомври,	 в	 библиотеката	
ще	 бъдат	 проведени	 ня-
колко	 образователни	 за-
нимания	с	деца	на	възраст	
от	2	до	8	години.	
	 Библиотеката	 е	 отво-
рена	 за	 сътрудничество	 с	
детски	 градини,	 училища	
и	 други	 организации	 след	
предварителна	заявка.

педагогически екип на 
оу „ран босилек“ - габрово
	 Новата	 учебна	 година	
в	 ОУ	 „Ран	 Босилек“	 за-
почва	 с	 подарък	 за	 всич-
ки	 -	 пейки-книги	 красят	
пространството	 пред	 учи-
лището.	 Като	 на	 разтво-
рени	 страници	 на	 тях	 са	
написани	 стиховете,	 кои-
то	 всеки	 българин	 знае:	
„Бяла	 спретната	 къщурка,	
две	липи	отпред...“.	А	след	
„Родна	 стряха“	 можем	 да	
прочетем	 текст	 от	 „Пати-
ланско	 царство“.	 Във	 все-

ки	 от	 нас	 живее	 по	 един	
патиланец.	 Патиланството	
е	 синоним	 на	 детство,	 на	
приятелство,	 на	 подкрепа,	
безгрижност	и	мечти.
	 Така	 минало	 и	 съвре-
менност	 се	 съчетават	 в	
едно.	 ОУ	 „Ран	 Босилек“	
е	 училище-приемник	 на	
Първа	прогимназия	„Ради-
он	Умников“,	открита	през	
1891	г.	През	1967	г.	учители	
и	 ученици	 влизат	 в	 нова	
сграда	в	кв.	Камъка.	Ново-
то	 училище	 приема	 името	
на	вълшебника	от	 приказ-

ния	 свят	 на	 детството	 -	
Ран	 Босилек.	 Училището	
следва	 своята	 мисия	 да	
бъде	 място	 за	 личностно	
развитие	на	учениците.	Бъ-
дещият	 облик	 е	 свързан	
със	 съвременната	 визия	
на	 образованието:	 качест-
вено	 обучение,	 отговаря-
що	 на	 нуждите	 и	 способ-
ностите	 на	 всяко	 дете.	
Приоритет	 е	 поставянето	
на	 ученика	 в	 центъра	 на	
цялостната	 педагогиче-
ска	дейност	в	училищната	
общност,	 подобряване	 на	

педагогическото	 взаимо-
действие	между	основните	
партньори	 -	 ученици,	 учи-
тели,	родители.
	 Днес	 в	 ОУ	 „Ран	 Бо-
силек“	 в	 образователния	
процес	активно	се	използ-
ват	 съвременни	 методи	 и	
технологии.	 Осигурява	 се	
възможност	 за	 интерак-
тивно	 обучение.	 Реализи-
рат	 се	 училищни,	 нацио-
нални	 и	 международни	
програми	 и	 проекти.	 Ак-
тивно	 е	 взаимодействие-
то	 училище	 -	 семейство.	

Родителите	 са	 отговорни	
личности	 и	 партньори	 в	
дейността	 на	 училището.	
Децата	не	се	учат	само	от	
думи,	а	от	примери	и	мо-
дели	 на	 поведение.	 Зато-
ва	 нека	 всички	 отговорно	
да	 вървим	 по	 пътя,	 който	
води	 детството	 напред	 и	
нагоре.	 човек	 обича	 дет-
ството	 си,	 както	 обича	
дома	 и	 родината	 си.	 „Ка-
цнало	 на	 хълма	 горе,	 в	
слънчевите	 висоти...“	 учи-
лището	 разтваря	 врати	 и		
приютява	с	любовта	си!

Мечтàтели с àмáиции зà утрешíия äеí - тîвà 
сà учеíиците и учителите в ОУ “Рàí Бîсилек” 

Атрàктивíи прîãрàмируеми иãрàчки 
пîлучи РБ „Априлîв - Пàлàузîв” в 
íàчàлîтî íà учеáíàтà ãîäиíà

Меîíлиíà преäстàвя íîвàтà си 
кíиãà - „Пелàсãите”, в Гàáрîвî

Премиерà íà 
рîмàíà „Дà 
се върíà” - 
втîрàтà кíиãà 
íà Дàíиелà 
Стàí в Гàáрîвî

На 25 септември 2019 г. от 9 до 15 
часа пред Община Габрово 

мобилна лаборатория 
ще извършва експресно безплатно 

измерване на кръвната захар, 
холестерола и кръвното налягане 

на всички желаещи.
Дружество	на	диабетиците	
„Ливеда	Мед	2000“	ООД



Ключът 
към 
успехà

оТоплЕниЕ
дърВа за огрев се прода-
ват на тел. 066/823-712, 
0887/620-535, 0876/162-
172.
„пЕхлиВаноВ“ - преся-
ти въглища донбас, бри-
кети, дърва. Ниски цени, 
безплатен транспорт - 
066/805-642, 0897/892-
903.
нацЕпЕни дърВа - 80 
лв. Безплатен транспорт. 
Незабавна доставка. Тел. 
0895/252-686.

