Доц. Илия Железаров:
„Изобретателят иска
да види своя патент
реализиран”

Дилемата
- тунел или глоби?

Остават още
341 дни!
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Хванаха разпространител на наркотици
в Дряново, разследвали го месеци
РУЖА ЛЮБЕНОВА
19-годишен дряновец е арестуван за разпространение на наркотични вещества, съобщиха от
Областната дирекция на МВР в Габрово. „В хода на
продължилото няколко месеца разследване, са събрани доказателства, че младежът – с инициали С. Е., се
занимава с незаконна търговия на марихуана. „Обслужвал“ територията на Дряновската община. „При
извършените процесуално-следствени действия, в
жилището му са намерени консумативи, везна, марихуана и други веществени доказателства.“  Полицията
е издирила и установила свидетели на престъпната
му дейност. По случая  е започнато досъдебно производство по чл. 354 А, ал. 1, от НС, където наказанията
лишаване от свобода започват от три години и стигат
до дванадесет, а глобите стигат до 100 000 лева.

Водният проект работи и по трите етапа на ВиК мрежата
Цена на билета - 1.50 лв. (ученици и пенсионери - безплатно)

Факт са първите завършени участъци, през пролетта започва строителството на пречиствателните станции
МИНКА МИНЧЕВА

Към момента се изпълняват паралелно строително-ремонтни работи
и по трите етапа от ВиК
мрежата. Работи се на девет строителни площадки.
Това беше един от акцентите на доклада за напредъка по изпълнението на
проекта за водния цикъл
на Габрово за 2012 година. Той беше представен
пред Надзорната комисия
за наблюдение, в която
влизат представители на
държавни институции, неправителствени организации и медии. Заседанието
беше председателствано
от кмета Таня Христова.
Ръководителят на звеното за управление на
проекта Марта Петрова
представи общия напредък
на проекта за изминалата
2012 година.
„От средата на 2012

г. Община Габрово инвестира в строителство на
модерна ВиК система на
обща стойност близо 70
милиона лева. Към момента се изпълняват паралелно строително – ремонтни
работи и по трите етапа от
ВиК мрежата. Работи се
на девет строителни площадки“ - съобщи Петрова
факти от доклада, който
е представен и пред Европейската комисия. Тя
допълни, че вече са факт
и първите завършени участъци. Изпълнен е изцяло
подобект „Връзки между
главните водопроводни
клонове от левия и десния
бряг на р. Янтра по „Баев“
и „Горнокрайски“ мост.  
„Община Габрово и
ВиК Габрово поставиха
изискване за първостепенно изпълнение на този
подобект предвид неговата важност за обезпечаване на водоподаването

при евентуални аварийни
ситуации. В резултат на
изпълнените строителномонтажните работи на
подобекта, са обезпечени

връзки, които ще осигурят подаване на вода от
единия на другия бряг на
реката както по време на
изпълнение на проекта,

така и при бъдещи ремонтни работи.  
Към момента са изпълнени изцяло строителномонтажните и възстановителни работи по бул. „Могильов“, ул. „Опълченска“ и
ул. „П. Славейков“. Подменени са водопроводи и по
ул. „Калоян“, ул. „Р. Умников“, ул. „Орлово гнездо“,  
ул. „Йоан Предтеча“, ул.
„Гимназиална“. Изпълнен
е дъждовен канал по ул.
„Калоян“ и битов канал
по част от ул. „Козлодуй“
и ул. „Н. Палаузов“. По
отношение на инженеринговите договори за двете
пречиствателни станции
се извършват дейности по
проектиране. От пролетта
на 2013 г. ще стартира
реконструкцията им по
одобрените проекти“ - се
казва още в доклада.  
Предвид лошото състояние на повечето улични настилки, по които се

предвижда още изкопни
работи, Община Габрово
е предвидила допълнителни инвестиции за пълното
им възстановяване. В тази
връзка е извършен анализ
на състоянието на уличната мрежа, попадаща в
обхвата на проекта, като
са идентифицирани необходимите допълнителни
работи на стойност близо
4 миилона лева.
През 2013 година средствата за пълно възстановяване на улична настилка, бордюри и тротоари, и
за трите етапа възлизат на
2.94 милиона лева, за през
2014 година - на близо 980
000 лева.  
Пълен анализ на свършеното до момента и хода
на изпълнението по подписания договор направиха
и шефовете на строителните фирми, които са избрани за изпълнение на
проекта.

Хумусът от Горна Росица тръгна и за Франция, Децата трябва да тръгват по-рано на
детски градини, смята Цветомир Михов
руснаците предлагат джойнт венчър
СТЕФКА БУРМОВА
Здравословната източна храна хумус, произвеждана в Горна Росица, тръгна и за Франция,
съобщи собственичката
на фирмата производител
„Хумус България“ Минка
Андреева. Износът за Париж е станал възможен
благодарение участието на
компанията в световното
изложение за хранителновкусова индустрия СИАЛ
през октомври миналата
година във Франция. Поръчката е дошла от фирма

ДХС обяви две теми за „Благолаж”
Домът на хумора и сатирата обяви две теми за
националната среща-наддумване „Благолаж“. Едната е „За късмета – хумористично“, а другата - „За
тютюна и алкохола – сатирично“. От Веселата къща
съобщиха, че вече се готвят за 15-тата Национална
среща-наддумване, която
е част от Фестивала на
хумора в габрово през
май. Тази година сладкодумците ще покажат какво
могат на 19 май от 9 часа
в зала „Грехът” на ДХС.
Вече са готови статутът и условията за участие
в конкурса, които са публикувани на сайта на ДХС.
И тази година от Дома
ВАЛУТНИ
курсове

канят всички сладкодумци
да разкажат хумористични
приказки, вицове, анекдоти и весели случки с реални лица, като се вместят
в темите за късмета или
срещу тютюна и алкохола.
От ДХС очакват в надпреварата да се включат разказвачи, представители на
две или три поколения,
защото разказвачеството
е фамилна черта. „Нека
заедно подкрепим живото
общуване чрез хумор и
не останем равнодушни
към болезнените проблеми, като злоупотребата с
цигари и алкохол, вълнуващи цялото ни общество“
- призовава директорът на
ДХС Татяна Цанкова.

за кетъринг, обслужваща
дипломатическия корпус в
Париж.  Според Минка Андреева участието в СИАЛ
вече дава резултати. Постъпила е сериозна заявка
за износ в Дубай, която
ще бъде реализирана в
близките дни. Изненадата
дошла в събота, когато в
Горна Росица пристигнали
бизнесмени от Русия, които направили предложение
фирма да организира производство на хумус в Подмосковието чрез джойнтвенчър между „Хумус България“ и руска компания.