нацЕпЕни, нарязани 
дърва - 80 лева, незабав-
на доставка, се продават 
на тел. 0884/709-093
дъбоВи за огрев - наце-
пени, 80 лв., с безплатен 
транспорт, се продават на 
тел. 0877/471-466.
дърВа за печки и камини 
- 80 лв., се продават на 
тел.  0876/583-472.
букоВи дърВа - наряза-
ни и нацепени. Безплатен 
транспорт. Тел. 0877/191-
102.
дърВа за огрев - наряза-
ни и нацепени, се прода-
ват на тел. 0876/437-140.
нарязани и нацепени 
дърва - бърза достав-
ка, се продават на тел. 
0877/108-825.

нарязани и нацепе-
ни букови и дъбови дър-
ва се продават на тел. 
0876/839-779.
„Мг-лЕс“ продаВа дър-
ва за огрев - 0887/547-
499, 0878/513-655.
сухи и сурови нацепени 
дърва - 80 лв., се прода-
ват на тел. 0895/752-838. 
дърВа за печки, котли, 
камини се продават на 
тел. 0879/988-131.
гоТоВи дърВа за огрев. 
Нарязани и нацепени. Тел. 
0896/80-76-88. [25, 22]
проМоция! дъбоВи из-
резки - 40 лв./куб. м. Тел. 
0899/137-896. [27, 21]
продажба и доставка на 
пелети - тел. 0886/320-
155. [22, 18]

нарязани, нацЕпЕ-
ни дърва - 85 лв./куб., 
метрови - 75 лв. Тел. 
0893/511-154. [24, 15]
грЕди и дъски - наря-
зани, 60 лв./куб. - тел. 
0893/511-154. [24, 15]
„флинТ-гайдароВи“ 
(„пЕТя Гайдарова“) - дон-
баски въглища; брикети, 
разпалки. Осигурен транс-
порт. Справки на тел. 
0898/690-606, 066/80-
80-53. [26, 10]
рЕжа дърВа на 7 лв./
куб. - 0899/155-386. [17, 
7]
изгодно продаВа 
и доставя пелети - тел. 
0886/320-155. [11, 2]
рЕжа дърВа на 7 лв. - 
тел. 0899/050-080. [11, 1]

сТроиТЕлсТВо
събаряМ и почиствам от 
А до Я. Извършвам строи-
телни работи. Чистя дво-
рове, мази - 0899/601-
444.
фирМа събаря, почист-
ва за сметка на матери-
алите - тел. 0896/183-637.
кърТи, зида, ВиК, ел., 
фаянс  - 0878/943-895.
фирМа изгражда, ре-
монтира или събаря - 
обезопасява всякакви по-
криви. Изгражда навеси, 
огради и други на най-
ниски цени и с високо 
качество. Тел. 0895/752-
838.

услуги с мини багерче и 
самосвал - тел. 0897/429-
374.
сТроиТЕлна фирМа 
извършва всякакъв вид 
строителни дейности - тел. 
0879/93-24-34. [18, 12]
рЕМонТ на стари покри-
ви и подмяна на улуци 
ВАРОВИ  мазилки - тел. 
0876/416-716 [13, 11]
рЕМонТ на покриви, нап-
рава на нови, хидроизо-
лация, саниране, дренаж 
и други - 0895/81-05-04. 
[5, 5]
рЕМонТ и направа на 
покриви, комини, капаци, 
дренажи, бетони, хидрои-
золации - тел. 0888/020-
187. [23, 5]
подпорни сТЕни, хи-
дроизолации, саниране, 
покриви - тел. 0886/762-
434. [23, 5]
покриВи, дрЕнаж, са-
ниране, гипсокартон - тел. 
0897/390-194. [23, 5]

покриВи, подМазВанЕ 
на капаци, топлоизолация 
- тел. 0899/21-77-46. [4, 
3]
събарянЕ, почисТВанЕ 
- тел. 0892/339-132. [2, 2]

ВъТрЕШЕн рЕМонТ
паркЕТ, дЮШЕМЕ - реде-
не, БЕЗПРАХОВО циклене, 
фино шлайфане, лакиране 
- монтаж на ламиниран 
паркет - 066/86-61-43, 
0889/286-025.
бЕзпраШно циклЕнЕ - 
0887/040-471.
ШпаклоВка и боядисва-
не - тел. 0878/580-333.
алпинисТи - тел. 
0887/131-381.
полаганЕ фаянс, тера-
кота - тел. 0896/828-147. 
[25, 21]
Мазилки, заМазки, 
шпакловки, фаянс, терако-
та, монтаж ламинат, кар-
тон - тел. 0885/015-666. 
[8, 2]

изолации
алпинисТи - тел. 
0899/321-190
изолации, скЕлЕ - 
0878/943-895.
алпинисТи, скЕлЕ - 
0898/907-400.
алпинисТи - тел. 
0887/131-381.

Ел. рЕМонТи
дрЕбни ЕлЕкТроуслу-
ги по домовете - тел. 
0899/145-802.

коМини
профЕсионално по-
чисТВанЕ на комини - от-
горе и отдолу. ПО ВСЯКО 
ВРЕМЕ - 0897/704-502.

чисТи коМини, То-
плоизолации - тел. 
0898/538-938. [22, 1]

коМиночисТач - тел. 
0889/177-737.
коМиночисТач - 30 лв. 
- тел. 0894/525-258.

Вик
Вик МонТаж и под-
дръжка - справки на тел. 
0887/680-034.
оТпуШВа канали - тел. 
0889/177-737.

дограМа
фирМа „ди Ти пласт“ 
предлага AL и PVC дограма 
и щори - тел. 0878/67-
61-61.
Al  и PVC дограма + бо-
нус - 0893/206-746. [22, 22]

рЕМонТ на ЕлЕкТроурЕди
и ЕлЕкТроника
рЕМонТ на телевизори по 
домовете - тел. 0888/279-
846. [22, 16]
рЕМонТ на хладилни-
ци и фризери по домо-
вете - справки на тел.  
0897/425-313. [30, 1]

градински услуги
градински услуги - 
тел. 0899/140-254.

косЕнЕ
поддръжка на зелени 
площи. Почистване на 
дворове. Тел. 0877/919-
006. [24, 12]
косЕнЕ и почистване на 
места - 0899/155-386. 
[17, 7]

услуги
рязанЕ, касТрЕнЕ на 
опасни дървета (АЛПИ-
НИСТ) - www.arborist-bg.
com, справки на тел.  
0884/942-942.
коВач, кВ. Смирненски 
- водно точило и сапове  - 
справки на тел. 0892/775-
774.
събарянЕ на дървета, 
рязане, кастрене - тел. 
0889/177-737.
надписВанЕ на надгроб-
ни паметни плочи. Справ-
ки на тел. 0895/879-620. 
[22, 19]
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иМоТи продаВа
апарТаМЕнТи и други - 
ново строителство, в иде-
ален център се продават 
на тел. 0888/447-096. 
[22, 18]
парцЕл - 1000 кв. м, 
в Русевци се продава на 
тел. 0886/272-758. [22, 
13]
къща В село Кметовци се 
продава на тел. 0884/848-
323. [22, 11]
апарТаМЕнТ на Коле-
лото се продава на тел. 
0896/641-008. [11, 10]
2 дка място, УПИ, в Кие-

вци, цена 35 000 лева, се 
продава на тел. 0889/909-
727. [8, 8]
гарсониЕра с ТЕЦ на ул. 
„Морава“ 4 се продава на 
тел. 0898/657-888. [11, 7]
дВусТаЕн панЕлЕн 
апартамент от 62 кв. м 
в кв. Бичкиня, сменена 
дограма, ет. 3, има асан-
сьор, цена: 30 000 лв., се 
продава на тел. 0886/851-
016. [5, 4]
апарТаМЕнТ - тухлен, 
над Шиваров мост, 86 кв. 
м, + таван - 19 кв. м, + 
маза - 7 кв. м, + гараж 
- 24 кв. м, газифицирана 
сграда, се продава на тел. 
0893/83-04-02. [6, 1]

иМоТи купуВа
ЕВТина къща, може и 
полусъборена, се купува 
на тел. 0895/752-838.

къща В Габрово или ра-
йона се купува на тел. 
0885/20-00-58. [17, 10]

иМоТи даВа под наЕМ
апарТаМЕнТ В центъра 
се дава под наем на тел. 
0878/515-080 [19, 13]
поМЕщЕниЕ за търгов-
ски цели/заведение в иде-
ален център се отдава под 
наем на тел. 0879/03-33-
22. [12, 12]
гарсониЕра на ул. 
„Стефан Караджа“ 25 се 
дава под наем на тел. 
0882/290-451. [11, 11]

оТдаВаМ напълно 
оборудВана дърВо-
дЕлска рабоТилни-
ца. Много изгодЕн 
наЕМ - 600 лв. на 
месец! Справки нат ел. 
0898/574-848. [11, 4]

ТрисТаЕн апарТаМЕнТ в 
центъра се дава под наем 
на тел. 0876/54-54-40. [5, 
3]
ноВооТкриТ салон за 
красота предлага работ-
но място за маникюр под 
наем. Справки на тел. 
0899/98-75-35. [11, 3]
дВусТаЕн обзаВЕдЕн 
апартамент зад Осмо ос-
новно училище - цена: 250 
лв., се отдава под наем на 
тел. 0897/084-022. [12, 2]
сТаи за студенти до ДСК 
се дават под наем на тел. 
0878/254-664. [2, 1]
апарТаМЕнТ сЕ дава под 
наем на тел. 0879/085-
844. [3, 1]