Според философията
на новия закон за образованието децата трябва да
тръгват колкото се може
по-рано на детски градини,
смята габровският депутат
Цветомир Михов. Според
него в Европейския съюз
средната посещаемост на
детските градини от децата е 95%. Това е целта,
към която се стреми и
България.
Причините, според
Цветомир Михов са две.
Едната е, че жените, които
раждат, са точно в найработоспособната си въз-

раст и е нормално тези
майки или бащи – защото
у нас може да се ползва и бащинство,   колкото
се може по-рано да се
върнат на работа и да
работят. Втората причина
е, че тези услуги засягат
много от социално слабите
семейства. Със сигурност
една детска градина при
всички положения може
да осигури доста по-добри
условия на деца от такива
семейства и като храна, и
като занимания, играчки,
спане и т. н. „Така че при
всички случаи целта, към

която се стремим е 95%
посещаемост на детските
ясли и градини“ - обясни
пред журналисти депутатът. А на въпроса дали ще
има намаляване на срока
на майчинството, за което
се заговори напоследък,
той отговори, че тепърва
ще има обсъждане на това
предложение, ще се чуят
всички мнения и тогава
ще се вземе евентуално
решение за по-кратко, но
по-добре платено майчинство.
Други мнения
четете на стр. 6

Вчера блъснаха жена
на „Никола Войновски”

ната дирекция на МВР.
Блъснал я лек автомобил
Вчера сутринта лек ав- „Фолксваген Пасат”, пътутомобил блъсна 49-годиш- ващ към центъра на града.
на жена, която се движела Управлявал го 55-годишен
по улица „Никола Войнов- габровец.
И двамата участници
ски“ в Габрово. Пострадалата е откарана в болни- – пешеходката и водачът
цата, където е установено, на автомобила, са изпробче е получила комоцио,   вани за алкохол – технибез опасност за живота й. ческото средство е отчело
Произшествието стана- нулеви резултати. На месло по сумрак в 6,20 часа топроизшествието е изсутринта. Жената била об- вършен оглед. Причините
лечена с тъмни дрехи и се за инцидента са в процес
е движила почти в средата на изясняване, казаха от
на пътя, казаха от Област- полицията.
РУЖА ЛЮБЕНОВА

Новият брой на “100 вести”
в Интернет на адрес:

www.100vesti.info

USD - 1.467240, EUR - 1.95583, CHF - 1.579190, GBP -2.326430

ВРЕМЕТО прогноза

ЧЕТВЪРТЪК 8о/2о	

ПЕТЪК 7о/-2о

СЪБОТА -1о/-10о

допитване

Здрава ли е
психиката на
българите?

Здравка Дянкова: „Не
е здрава.
Мисля, че
причината
е, че хората
имат много
ниски доходи
и това води
до психични
проблеми, различно мислене и
неправилни разсъждения“.
Лазар Лалев: „Не, защото
хората живеят в бедност
и гладуват,
а това води
до
лошо
психично
състояние и
заболявания.
Главната причина за това е
финансовото положение на
българите“.
	Детелина Иванова: „Според мен не
е, аз работя
в тази сфера
и през години установявам, че заболяванията,
свързани с
психиката, са се увеличили.
Възрастовата граница пада
все по ниско и повече млади
хора, а дори и деца, започват
да приемат лекарства заради
психически заболявания. Причините са може би грешките
в образователната система и
скъсването на връзката между
поколенията“.
Милка: „Да, смятам, че
психиката
ни е здрава.
Малко са
хората, които имат толкова лошо
психично
състояние, че да предприемат
крайни мерки, например като
убийство“.
Игнат Михайлов: „Не е,
защото хората имат
много тревоги и проблеми. Не мога
да определя
точно причините за това,
но смятам, че психиката на
българина вече е променена и
малко хора могат да кажат за
себе си, че имат добро психично състояние“.
Продължава на стр. 8
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Д-р Трифонов: „Единствено в Габрово няма Център за психично здраве”
НАДЕЖДА ТИХОВА

Габрово е единственият областен град в страната, в който няма разкрит Център за психично
здраве, твърди психиатърът д-р Любомир Трифонов. Според него в града няма как да се приложат
новите здравни наредби за диспансеризация на психично болните, защото няма диспансер. „Да бъдем
оптимисти, защото лошото предстои“ - съветва
с усмивка по отношение на грижата за психично
болните психиатърът и предрича, че проблемите
в психиатричната помощ в Габрово наистина тепърва предстоят. Аргументите му по тези теми
предлагаме в това интервю.
- Д-р Трифонов, вашите колеги – психиатри от
страната, протестираха
срещу две наредби в областта на здравеопазването, които въвеждат диспансеризация на психично болните хора. Какъв е
проблемът в психиатричната помощ и защо има
конфликт между мнението на лекарите и мнението на обществеността за
мястото на хората с психични проблеми? Повечето българи смятат, че
те не трябва да са на улицата, сред здравите, а в
психиатриите.
- Това са апели от XIX
век. Болният трябва да
бъде обслужен, да получи
помощ. И от вида на болестта се определя къде
се получава тази помощ.
Не може психичното заболяване да се третира различно от останалите заболявания. Острите психични
се лекуват като остри, а
хроничните – както диабета примерно, изискват

постоянни грижи.
- Твърдите, че Габрово
е единственият областен
град, в който не е изпълнена законова разпоредба и не е създаден Център
за психично здраве. Защо
няма такъв център и каква е неговата роля?
- Това е габровската
специфика. Навремето
имаше психични диспансери, които се трансформираха в центрове за психично здраве. В Габрово
опитът за създаване на
Център за психично здраве беше провален преди
15 години. Още бившият
кмет Николай Дачев внесе предложение в ОбС за
създаване на такъв център. За голямо учудване
това предложение изобщо
не можа да влезе в дневния ред и се блокираше
по всякакъв начин неясно защо. Предложението
беше внесено в Комисията
по здравеопазване, според
която трябвало да се проучи, изчака, да се реши от

Министерството. В същото
време с направената акредитация от Министерството
одобриха създаването на
Център за психично здраве в Габрово. Тогава аз бях
директор на Психиатричната болница в Севлиево
и пишех писма на председателя на ОбС Иван Ненов
да го подсещам, но предложението така и не влезе
в дневния ред. Формално

имаме процедурно нарушение – предложение на кмета не е разгледано в ОбС,
а реално след 15 години
ние нямаме Център за психично здраве, за какъвто
пише в сегашните наредби на Министерството на
здравеопазването. Аз съм
сигурен, че там не знаят,
че Габрово е единственият
областен град без такава
структура. Има градове с

по две такива структури.
Например в Пазарджик,
във Враца имат психиатрична болница и отделно
психиатрично отделение в
многопрофилната болница.
Само в Габрово нямаме
нито психиатрична болница, нито психиатрично отделение, нито психиатър в
областната болница.
- Искате да кажете, че
психично болните хора в
Габрово нямат пряк достъп до необходимата им
медицинска помощ?
- Така е. Например във
Велико Търново психично
болният отива при лекар
когато си поиска, а тук
отива при общопрактикуващия лекар. И ако той
не може да му даде направление, пациентът си
плаща, за да отиде при
психиатър. Това е габровската специфика. Другият
проблем е, че не се изпълнява законът. В Закона за
здравето пише, че трябва
да има регистър на психично болните, който се
създава със специална наредба от Министерството
на здравеопазването.
- Сега се говори много
за липсата на такъв регистър, особено след зачестилите убийства и нападения от хора с психични
заболявания. Но не стана
ясно кой трябва да го направи.
- Интересно е, че сега
го говорят, след като законът е приет точно преди
сегашния мандат на ГЕРБ.