Търси под наЕМ
гарсониЕра В района 
на Еса се търси на тел. 
0895/280-613. [11, 11]

гарсониЕра сЕ търси под 
наем на тел. 0876/999-
230. [5, 1]

зЕМи

зЕМЕдЕлски зЕМи 
В габроВска и ВЕ-
ликоТърноВска об-
ласТ сЕ изкупуВаТ 
на тел. 0889/977-881. 
[22, 15]

унаслЕдяВанЕ
къща срЕщу гледане 
предлагат двама стари 
хора - справки на тел. 
066/992-244. [11, 6]

нощуВки
нощуВки В топ център 
- 15 лв. - 0876/731-419. 
[22, 10]
нощуВки, цЕнТър - 
0878/515-080. [19, 13]

аВТоМобили продаВа
RENAUlT SCENIC, в от-
лично състояние, цена по 
договаряне, се продава на 
тел. 0889/981-103. [20, 
9]
опЕл асТра по споразу-
мение се продава на тел. 
0887/745-309. [5, 4]
AUDI 80 се продава на 
тел. 0894/87-15-80. [5, 3]
фолксВагЕн поло, 1,4 
TDI, 2005 г., се продава 
на тел. 0885/52-93-43. [2, 
2]
голф, 1.6, се продава на 
тел. 0878/854-337. [5, 1]

сядаШ и караШ
аВТоМобили до 1500 
лв. с всичко платено 
(Опел, Мицубиши, Фолкс-
ваген) - 0999/009-008.

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.

под наЕМ
аВТоМобили под наем 
- 0878/929-080. [19, 13]

аВТочасТи
изкупуВаМ аВТо-
каТализаТори - тел. 
0999/009-008.

скрап, сТари
аВТоМобили
фирМа „Вайкар“ изку-
пува стари и нови, из-
лезли от употреба и ка-
тастрофирали автобуси и 
микробуси - 0999/009-
008.
коли за скрап от мяс-
то се изкупуват на тел. 
0899/092-510. [24, 24]

МоТори/ВЕлосипЕди

изкупуВаМ сТари 
и съВрЕМЕнни, за-
падни и социалис-
ТичЕски МоТопЕди 
и МоТоциклЕТи 
- здрави и повреде-
ни, може и с липси 
- 0999/009-008.

продаВа МаШини
МаШина за сънна апнея 
- нова, от Германия, фре-
за за оране се продават 
на тел. 0899/366-740. [3, 
1]

продаВа МаТЕриали
каМЕнни плочи - 10 
лв./кв., и дялан камък - 

35 лв., се продават на 
тел. 0895/752-838.
МраМорни  пло -
чи се продават на тел. 
0893/200-978. [22, 10]
бЕТонни цигли се про-
дават на тел. 0895/973-
181. [6, 4]

продаВа обзаВЕжданЕ
коТЕл „голдън файър“ 
- котел 35 кВт, бункер, 
горелка „Голдън файър“ 
VIP858, шнек, стаен тер-
мостат, В ГАРАНЦИЯ, цена 
по договаряне, продава по 
спешност тел. 0878/884-
241 [33, 8]
плъТна МЕТална врата 
- 2.60/2.40 м, се прода-
ва на тел. 0888/854-160. 
[5, 3]

паВилиони
паВилион - 9 кв. м, се 
продава на тел. 0895/710-
934. [11, 3]

жиВоТни продаВа
оВцЕ сЕ продават на тел. 
0898/575-123 [33, 8]
пръчоВЕ - 2 бр., и овен - 
1 бр., се продават на тел. 
0893/427-611. [8, 1]

продаВа разни
филаТЕлни Марки с 
историческа стойност се 
продават на тел. 0894/94-
63-57. [20, 5]
орЕхоВи чЕрупки се 
продават на тел. 0879/13-
28-32. [1, 1]

каМина „PRITy“, печка 
„Раховец“, кюмбе „Циган-
ска любов“, акумулира-
ща печка „Ела“, тенджери 
- 25 л, 2 бр., трифазен 
кабел - 50 метра,  се 
продават на тел. 0893/83-
04-02. [6, 1]
раница „AlPIN“ - неиз-
ползвана, 60+10 l, за 80 
лв. се продава на тел. 
0885/530-109. [22, 1]

купуВа разни
сТара нафТа се купува 
на тел. 0895/752-838.

купуВа МаТЕриали
пункТ за вторични купу-
ва всякакви железа - тел. 
0896/183-637.

ЕроТика
ЕроТичЕн Масаж - тел. 
0894/277-849. [11, 8]

даВа заЕМ
крЕдиТи прЕдлага 
срещу лична карта тел. 
0888/909-384. [11, 11]
крЕдиТ до 2 часа - тел. 
0897/219-833. [22, 7]
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лЕкари
психиаТър и НЕВРОЛОГ. 
Д-р Трифонов, Габрово, 
ул. „Емануил Манолов“ 
№ 12-А, 066/804-549, 
0885/251-655. ИЗДАВА 
ПСИХИАТРИЧНИ УДОСТО-
ВЕРЕНИЯ.
д-р Марина Санкева, 
специалист кожни и ве-
нерически болести, есте-
тична дерматология, гр. 
Габрово, ул. „Брянска“ 11, 
понеделник, вторник, сря-
да и петък от 10.00 до 
17.00 часа. Записване на 
тел. 066/800-140

козМЕТика, Масаж
профЕсионални Маса-
жисТки - 0876/73-14-19. 
[22, 17]

прЕВози
ТранспорТ - 2.5 тона, 16 
куб. м  - 0899/377-924
ТранспорТни услуги до 
2 тона, каросерия - тел. 
0896/82-81-47. [25, 21]
услуги с багер и самос-
вал - тел. 0893/511-154. 
[24, 15]
ТранспорТ с ГАЗ-53, 
самосвал, 4 тона - тел. 
0899/072-605. [11, 10]

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

счЕТоВодсТВо

рЕгисТрация на 
фирМи и счЕТоВод-
но обслужВанЕ - 
0898/480-821доМаШни лЮбиМци

пиТбул - черен, на 2 
месеца, от Германия, за 
100 лв. се продава на 
тел. 0876/73-55-96. [3, 
2]
подаряВаМ коТЕнца - 
тел. 066/87-04-68. [5, 1]

КУХНЕНСКИ
шКАфОВЕ 
ОфИС 
МЕБЕЛИ 

МЕБЕЛИ

0897 893 563
0897 843 667

ТИПОВИ 
И ПО ПРОЕКТ 
НА КЛИЕНТА
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 - Как посрещнаха учи-
лищата в областта новата 
учебна година?
	 -	 Преди	 всичко	 тър-
жествено,	 вълнуващо.	
Училищата	 са	 готови	 за	
новата	 учебна	 година.	
Приключили	 са	 ремонтите	
на	 сградите,	 някъде	 има	
довършителни	 работи,	 но	
те	 няма	 да	 попречат	 на	
учебния	 процес.	 Доста-
вени	 са	 учебниците	 във	
всички		училища,	до	седми	
клас	 те	 са	 безплатни	 за	
учениците,	 осигурена	 е	 и		
останалата	 задължителна	
документация.
 - Министър Красимир 
Вълчев изрази тревога за 
липса на учители по ма-
тематика, физика, инфор-
матика и други предмети, 
каза, че младите учители 
са малко, а всяка година 
до 4500 учители се пен-
сионират. В областта как 
е?
	 -	Така	 е,	 учителите	 не	
достигат,	 трудно	 се	 нами-
рат	учители.	Освен	избро-
ените	 специалности,	 про-
блеми	 има	 и	 с	 учителите	

по	 чужди	 езици.	 Въпреки	
това	 сме	 успели	 кадро-
во	 да	 осигурим	 образова-
телната	 система.	 Нямам	
информация	 ученици	 да	
останат	 без	 учители.	 Има	
и	 назначени	 млади	 учи-
тели.	 Министерството	 на	
образованието	 подкрепя	
педагогическите	 профили	
във	 висшите	 учебни	 заве-
дения,	 за	 да	 могат	 да	 ги	
завършват	 повече	 млади	
хора.	
 - Успявате ли да об-
хванете всички деца в 
учебния процес, особено 
децата от малцинствата?
	 -	Това	 е	 основен	 при-
оритет	 на	 министерство-
то	 и	 на	 държавата	 -	 за	
включване,	приобщаване	и	
посещаемост	 на	 децата	 в	
училище.	Не	бива	да	пра-
вим	 компромиси	 с	 това.	
Проведохме	 кампания	 за	
обхващане	 на	 децата	 в	
училище,	 заедно	 с	 други	
институции.	 Създадени	 са	
16	комисии	за	обхват	в	об-
ластта.	Във	всяко	училище	
са	 сформирани	 екипи	 за	
подкрепа,	 които	 разгова-

рят	с	родителите,	посеща-
ват	семействата	на	място.	
По-важното	 е	 не	 само	 да	
върнем	 детето	 в	 училище,	
а	да	го	подкрепим	там.
	 През	 последната	 го-
дина	 се	 промени	 Законът	
за	 социално	 подпомагане,	
има	 глоби	 за	 тези,	 които	
не	осигуряват	присъствие-
то	на	децата	си	в	училище.	
Глобите	 са	 от	 50	 до	 150	
лв.	За	5	неизвинени	и	нат-
рупване	 на	 отсъствия	 се	