17 години затвор и 100 хил. лева Жилищата в Габрово най-евтини през
за опита за убийство, окончателно четвъртото тримесечие на 2012 година
РУЖА ЛЮБЕНОВА

След потвърждение и
от Върховния Касационен
съд вече е в сила присъдата за опита за убийство
в квартал Хаджицонев
мост в Габрово, извършен
на 1 март 2011 г. Подсъдим
по случая е 27-годишният Стефан Б. от Габрово.
Той е осъден окончателно
на 17 години лишаване от
свобода и да плати 100 000
лева обезщетение на потърпевшия от престъплението му.
Наказанието е заради опита му умишлено да
умъртви две години поголемия от него П. П., студент, също от Габрово.
Ще припомним, че с
постановената на 6 април
2012 г. присъда от габровския Окръжен съд Стефан
бе признат за виновен в
това, „че за времето от
21,30 ч. до 23,00 часа на 1

март 2011 година, в Габрово, направил опит умишлено да умъртви млад мъж
от същия град, като деянието е извършено с особена жестокост, чрез нанасяне на множество удари с продълговат предмет
с ограничена повърхност
– пластмасова заготовка,
в областта на лявата половина на лицето и главата на пострадалия, довели
до тежка черепно-мозъчна
травма и множество други увреждания. Видно от
събраните по делото доказателства престъплението е извършено в производствено помещение на
ул. ”Еделвайс” в Габрово,
а тялото на пострадалото лице е открито след 2
часа на следващия ден
на бул. ”Вапцаров”.в безпомощно състояние. Без  
оказаната му впоследствие висококвалифицирана медицинска помощ и

Възпоменание
На 1 февруари
се навършва 1 година
от смъртта на

Румяна Иванова
Колева

Дълбок поклон и
безгранична признателност
пред светлата й памет!
Възпоменанието ще се
извърши на 26 януари 2013
г. (събота) от 11.30 часа на
Централни градски гробища
- гр. Габрово.

От близките

Възпоменание
Навършиха се
две години
от смъртта на

Драган Колев
Меразчиев
С много болка и обич
свеждаме глави пред
светлата ти памет!
От семейството

реанимационни мероприятия неминуемо е щяла да
настъпи смърт, потвърдиха
пред съда експертите.
Решението на габровските магистрати беше обжалвано пред великотърновския Апелативен съд.
На 17 юли 2012 г. той излезе с решение, с което
потвърди изцяло първоинстанционната присъда.
Делото мина и на трета инстанция - по жалба
на осъдения то бе разгледано и от Върховния Касационен съд.  С решение
от 9 януари 2013 г. и той
остави в сила решението
на предишните две инстанции.
„Актът на Върховния
Касационен съд е окончателен и не подлежи на
обжалване, с което присъдата на габровския Окръжен съд влиза в законна
сила“, съобщиха вчера от
пресцентъра на съда.

Анахроника
23-годишен мъж е задържан при опит за кражба в
магазин на бул. „Трети март“
в Габрово. Арестуван е след
сигнал от сигнално-охранителна техника в 1,05 часа на
20 януари. Полученият сигнал
за нарушение в сектор „СОД”
при ОД на МВР-Габрово бил
проверен на място от полицейски екип, който задържа
при опит за кражба на електрически проводници 23-годишният габровец, с инициали К. Ф. Оказало се, че той
вече е осъждан за кражба.
Бързо производство
е започнато срещу 29-годишен габровец, шофирал в нетрезво състояние. Около 9,10
часа на 20 януари на бул.
„Априлов“ в Габрово полицейски екип спрял за проверка „Митсубиши” с водач – К.
Д. от Габрово. Оказало се, че
мъжът управлява МПС след
употреба на алкохол – техническото средство на катаджиите отчел 1,.97 промила.
22-годишният К. С. е
откраднал 190 лева от га-

През последното тримесечие на 2012 г. жилищата в Габрово са били
най-евтини, сочат данните
на националната статистика. Обект на статистическите изследвания са
цените на реално продадените от домакинствата
апартаменти в областните градове, уточниха от
НСИ. Така през четвъртото
тримесечие на годината
продажбите са били при
средна пазарна цена от
536, 74 лева на кв. м /за
страната – 875, 14 лева/,
докато през третото тримесечие цената им е била
по-висока с близо 2 лева
– 538, 61 на кв. м /за

страната 881,21 лева/. В
съседните окръзи Велико
Търново, Плевен и Стара
Загора през последното
тримесечие квадратен метър площ се е продавал
съответно за 719, 04 лева,
789, 12 лева и 878, 67 лева,
а през третото – съответно
731, 08 лева, 803,98 лева и
899, 46 лева.
С близо лев повече на
квадратен метър жилищна площ са се продавали
апартаментите в Габрово
през 2012, в сравнение с
предходната година. Така
средната годишна пазарна
цена на квадратен метър
жилищна площ през 2012 г.
е била 533, 35 лева, а през
предходната година тя е
532, 53 лева.

бровско заведение. На 21
януари в Районното полицейско управление в Габрово се
получил сигнал от касиерка в
заведение за бързо хранене
в Габрово, че за времето от
20, 30 часа на 17-ти до 8,30
часа на 18-ти януари неизвестно лице, използвайки
невниманието й, е откраднало парите от касовия апарат.
След разкриването на К. С.,
парите са възстановени. По
случая е заведена преписка.
Бързо полицейско
производство е образувано и
срещу 43-годишен неправоспособен водач. Около 22,20
часа на 20-ти януари в с.
Шумата , Севлиевско, полицейски екип спрял за проверка лек автомобил „Мерцедес”. Катаджиите установили,
че водачът – С. К. от същото
село, е неправоспособен.
Мъжът управлявал автомобила в рамките на едногодишния срок от наложено му по
административен ред наказание за същото нарушение.
По случая в севлиевската
полиция е започнато бързо

полицейско производство.
Полицията установи
двама младежи, начупили
стъкла и фар на лек автомобил , паркиран в с. Сенник.
Сигналът за увреждането на
чуждо имущество бил получен на 21 януари. Оказало
се, че колата - „Фолксваген
Голф”, е пострадала предната нощ. Извършителите –
18-годишните Б. Й. и Г. Ц от
Севлиево, счупили десният
му фар и едно стъкло.
Бързо производство
срещу поредния неправоспособен водач започна и
дряновската полиция..На 18
януари около 20,40 часа в
село Керека полицейски екип
спрял за проверка „Ситроен
Ксара”. Проверяващите установили, че водачът – С. Б.,
19-годишен от с. Михалци,
обл. В. Търново, не притежава свидетелство за управление на МПС. Нарушението
е извършено в рамките на
едногодишния срок от наложено му по административен
ред наказание за същото деяние.

СТЕФКА БУРМОВА

Излиза, че и четиримата
министри на здравеопазването на ГЕРБ са закононарушители, защото не са
си изпълнили задължението да създадат наредба, а
оттам и регистър.
- Да се върнем на наредбите в здравеопазването от тази година, с които се въвежда диспансерно наблюдение на психично болните. Макар да се
оспорват в съда, те вероятно ще останат да действат. Как ще се прилагат
наредбите в Габрово, след
като тук няма Център за
психично здраве?
- В Габрово наредбите няма да се прилагат – няма как да стане
практически, поне според
мен.
- Напоследък станахме свидетели на много
убийства и самоубийства
в резултат на психични
разстройства и проблеми. Сега психолози обясняват постъпката на Октай Енимехмедов, който
опря пистолет до челото
на Доган. В същото време
хората масово се възмущават от агресивността
на онези, които го пребиха в залата с ритници
и юмруци. Какво е Вашето обяснение - дали е
случайно струпване на
толкова агресии или има
причина за всеобща депресия?
- И Фройд е казал,
че няма нищо случайно.
Следователно има някаква

причина за тези публични
агресии. Донякъде те се
вписват в общия упадък,
който се наблюдава в държавата – и в здравеопазването, и в правораздаването, и в образованието.
Разбира се не можем да
пропуснем неадекватното
поведение на Министерството на здравеопазването по отношение на
психичното здраве. Да
припомня, че се закриха
диспансерите, а сега се
въвежда диспансеризация
– абсолютна антилогика,
която не мога да си обясня. Според моето лично
мнение трябва да има промяна в структурата на Министерството на здравеопазването, да има отдел
„Психично здраве“, който
да се занимава с тази
тежка реформа. Иначе –
парите са много. Милиони
са парите за лекарства на
психично болните. Фармацевтичния бизнес добре
си прекарва. Сегашната
политика е: „Щом сме осигурили лекарства, значи
сме свършили работата“,
но не е така. Парите сега
се насочват към апаратурата и лекарствата т. е.
- към бизнеса. В Габровско вече има например 5
скенера, но скоро няма
да има лекар, който да
ги разчита. Не са ясни
принципни неща като: лекарят е основната фигура
в медицината, а пациентът – основната фигура в
здравеопазването.