спират	детските	надбавки.	
Мисля,	че	тези	мерки	имат	
ефект.
 - Какви са приори-
тетите на Регионалното 
управление на образова-
нието през новата учебна 
година?
	 -	Приоритетите	на	Ми-
нистерството	 на	 образо-
ванието,	респективно	и	на	
Регионално	управление	на	
образованието	 са	 обхва-
щане	 и	 задържане	 в	 учи-

лище	 на	 децата,	 провоки-
ране	 на	 интереса	 на	 уче-
ниците	 непрекъснато	 да	
усъвършенстват	 уменията	
си	и	да	се	повишават	об-
разователните	 резултати.	
Министерството	акцентира	
върху	практическата	насо-
ченост	на	обучението,	под-
крепа	 за	 придобиване	 на	
ключови	 компетентности.	
А	също	така	-	осигуряване	
на	 условия	 за	 творчество	
и	използване	на	иновации	
в	процеса	на	преподаване	
и	 учене	 и	 подкрепа	 за	
споделяне	на	 добри	прак-
тики.	Другият	 приоритет	 е	
активно	 планиране	 с	 ро-
дителите	 за	 възпитаване	
на	 учениците	 в	 ценности	
и	 добродетели	 за	 нетър-
пимост	към	агресията,	не-
толерантността	и	зачитане	
на	 правата,	 спазване	 на	
правилата	 и	 задължения-
та.
 - Има ли някои про-
мени тази учебна година 
в учебния процес?
	 -	 Има	 промени	 в	 нор-
мативните	 уредби,	 най-
вече	 за	 облекчаване	 на	
административната	 тежест	
за	 учителите,	 за	 да	 имат	
повече	 време	 за	 децата.	
Отпадат	 тематичните	 раз-
пределения,	 които	 бяха	
задължителни	за	тях	-	гра-
фикът,	 който	 те	 пишеха,	
съгласуваха,	 разпечатваха	
на	 хартия.	 Вниманието	 на	

учителя	трябва	да	се	фоку-
сира	 не	 върху	 документа,	
а	върху	преподаването.
 - По какви проекти и 
програми могат да рабо-
тят  училищата през учеб-
ната 2019/2020 година?
	 -	Училищата	в	областта	
се	научиха	да	работят	ак-
тивно	по	проекти.	Така	е	в	
Професионална	 гимназия	
по	 туризъм	 -	 Габрово,	 къ-
дето	 успешно	 реализират	
инициативи	 по	 програма	
„Еразъм	 +”.	 А	 също	 така	
основните	 училища	 „Ран	
Босилек”,	„Неофит	Рилски”.	
Голяма	 част	 от	 училищата	
са	 включени	 в	 проектите	
„Подкрепа	 за	 успех”	 на	
Министерството	 на	 обра-
зованието	 за	 извънкласни	
дейности,	 а	 също	 и	 за	
активно	 приобщаване	 в	
системата	 на	 училищно	 и	
предучилищно	 образова-
ние,	където	са	включени	и	
детските	 градини	 по	 Опе-
ративна	 програма	 „Наука	
и	 образование	 за	 интели-
гентен	растеж”.
	 Те	продължават	и	през	
тази	 учебна	 година.	Отно-
во	ще	се	сформират	групи	
ученици	 за	 извънкласни	
дейности.	 Те	 се	 оказват	
добра	 практика	 за	 уче-
ниците,	 доволни	 са	 и	 ро-
дителите.	 ще	 продължат	
усилията	по	изпълнение	на	
националната	програма	за	
дигитални	 умения.	 Препо-

давателите	 от	 началната	
степен	 преминаха	 обуче-
ние	 за	 преподаване	 на	
дигитални	умения.
	 Има	 национална	 про-
грама	 „Квалификация”,	
която	 осигурява	 квалифи-
кационна	 дейност	 на	 учи-
телите,	в	нея	се	включват	
различни	организации,	ви-
сши	учебни	училища.	Обу-
чението	 се	 извършва	 за	
техниките	 за	 преподаване	
и	за	иновативните	методи,	
за	 методическата	 подкре-
па	 на	 квалификационната	
дейност.	 Училищата	 имат	
възможност	да	избират	те-
мите.
 - Някакви промени в 
държавните зрелостни 
изпити има ли?
	 -	 Не,	 форматът	 остава	
същият.	 Държавният	 зре-
лостен	изпит	по	български	
език	 и	 литература	 ще	 се	
проведе	на	20	май	2020	го-
дина,	на	22	май	 -	вторият	
изпит.
	 	 Новото	 е,	 че	 в	 десети	
клас	 учениците	 ще	 поло-
жат	изпити	по	национално	
външно	оценяване	по	бъл-
гарски	 език	 и	 литература	
(той	 ще	 се	 проведе	 на	 9	
юни),	 по	 математика	 (на	
11	юни)	и	по	чужд	език	(17	
юни),	 както	 и	 по	 инфор-
мационни	 технологии	 за	
проверка	 на	 дигиталните	
компетентности	 (от	 15	 до	
19	юни).

Геîрãи Мàриíîв: "Вíимàíиетî íà учителя тряáвà äà се 
фîкусирà íе върху äîкумеíтите, à върху препîäàвàíетî"

Женина денчева
 
 За началото на новата учебна година, за осигуреността 
на училищата с необходимия брой учители, за промените в 
учебния процес през новата учебна година, за стремежа за 
обхващане и задържане в училищата на учениците, за приори-
тетите на Регионално управление на образованието разказва 
неговият началник Георги Маринов.

Възпитàíици íà Тàлеви със злàтî в межäуíàрîäíия кîíкурс Sofia Grand Prix
Леон Александров спечели Grand Prix с китара и разплака журито с "Нас бьют, мы летаем", Виктория Гергова - първа със световния хит „Shallow“
	 Музикална	 школа	
„Звезди	 в	 аванс”	 с	 ръко-
водители	 Ваня	 Талева	 и	
Радослав	 Талев	 стартира	
успешно	 учебната	 година	
с	две	първи	места	и	Гран	
при	от	XV-я	Международен	
музикален	 конкурс	 Sofia	
Grand	 Prix.	 Конкурсът	 се	
проведе	на	14	и	15	септем-
ври	с	участието	на	изпъл-
нители	от	Армения,	Украй-
на,	Сърбия,	Русия,	Италия	
и	България.	
	 В	 категория	 „World	
hit”	 седемгодишният	 Леон	
Александров	 разчувства	
международното	 жури	 с	
изпълнението	 на	 песента	
„Нас	 бьют,	 мы	 летаем”	 на	
Алла	 Пугачова	 и	 спечели	
Първа	 награда	 и	 златен	
медал.
	 В	 същата	 категория	
-	 Световен	 хит,	 журито	
присъди	 Първа	 награда	 и	
златен	 медал	 на	 Викто-

рия	Гергова	(16	години)	за		
„Shallow”	от	репертоара	на	
Лейди	Гага.
	 Леон	 и	 Виктория	 са	
възпитаници	 на	 вокалния	
педагог	Ваня	Талева,	която	
отбеляза,	че	и	двете	песни	
са	много	трудни:
	 „Песента	на	Вики	не	е	
точно	като	на	Лейди	Гага	-	
много	е	по-разработена,	с	
много	 повече	 вариации	 и	
по-трудна	 за	 изпълнение,	
отколкото	 на	 американ-
ската	 певица.	 Това	 също	
се	 оценява,	 когато	 има	 и	
една	друга	интерпретация,	
творчество,	когато	внесеш	
свои	 елементи	 в	 песен-
та.	Аз	 съм	 много	 щастли-
ва,	 защото	 за	 първи	 път	
„Звезди	в	аванс”	се	явява	
на	този	конкурс	и	вземаме	
първи	награди.	Много	е	ху-
баво,	 че	журито	 е	 изцяло	
международно,	 тоест	 без-
пристрастно	 -	 не	 познава	

изпълнители,	школи,	 педа-
гози.	 Между	 другото,	 ор-
ганизаторката	на	конкурса	
сподели,	 че	 всяка	 година	
сменят	 членовете	 на	 жу-
рито.	Самият	конкурс	е	на	
много	високо	ниво,	конку-
ренцията	 е	 много	 силна.	
Технически	 добре	 са	 из-
пипани	 нещата	 -	 озвуча-
ване,	 осветление,	 екрани,	
информация	за	изпълните-
ля...	но	това	е	НДК!”		
	 Леон,	който	учи	в	кла-
са	 по	 класическа	 китара	
на	Радослав	Талев	към	Нч	
„Развитие	1869”	-	Дряново,	
се	е	представил	блестящо	
и	при	инструменталистите.
	 С	много	ефектен	и	тех-
нически	 сложен	 реперто-
ар,	 който	 включва	 Мену-
ет	 за	 Антоанета,	 „Хорце”	
от	 Парашкев	 Хаджиев	 и	
испанския	 танц	 Малагеня,	
Леон	 спечелва	 Гран	 при	
сред	инструменталистите.		

	 Явявайки	 се	 на	 кон-
курса,	 Леон	 бил	 изправен	
пред	 малко	 изпитание.	 В	
залата	 на	 Съюза	 на	 бъл-
гарските	 композитори,	 къ-
дето	 е	 неговото	 участие,	
се	 оказва,	 че	 няма	 озву-
чаване.	 Вместо	 на	 сцена-
та,	 малкият	 китарист	 бил	
поставен	на	стол	на	метър	
пред	 журито.	 Но	 според	
Радослав	Талев	 от	 „дефе-
кта	се	получил	ефект”,	за-
щото	 така	 журито	 вижда			
изражението	 на	 изпъл-
нителя,	 всяко	 движение,	
емоция...	 Като	 носител	 на	
Голямата	 награда	 Леон	 е	
включен	 в	 галаконцерта	
на	15	септември.	След	не-
говото	 изпълнение	 публи-
ката	станала	на	крака,	за	
да	аплодира	малкото	мом-
че	от	Дряново,	което	след	
нощта	 в	 НДК	 се	 събужда	
като	първокласник.