По желание на публиката
Драматичен театър „Сава Огнянов“ - Русе
представя френската комедия

„Помощ, жена ми е луда!“

от Жан Барбие
Постановка и музикално оформление: Орлин
Дяков, сценография: Цанко Цанев, костюми: Виолета
Радкова
С участието на Христо Гърбов - гост, и
артистите Яна Стефанова - Хернани, Иля Пепеланов,
Антония Чепарова - Коопманс, Петя Венелинова,
Тихомир Благоев, Борислав Веженов, Надя Банчева
30 януари 2013 г., 19.00 часа, Драматичен театър
„Рачо Стоянов“ - Габрово Билети на касата на
театъра. За справки и заявки: 0899/448-104.

Лекари
КАБИНЕТ КОЖНИ И ВЕНЕРИЧЕСКИ БОЛЕСТИ, ЕСТЕТИЧНА И КОЗМЕТИЧНА
ДЕРМАТОЛОГИЯ, ХОМЕОПАТИЯ. ФОТОЕПИЛАЦИЯ, ФОТОПОДМЛАДЯВАНЕ, ФОТОИМПУЛСНА ТЕРАПИЯ при
акне, тъмни петна, белези,
разширени капиляри с
апарати ПУЛСАР и СИНЕРОН ЕЛОС. РАДИОЧЕСТОТЕН ЛИФТИНГ на лице.
ВЕЛАСМУУТ процедури за
лечение на целулит, стягане
и изглаждане на кожата.
МЕЗОТЕРАПИЯ при целулит, косопад, торбички под
очите, отпусната и дехидратирана кожа. ПОСТАВЯНЕ
НА БОТОКС при мимически
бръчки и обилно изпотяване. ХИАЛУРОНОВИ ФИЛЪРИ - попълване на бръчки,
уголемяване на устни и корекция на лицевия обем и
контур. ЕЛЕКТРОКОАГУЛАЦИЯ - премахване на бра-

давици и доброкачествени
кожни туморчета. ДЕРМАТОСКОПИЯ - диагностика
и оценка на риска от злокачествено израждане на
бенки и други пигментни
образувания. ЛЕЧЕБНИ И
КОЗМЕТИЧНИ ПРОЦЕДУРИ
- биотерапевтичен лазер,
поляризирана светлина, ултразвук, Д Арсонвал, химически пилинг, почистване
на лице. КАБИНЕТЪТ работи и по договор с РЗОК.
Габрово, ул. „Брянска“ 11,
тел. 800-140, Д-Р МАРИНА
САНКЕВА, GSM 0889/436613, www.drsankeva.com
Д-р Трифонов - невролог, психиатър - Габрово,
ул. „Емануил Манолов“ №
12-А, 804 549, 0885 251
655. ИЗДАВА ПСИХИАТРИЧНИ УДОСТОВЕРЕНИЯ.

Еротика
Дама за вас - 0890 397 989.

Еротичен масаж, секс 0898 389 793. [11, 7]

Козметика, масаж
масажи предлагам
0884 165 657. [5, 1]

ХРИСТИЯНИ
Ежеседмичен църковен вестник. Издание на “100 вести”
и Архиерейско наместничество - Габрово
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Консултант на изданието:
Архиерейско наместничество - Габрово

Православната църква отбеляза с юбилеен концерт 70-годишнината на
маестро Димитър Димитров - диригент, преподавател, музикант, богослов

В края на концерта Варненският митрополит Кирил по решение на Св. Синод на БПЦ-БП връчи на доц. Димитров орден „Св.
Кирил и Методий“ - І степен, златен, за неговата всеотдайна църковна дейност и приноса му в църковната музика у нас
В началото на седмицата при препълнена зала
„България“ и много правостоящи премина юбилейният концерт на големия
църковен диригент, преподавател и музикант,
богослова доц. Димитър
Димитров. Той беше организиран по почин на Международно немско-българско културно дружество
със съдействиято на Софийската филхармония по
повод 70-годишнината на
г-н Димитров, 45-годишнината от основаването
на ръководения от 1967
г. досега вокален ансамбъл
„Св. Йоан Кукузел - Ангелогласният“ и 35-годишнината от поемането на диригентския пост в смесения
хор при патриаршеската
катедрала, ставропигиалния храм-паметник „Св.
Александър Невски“.
На проявата присъстваха повечето синодални
архиереи начело с намест-

ПРАВОСЛАВЕН
КАЛЕНДАР
24 януари, четвъртък
Преп. Ксения Римлянка.
Блаж. Ксения Петербургска. Преп. Филон, еп. Колпастийски.
25 януари, петък
* Св. Григорий Богослов,
архиеп. Константинополски.
26 януари, събота
Преп. Ксенофонт, Мария,
Аркадий и Йоан.
27 януари, неделя
† Неделя 14 след Неделя
подир Въздвижение – на
Йерихонския слепец. Пренасяне мощите на Св.
Йоан Златоуст.
28 януари, понеделник
Преп. Ефрем Сириец. Св.
Исаак Сириец, еп. Ниневийски. Св. Маркиана царица.
29 януари, вторник
Пренасяне мощите на св.
Игнатий Богоносец. Св.
мчк Димитрий Сливенски.
30 януари, сряда
* Св. Три светители, велики ариереи: Василий
Велики, Григорий Богослов, Йоан Златоуст.
Св. свщмчк Иполит, папа
Римски. Св. благоверен
цар Петър Български.
Преп. Сергий Къпински.
31 януари, четвъртък
Св. безсребреници и чудотворци Кир и Йоан
1 февруари, петък
Св. мчк Трифон. (Предпразненство на Сретение Господне) (Трифоновден)
2 февруари, събота
Сретение Господне
3 февруари, неделя
Неделя 15 след Въздвижение – на Закхея.
Св.Симеон Богоприимец и
Анна пророчица.
4 февруари, понеделник
Преп. Исидор Пелусиотски. Св. мчк Иадор
5 февруари, вторник
Св. мчца Агатия. Св. Полиевкт, патр. Константинополски

ник-председателя Варненски и Великопреславски
митрополит Кирил, епископи, резидиращи в София,
но и игуменът на Рилския
манастир Адрианополски
еп. Евлогий, и свещеници на
БПЦ, деканът и преподаватели от Богословския факултет на СУ „Св. Климент
Охридски“, където маестро Димитров се е учил
още от далечната 1965
г. и работи цял живот,
дипломати, сред които и
папският нунций в София,
политици, общественици,
много бивши и настоящи
студенти на доц. Димитров, негови приятели и
почитатели.
В концерта бяха включени изпълнения на двете
музикални формации, чийто диригент е той: хора
при патриаршеската катедрала и камерния ансамбъл „Св. Йоан Кукузел“. Взеха
участие още Софийският
свещенически хор под ръ-

ководството на протойерей Кирил Попов, Националният филхармоничен хор
„Светослав Обретенов“ и
индивидуални изпълнители. Впечатлиха и соловите
изпълнения на сина на г-н
Димитров, баса Стефан
Димитров.
Русенският митрополит Неофит, който е роден брат е юбиляра и на
днешния ден празнува своя
небесен покровител - св.
мъченик Неофит, изпълни
песнопението „Достойно
ест“, известно като „любимото на йеродякон Игнатий-Левски“, като свещенническият хор държа исо.
Това предизвика бурните
аплодисменти на публиката, която беше поласкана
от жеста на архиерея да
почете с църковна песен
своя по-голям брат.
В края на концерта Варненският митр. Кирил по
решение на Св. Синод на
БПЦ-БП връчи на доц. Ди-

митров орден „Св. Кирил и
Методий“ - І степен, златен, за неговата всеотдайна църковна дейност и
приноса му в църковната
музика у нас.
Бяха прочетени поздравителни адреси и поднесени кошници с цветя за маестро Димитър Димитров
по случай 70-годишнината
му и двете му други годишнини от президента,
председателя на Народното събрание, министърпредседателя, министрите на културата и на
образованието, младежта
и науката,   кметицата на
София и други институции.
Юбилярът беше възнаграден и с многобройните аплодисменти на своята признателна публика. В края
на концерта той благодари
на всички за подкрепата,
любовта и насърчението,
за да може да продължи неуморно и успешно творческата си дейност.

църква. По традиция агнетата, от чиято кожа се
изработват палиумите, се
отглеждат в абатството
на Ордена на трапистите
в Рим. Те се считат за символичните животни на св.
мъченица Агнеса (в православната традиция Агния),

която пострадала за Христос
в Рим около 305
г. Палиумите от
благословените
от папата агнета се шият от
монахините от
сестринството
на св. Сецилия.
По-рано Римският понтифик
лично участваше в царемонията по благославянето на агнетата
на празника на св. Агнеса,
но поради преклонната си
възраст и здравословното
си състояние през последните години във Ватикана
решиха само да му бъдат
представяни благословените предварително агнета.

прави археолозите
о п т и м ис тични, че
могат да
открият и
други съхранени изцяло сгради
на древния Мира, „подобно
на Помпей“ според изказването на ръководителя на
разкопките Невзат Чевик.
С него е съгласен и византинологът археолог Марк
Джаксън от университета
в Ню Касел в Англия, който
добавя: „Подобно ниво на
съхранение говори за изключително добре запазена информация“.
Мира е бил един от
най-силните градове на
Ликия, със самобитна култура, владян от перси, гър-

ци и римляни. Градът пострадва от нападенията
на арабите, а през 11 век е
завладян от селджукските
турци. Към 13 век градът
е вече обезлюден, но въпреки това именно през
тази епоха от камъни на
разрушени сгради била изградена и новооткритата
църква. До откриването
й единствената запазена
сграда от византийската
епоха на Мира бе църквата
на св. Николай, който е роден и погребан тук.

Митрополит Кирил изпрати писмо на Представиха на Бенедикт XVI двете агнета,
подкрепа до Московска патриаршия от чиято кожа ще се изготвят нови палиуми

Московска патриаршия
съобщава на своя сайт за
външноцърковни отношения, че Българската църква,
представена от наместник-председателя на Св.
Синод митр. Кирил, е изпратила писмо с подкрепа за
Руската православна църква заради антиклерикалните тенденции в руското
общество.
През лятото на миналата година се появи информация, че Руската църква се обърнала за подкрепа
към всички поместни православни църкви, които да
осъдят антицърковните
акции в страната, достигнали своята кулминация с
акцията на руски пънкарки в
централния храм на Москва
„Христос Спасител“. И по-

конкретно в официалното
съобщение на Московска
патриаршия за писмото от
българска страна се казва:
„През януари 2013 г.
в Московска патриаршия
пристигна писмо от Наместник-председателя на
Св. Синод на Българската
православна църква Варненски и Великопреславски
митрополит Кирил, в което се изразява подкрепа
за Руската православна
църква във връзка с тревожните тенденции сред
антиклерикално настроените слоеве в страните на
Московска патриаршия.
Наместник-председателят на Св. Синод на БПЦ
със съжаление констатира,
че антихристиянските и
антицърковни настроения

Акатист в чест и памет на Свети Евтимий
Патриарх Търновски бе
отслужен в понеделникс
във Велико Търново.
Отец Славчо, протосингел, и свещеници на Великотърновската митрополия, с помощта на

красиви и съдържателни
песнопения отбелязаха
Деня на Св. Евтимий в
университетския храм,
носещ неговото име. На
честването присъстваха редица видни общественици и студенти. Към
момента храмът е на
етап груб строеж, което е постигнато най-вече със спомоществователството на родолюбиви българи.
Необходими са близо
половин милион лева, за
да бъде завършен. Пред
паметника на Свети Евтимий Патриарх Търновски бяха поднесени цветя в знак на почит към
светеца.

Акатист в чест и памет
на Патриарх Евтимий бе
отслужен във Велико Търново

„умишлено се разпалват
от медии, които са противници на св. Православие“
и представляват „шумна и
съзнателна кампания, осъществена от изповядващите либерални ценности
журналисти, които не само
изразяват своите антицърковни убеждения, но и негативно осветляват събития от църковния живот,
използвайки пристрастни
и недостоверин представи, които не са подкрепени
с фактически основания, с
цел да нанесат уронване
на авторитета и престижа на Руската православна
църква, да намалят нейната водеща душеспасителна, духовно-нравствена и
национална роля в руското
общество“.

Във вторник в базиликата „Св. Агнеса“ на Римския папа Бенедикт XVI бяха
представени   двете агнета, от чиято кожа ще се
изготвят палиуми за нов
католически архиепископ.
Палиумът ще бъде връчен
от папата на новия архиепископ-митрополит на
Католическата църква на
29 юни, в деня на светите апостоли Петър и Павел. Палиумът е бяла лента, ушита от кожа с черни
кръстчета и е аналог на
православния омофор.
Палиумът е знак за достойнството и литургическата юрисдикция, която
притежават Римския папа
и архиепископите - главите на най-големите митрополии на Католическата

Изцяло запазена византийска църква от 13 век
откриха археолози в град
Мира, известен като родното място на св. Николай
Мирликийски Чудотворец.
Вестник New York Times
посвети на откритието
първата си страница. По

време на разкопките, започнали още през 2009
г., била открита малка
църква, заровена на няколко метра кал под земята.
Според специалистите
състоянието на храма е
изключително добро, има
запазени стенописи и това

Запазена византийска църква откриха
археолози в град Мира
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сус се развълнува в духа Си, и заяви, казвайки: Истина, истина ви казвам, че един от
вас ще Ме предаде. Учениците се спогледаха помежду си, недоумявайки за кого говори.
А на трапезата един от учениците, когото
обичаше Исус, беше се облегнал на Исусовото лоно.
Затова Симон Петър му кимва и му казва: Кажи ни
за кого говори. А той като се обърна така на гърдите на Исуса, каза му: Господи, кой е? Исус отговори:
Той е онзи, за когото ще затопя залъка и ще му го
дам. И тъй, като затопи залъка, взема и го подаде
на Юда Симонова Искариотски. И тогава подир залъка, сатана влезе в него; и така, Исус му каза: Каквото вършиш, върши го по-скоро. А никой от седящите на трапезата не разбра защо му рече това.“
Йоан 13:21-28
Светлозар Стефанов
Темата за предателството на Юда Искариотски не е просто ярък психо-драматичен момент от
Евангелието. То изпълнение
на пророчество за сблъсъка
между сатанинското у човека и Божието, но пак у Човека. Освен това юдовото
предателството е модел
на неспирната борба между
истинските и фалшивите
апостоли, съответно между истинските и фалшивите църкви и религиозни учения.
И така, вярно е, че
Христос казва „Вие сте ми
приятели“. И като казва
това, Той ни освобождава
от страха, че сме оставени съвсем сами, понеже
сме без-божници. В откриването на Божието приятелство, в емоционалната
връзка между Бог и човек,
е скрита онази сила, която
„и планини премества“ - Матей 17:20. Силата на любовта между приятелите
е сила, по-голяма от самото битие на човека: „Никой
няма по-голяма любов от
това, щото да даде живота си за приятелите си“
Йоан 15:13.
Затова и най-естественият израз на признание
към приятелската жертва
е благодарността. Ние благодарим на приятелите си.
Ние не им поднасяме притеснително подчинение...
Съвършеният израз на приятелство е родствената
връзка, когато хората не
просто споделят убеждения, а „делят“ една кръв. Те
обичат другия като себе
си, знаейки, че въпреки това
другият винаги ще бъде в