Бояна Пенчева

	 Габровският	 куклен	 те-
атър	 ще	 открие	 сезона	 с	
премиерата	 на	 пиеса	 по	
любимата	 за	 децата	 при-
казка	„червената	шапчица“	
в	 петък,	 20	 септември,	 от	
18,00	 часа,	 съобщиха	 от	

театъра.
	 Историята	за	червена-
та	шапчица	е	разказана	и	
публикувана	 за	 пръв	 път	
от	 Шарл	 Перо	 в	 края	 на	
XVІІ	век,	а	години	по-късно	
и	 от	 Братя	 Грим.	 Пиеса-

та	 ще	 оживее	 пред	 очите	
на	 малките	 зрители	 чрез	
персонажите	 от	 позна-
тия	 сюжет.	 „Премиерният	
спектакъл	ще	въвлече	мал-
чуганите	 в	 един	 приказен	
свят,	 в	 който	 вълкът	 не	
винаги	е	лош,	а	пред	май-
ките	и	бащите	–	също	зри-
тели,	 ще	 постави	 темата	
за	 отговорността,	 обясня-
ва	 режисьорът	 Теменужка	
Коларова.	 -	 Историята	 на	
малкото	 момиченце,	 ос-
тавено	 само,	 провокира	
размисъл	 за	 грижата	 на	
родителите	 към	 децата,	 а	
също	 така	 и	 към	 възраст-
ните	в	семейството.	В	пос-
ланието	 се	 акцентира	 на	
тези	важни	за	съвремието	
ни	въпроси,	без	поучаване	
и	 размахване	 на	 пръст“,	
продължава	режисьорът.
	 Спектакълът	 по	 при-
казката	 за	 червената	
шапчица	следва	познатата	
сюжетна	 линия,	 с	 извест-
на	 интерпретация	 и	 изне-
надващ	 край.	 Представле-

нието	 със	 сигурност	 ще	
забавлява,	 убедени	са	ак-
тьорите	 Ивет	 Сотирова	 и	
Атанас	Филипов.	Тя	 влиза	
в	 ролята	 на	 момиченцето	
и	бабата,	а	 той	играе	 три	
персонажа	–	на	вълка,	ло-
веца	и	кучето.
	 И	тъй	като	историята	е	
излязла	 измежду	 корици-
те	 преди	 стотици	 години,	
в	 тази	 пиеса	 героите	 са	
осъвременени	 и	 излизат	
от	представите,	които	ори-
гиналният	 текст	 задава.	
Нито	 вълкът,	 нито	 лове-
цът	 са	 същите,	 а	 бабата	
е	 забавна	 със	 своите	 си	
странности.
	 Куклите	 и	 сценогра-
фията	 в	 новата	 пиеса	 са	
дело	 на	 Наталия	 Гочева.	
Музиката,	 която	 ще	 звучи	
в	представлението,	е	ком-
позирана	от	Георги	Гарчов.
	 С л е д п р е м и е р н о т о	
представление	 на	 „черве-
ната	 шапчица“	 ще	 бъде	 в	
неделя,	 22	 септември,	 от	
11,00	часа.

Куклеíият îткривà сезîíà с "Червеíàтà шàпчицà" 
- вълкът и лîвецът íе сà същите, áàáàтà - стрàííà

	 „За	 да	 постигнем	 го-
лемите	 си	 цели,	 трябва	
не	 само	 да	 мечтаем,	 но	
и	 да	 действаме.“	 С	 това	
мото	 на	Анатол	Франс	ДГ	
„Мики	Маус“	 -	Габрово	от-
кри	новата	учебна	година.	
За	 да	 бъде	 детската	 гра-
дина	по-привлекателна,	се	
погрижиха	 приятелите	 от	

Фондация	 „Габрово	 -	 пре-
ди	и	сега“,	които	изрисува-
ха	 влакчето	 с	 приказни	 и	
обучаващи	мотиви.	В	праз-
ничния	 ден	 те	 пожелаха	
на	 децата	 весело	 пътува-
не	 по	 пътя	 на	 знанието	 и	
забавлението.	 За	 да	 бъде	
детската	 градина	 още	 по-
прекрасно	 място,	 децата	

от	 четвърта	 група,	 които	
за	 последно	 прекрачват	
прага	 й,	 подадоха	 ръка	
на	новопостъпилите	палав-
ници	 и	 заедно	 посадиха	
прекрасни	магнолии,	които	
да	 радват	 всички	 деца	 и	
родители.	 Новата	 учебна	
година	 официално	 старти-
ра	с	празнично	тържество.

Дà мечтàем и äà äействàме - с тîвà мîтî 
зàпîчíà учеáíàтà ãîäиíà ДГ "Мики Мàус"