енергия, която не разбира
и затова е неспособен да
контролира. Християнинът
не просто ТЪРСИ, а НАМИРА /Искайте, и ще ви се
даде; търсете, и ще намерите; хлопайте, и ще ви
се отвори – Матей 7:7/
. Християнската молитва
започва с „Отче наш“ и завършва с „Амин“/непременно да бъде/, именно заради
убедеността на вярващия:
Първо - че Бог е найблизката личност, към
която всеки човек може да
се обърне, който едновременно е „на небесата“, но
се грижи за „ежедневния ни
хляб“;
Второ - че Бог е НАШИЯТ Баща, който не е просто индивидуално разбиране, отразяващо различните
ни представи за съвършенство. Той не е само „мой“,
а е „наш“ Бог - действителност за цялото човечество
и за всички ангели, глава
на Църквата и Спасение за
всички;
Трето - че онова, което
просим в молитва е и това,
което Той иска, следователно то „ЩЕ БЪДЕ“.
Накратко това означава Божието приятелство
и неслучайно неговият външен израз се отразява найточно в молитвата. Именно това приятелство e
способно да накара затворника да пее „Слава на Бога“,
а убитите с камъни, изгорените на клада, разкъсаните
от зверове, разпнатите,
обезглавените, обесените,
разстреляните, заплютите и гладните, презрените
до край, да благодарят и да
се радват на своята участ,
защото тя е съ-участ-ие в
края на този свят, победен
от Царството небесно.

„Целувката на Юда“ на Джото ди Бондоне), по-известен само като Джото, (италиански художник
и архитект, работил в епохата преди Ренесанса)
трето лице - „той“, а не
„аз“. Затова вярващите се
наричат „братя“ и „сестри“,
защото по дух са приятели,
а по плът са родственици
с Христа. Чрез Него и помежду си са братя. Изразявайки убеждението в тази
любов, вярващият не живее
в страх от непредвидимите действия на СЪчовеците си, още по-малко – от
действията на Своя Господ
Бог: „Не ви наричам вече
слуги, защото слугата не
знае що върши Господарят
му; а вас наричам приятели,
защото ви явявам всичко
що съм чул от Отца Си. Вие
не избрахте Мене, но Аз
избрах вас...“ Йоан 15:15.
Хубаво е да се отбележи, че когато християнинът се моли, той не издига гласа си от една бездна
към друга бездна, не приема

Тук може би ще попитате, какво общо има казаното по-горе с темата за
предателството?!
Първо – предателството докрай изглежда като
приятелство, преди да
разкрие същността си и
да изпълни същинската си
мисия.
Второ – предателството понякога е намерение
да се осъществи общото
благо, чрез симбиоза на обществения и личния интерес.
Трето – предателството не се противи на истината, то я „купува“ или
„продава“.
Не на последно място,
предателството е връхната точка на убеждението в
личната правота пред правото на избор на другите и
най-вече пред моралния за-
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Да предадеш Христа.. с целувка!
кон, който защитава това
право да бъдеш ЛИЧЕН приятел с Бога. За предателя
жертването на другия е
въпрос на кауза, на мисия,
която не търпи възражения,
защото се прави в името
на някакво друго благо.
Искам да се върнем на
текста от Евангелието на
Йоан в началото на статията. „А той като се обърна
така на гърдите на Исуса,
каза му: Господи, кой е?“. Хората винаги са искали да им
бъдат посочвани злодейците, за да могат, научавайки
имената им, да ги накажат.

унищожен.
Вие сте СЪ-при-ЧАСТ-ни
в предателството, разкрива Христос на учениците
си в горницата. Така у апостолите вече не може да
дойде и не идва утехата,
че злото стои отвън, далеч от стаята на събранието в църквата. Не, то е
там, в самата апостолска
църква, в присъствието на
тайнството на вярата,
в присъствието на самия
Христос, нещо повече, то
се приЧАСТява със самото тяло и кръв Христови.
Докато сме на земята, са-

жете му нозете и ръцете, и
хвърлете го във външната
тъмнина; там ще бъде плач
и скърцане със зъби“. Матей
22:11-13 „Приятелю! – пита
царят – Как си влязъл?“. Не
поканените, а царят съди
кои са достойни за сватбата. Ако той попита „Как
си влязъл?!“, няма достоен
отговор. Дори мълчанието
ни осъжда, щом сме голи...
„Защо спите? Станете
и молете се, за да не паднете в изкушение. Докато
още говореше, ето едно
множество; и този, който
се наричаше Юда, един от

„Залавянето на Христос“ на италианския художник Караваджо е с размери 134 на 172,5 см и се смята, че е рисувана в периода 1598-1599 г. На нея са
изобразени Исус Христос и Юда в момента на предателската целувка, заобиколени от ученици на месията и римски войници. Творбата е известна
също с наименованието „Целувката на Юда“.
И апостолите не можаха
да се предпазят от това
изкушение. Спомнете си
притчата за житото и плевелите от Матей 13 глава.
„А слугите на домакина дойдоха и му казаха: Господине,
не пося ли ти добро семе на
нивата си? Тогова откъде
са плевелите? Той им каза:
Някой неприятел е сторил
това. А слугите му казаха:
Като е тъй искаш ли да
идем да го оплевим? А той
каза: Не искам; да не би,
като плевите плевелите,
да изскубете заедно с тях
и житото. Оставете да
растат и двете заедно до
жетва; а във време на жетва ще река на жетварите:
Съберете първо плевелите,
и вържете ги на снопове
за изгаряне, а житото приберете в житницата ми“.
Матей 13:27-30
Човек по естество иска
да знае „лицето“ на доброто
и злото. И също като апостол Йоан на Тайната вечеря, всеки от нас, пита: „Господи, кой е?“. Кой е проводникът на злото между нас,
кой проваля евангелското
дело, кой търси своето си,
кой е фалшивият апостол,
кое е лъжливото учение, коя
е фалшивата църква, кой
е предателят... И за наше
разочарование отговорът
на Христос не е еднозначен.
Като че ли е същият като
отговора му в горницата:
„Той е онзи, за когото ще затопя залъка и ще му го дам“.
Вие искате да знаете кой
олицетворява злото между
вас, за да му се нахвърлите
– казва Исус – Ето, той е
онзи, за когото топя залъка.
Онзи е, който яде моята
плът и пие от кръвта ми.
Предателят не е чужд човек, който НЕ МЕ и НЕ ВИ
познава, когото ВИЕ НЕ познавате. Това сте самите
вие, той е сред НАШАТА
вечеря. И също като в старозаветното светилище,
грехът чрез кръвта на жретвата „влизаше“ в Храма,
за да бъде заличен, така и в
Новия Завет грехът се СЪприкосновява с кръвта на
Човешкия син и „влиза“ през
Неговото тяло, за да бъде

танинското е най-близо до
онези, които се освещават,
които са определени като
Негово стадо. „Идете: ето,
Аз ви изпращам като агнета посред вълци.“ Лука 10:3
И в същото време сякаш Господ забранява на
стадото да търси вълците
помежду си, да ги посочва
с имена, да ги унищожава.
„Не е дадено вам да знаете“,
прозира в объркването на
учениците да научат името на предателя, в разочарованата им готовност
да го линчуват. „Не искам
да плевите – казва добрият цар. - Не сте достатъчно прецизни. Да не би да
изскубете с плевелите и
житото. Не искам от вас
това, мои слуги. Вие сте земеделци на житото, но ще
се грижите и за плевелите
докато дойде жетва“.
Велика е мъдростта
Божия, защото тя не
прогласява злото, не
проповядва за предателството на висок
глас и не го разкрива
напълно. Неговата пронизваща промисъл
ясно посочва ужасната
истина само на онзи,
за когото тя е валидна:
„Каквото вършиш, върши го по-скоро”.
Без съмнение, Юда разбра
за какво и за кого става
дума. Въпреки че „никой
от седящите на трапезата не разбра защо му рече
това“, в Юда беше влязъл
един по-висш интелект от
човешкия, който разбираше всичко. „Добре щеше да
бъде за този човек, ако не
бе се родил. И Юда, който
Го предаде, в отговор рече:
Да не съм аз, Учителю? Исус
му каза: Ти рече.“ Матей
26:24,25
И сякаш тук кънтят
думите от притчата за
сватбарската дреха: „А
царят, като влезе да прегледа гостите, видя там
един човек, който не бе облечен в сватбарска дреха.
И каза му: ПРИЯТЕЛЮ, ти
как си влязъл тук без да
имаш сватбарска дреха? А
той мълчеше. Тогава царят
рече на служителите: Вър-

дванадесетте, вървеше
пред тях; и приближи се
до Исуса, за да Го целуне.
А Исус му рече: Юдо, с целувка ли предаваш Човешкия Син? И тия, които бяха
около Исуса, като видяха
какво щеше да стане, рекоха: Господи, да ударим ли с
нож? И един от тях удари
слугата на първосвещеника
и му отсече дясното ухо, А
Исус проговори, казвайки:
Оставете до тука; и допря
се до ухото му и го изцели.
А на дошлите против Него
главни свещеници, началници на храмовата стража
и на старейшините Исус
рече: Като срещу разбойник ли сте излезли с ножове
и сопи? Когато бях всеки
ден с вас в храма, не простряхте ръце против Мене.
Но сега е вашият час и на
властта на тъмнината.“
Лука 22:46-53
Винаги в света има
поне два вида Христови
ученици.
Едните вървят пред голямо множество и уж го
водят към Бога. Те имат
мисия – да посочат Исуса
на света, за да послужи Той
на света и на самите тях.
Юдовата близост с Христа
е близост на външността,
на уж интимното, но повърхностно докосване до
Бога, на демонстрацията
на приятелство с „уязвимия бог“ - онзи, който светът иска „ДА ИМА“ и „ДА
ВЛАДЕЕ“. Това е близостта
на разрастващите се църковни редици на базата на
„естествения подбор“, не
в името на собствената
саможертва, а за сметка
на идентичността на другия, на неговото превръщане в инструмент на едно
общество, ръководено от
„свещеническата“, фарисейската правда. Тези ученици
претендират, че са водени
от Духа, но всъщност те
водят тълпите след себе
си, обличайки благочестието си в „тридесет сребърника“. Зад тяхната целувка
винаги се крият сопи и ножове!
Вторият вид ученици
са онези, които не се от-

клоняват от Христа, но по
принцип спят. Те се събуждат само ако се появи групата на първия вид ученици. Чак тогава виждат кой
е предателя, виждат целувката му, виждат сопите и
ножовете, разбират КАКВО СТАВА. И сами вадят
нож, за да защитят Бога.
Те също обичат „уязвимия
бог“, а не истинския Бог!
Синовете на гърма, непоколебимите последователи на Петър, онези, които
обичат истината заради
каузата, която тя представлява, заради църквата,
която държи тази кауза,
тези „апостоли“ предават
Христос чрез упованието
в силата, която си мислят,
че имат... след като досега
са спали! И пак жертват
другия – често слугата на
първосвещеника. На тях
Христос казва „Станете и
молете се, за да не паднете в изкушение“ и „Оставете до тука“.
Едните предават Христа с целувка, другите
вадят нож, за да го защитават. И за двамата
това е последната близост с Бога, преди да
бъде разпнат.
И ако за вторите – „войниците“ на Бога, все пак има
надежда, то за първите –
надеждата е като „камила,
през иглени уши“. Защото
с разпъването на Христа
изчезва и тяхната кауза.
Техният ЮД-ейски цар е
„докрай уязвен“ и повече
нямат към кого да водят
тълпите със сопи и ножове, или с целувки. Тяхното
богатство се измерва с
тридесет сребърника, а
това е нищо...
Помнете истината, че
когато блудниците и разбойниците на този свят
обливат Христовите нозе
със скъпоценно миро, когато те плачат върху неговото тяло и по този начин
Го помазват за СВОЙ ЦАР,
може да сте изкушени да
„продадете“ това миро, за
да „платите“ за живота
на сиромасите. А в крайна
сметка богатеете вие, а
на сиромасите не им става
по-леко! Когато вие тър-

те, „те са единомислени и
предават на звяра своята
сила и власт; те ще воюват против Агнето, но
Агнето ще ги победи, защото е Господ на господарите
и Цар на царете; тоже и
ония, които са с Него, ще
победят, които са звани,
избрани и верни“. Откровение 17:13,14
И още: „Както живият
Отец Ме е пратил, и Аз живея чрез Отца, така и онзи,
който се храни с Мене, ще
живее чрез Мене. Тоя е хлябът, който слезе от небето; онзи, който се храни с
тоя хляб, ще живее до века,
а не както бащите ви ядоха
и измряха. И тъй, мнозина от учениците Му, като
чуха това, рекоха: Тежко е
това учение; кой може да го
слуша? Но Исус като знаеше в Себе Си, че учениците
Му за туй негодуват, рече
им: Това ли ви съблазнява?
Тогава, какво ще кажете,
ако видите Човешкият Син
да възлиза там, гдето е бил
изпърво? Духът е, който
дава живот; плътта нищо
не ползува; думите, които
съм ви говорил, дух са и
живот са. Но има някои от
вас, които не вярват. Защото Исус отначало знаеше кои са невярващите, и
кой е тоя, който щеше да
Го предаде. И каза: Затова
ви рекох, че никой не може
да дойде при Мене ако не
му е дадено от Отца.
Поради това мнозина
от учениците Му отстъпиха, и не ходеха вече с
Него. За туй Исус рече на
дванадесетте: Да не искате и вие да си отидете?
Симон Петър Му отговори:
Господи, при кого да отидем? Ти имаш думи на вечен
живот, и ние вярваме и знаем, че Ти си Христос, Син на
живия Бог, Светият Божий.
Исус им отговори: Не Аз ли
избрах вас дванадесетте, и
един от вас е дявол? А Той
говореше за Юда Симонов
Искариотски; защото той,
един от дванадесетте,
щеше да Го предаде“. Йоан
6:57-71
И така, пак казвам, да
бдим и да се молим, защото във време на усилено

Целувката на Юда - гравюра от Гюстав Доре
Целувката на Юда е троен евангелски сюжет на
Евангелие от Матей, Евангелие от Марко и Евангелие от Лука. Единствено евангелието от Йоан
не съдържа тази сцена. Евангелията предават
сцената на целувката на Юда в Гетсиманската
градина, която указва „кой е човекът“ на римските стражи, след като Юда Искариотски е издал
на Синедриона своя учител за 30 сребърника.
сите „печалбата на църквата“, нейното самоцелно
разрастване, вие сте слуги на Синедриона и зад вас
стоят сопи и ножове. На
вас Исус казва: „Лисиците
си имат леговища, и небесните птици гнезда; а Човешкият Син няма где глава да подслони”. Лука 9:58
Помнете и друга истина - че Христос няма нужда от вашата защита. Не
воювайте за Него, а бдете
и се молете! Защото онези, от които се страхува-

търсене на Христа, когато
истините „се предлагат“
шумно, този глъч непременно ще ни събуди, дори да
сме заспали. И когато Исус
„бива прегръщан“, когато
мнозина се наричат Негови
приятели и ученици, когато
много църкви го представят в толкова човешки образ, като че ли вече е стъпил втори път на земята,
резултатът от срещата
с Него може да се окаже
нищо повече от  предателска целувка... и сребърници!
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шпакловка и боядисване
- 0878 580 333. [30, 3]

Строителство
Кърти, иззижда 0878/943-895, 0890/942495.
груб строеж - 0884 732
173. [5, 3]
Вътрешен ремонт
ПАРКЕТ, ДЮШЕМЕ - редене, циклене, финно шлайфане, лакиране - монтаж на
ламиниран паркет - 86-6143, 0889/286-025
Фаянс, ВиК, ЕЛ. 0878/943-895, 0890/942495.
Безпрашно циклене 0887/040-471.
Фаянс, теракота, ВиК,
електроинсталации - 0885
167 482. [22, 16]
вътрешни ремонти 0876 679 495. [10, 3]
Уроци, курсове
НЕМСКИ език - уроци
и подготовка за TestDaF
- справки на тел. 0885
835 757.
Шофьорски курсове 350 лв. - 0897 665 022.
[11, 5]

Изолации
Алпинисти - 0899/321190
АЛПИНИСТИ - 0898/907400
Алпинисти - 0878 447
244.
хидроизолации СОФИ цени 12-15 лв/кв.м; Разсрочено плащане. Гаранционен
срок 8-10 години - 0888
314 533.
изолация, алпинисти,
вътрешни ремонти от А до
Я - 0894 019 548. [5, 3]
Изработва
Огради, парапети и навеси - 0878 311 152. [21, 19]
Щори
EТ „КАСТЕЛО“ - ЩОРИ външни и вътрешни, ВРАТИ
- блиндирани, входни, автоматични гаражни, РОЛЕТКИ
- охранителни, ДОГРАМА алуминиева, PVC, БАРИЕРИ

Селски продава
Домашна сливова - 8
лв. - 0899 943 105. [5, 5]

Продава машини
дърводелски щрай- разни
хмус и фреза - професио- уникална изложба на
нални, продава 0887 328 Дан Колов продава 0889
036. [6, 3]
908 331. [2, 2]
Продава обзавеждане
LCD телевизор LG - 19“,
със стойка за стена, за 210
лв. продава тел. 0888 987
080. [6, 5]
Хладилници, перални,
телевизори продава тел.
0894 398 229. [11, 7]

Купува разни
Старинни предмети,
червени броеници, монети, банкноти, часовници,
антиквариат купува в блок
„Чайка“, вх. Г (зад оптика „Роса“), 0889 211 957.
[22, 15]
Акордеони - всякакви
Продава разни
модели, купува тел. 0878
Продавам фабрично 322 500. [11, 8]
нарязан тютюн на фини
ленти, реколта 2011 г., Купува материали
цена на килограм - 35 лв. Медни жици и всякакви
- 0897/613-403 - Георги други железа от място на
Георгиев.
коректни цени купува тел.
Сноуборд - 150 см, с 0893 235 418. [20, 19]

Имоти продава
Апартамент, идеален
център, 50 кв.м, осми етаж,
мазе, таван, асансьор, цена
36000 лв. 0888921578
Къща в центъра, след
ремонт, 500 кв.м двор 16000 евро - 0897/429-374
[17, 11]
Две вили - с. Гарван и с.
Здравковец, продава/бартер /лизинг 0897/429-374.
[10, 8]
Двуетажна масивна
сграда в с. Думници, 7.5
дка двор + езеро, продава/бартер /лизинг/под наем
0897/429-374. [10, 8]
Апартамент - 60 кв. м,
тухла, на ул. „Градище“ продава тел. 0887 580 767,
0887 226 652. [14, 8]

ÌÅÁÅËÈ

ВиК ремонти и нови инсталации - 0899/023-913.
КУХНЕНСКИ
ВиК монтаж и поддръжка
ШКАФОВЕ
- 0887/680-034.
Машинно отпушване на
ОФИС
канали - 0888 889 799.
МЕБЕЛИ
Отопление и ВиК - 0878
ТИПОВИ
И ПО ПРОЕКТ
- автоматични - 87-04-89, 311 152. [21, 19]
НА КЛИЕНТА
Коминочистене - тел.
0888/255-318
ЕТ „ВЕДИМА-М“ - ЩОРИ 0896 189 520. [22, 12]
0897 893 563
- 066/86-59-50, 0887/22- Коминочистене и ремонт 0897 843 667
- 0898 760 728. [11, 11]
43-45.
Почистване на комини - електроуреди по домовете 0899 025 455. [5, 1]
Ел. инсталации, ремонти 0894 673 532. [11, 6]
Ремонт и монтаж на бойлери и автоматични перал- Ремонт на електроуреди Поддръжка компютри
Инсталация и ремонт
ни по домовете, без почи- и електроника
на компютри. Продажба
Ремонт
на
перални,
хлавен ден - тел. 82-16-75,
на компютри втора ръка.
дилници
и
печки,
безпла0899/284-703.
Ремонт на всички марки тен транспорт - 804-193, 0888/410-117
автоматични перални - тел. 0887/942-469.
Ремонт на МИКРОВЪЛНО- Мебели, обзавеждане
0888 294 214.
Ел. инсталации - 0896 ВИ ПЕЧКИ И СЪДОМИЯЛНИ, Мебели по поръчка, конрезервни части - 804-193, курентни цени - 0887 830
476 445. [22, 14]
601. [22, 18]
Ремонт на телевизори по 0887/942-469.
Ремонт
на
телевизори,
домовете - тел. 0888 279
плазми, LCD, уредби, МОНИ- Траурни агенции
846. [22, 8]
ТОРИ - 804-193, 0887/942- Денонощна траурна
агенция „Покой“ - 066/85469.
ВиК, комини, парно,
65-55, 0897/945-519.
ремонт
на
телевизори
и
търсене вода

Дава заем
Креди хоум - 0899/460760.
Изгодни заеми - бързо
и удобно - 0887 666 338.
[5, 5]

автомати и обувки № 41.5
продава 0878/584-641.
[20, 11]
Цветен лазерен принтер
НР 1215 продава 0888 757
780. [6, 5]

Двустаен, панелен, ул.
„Д-р Тота Венкова, 16, ет.
2, вътрешен, продава 0876
600 799. [11, 7]
Боксониера в блок „Рачо
Ковача“ продава тел. 0889
909 727. [5, 4]
апартамент 78 кв. м, преустроен за магазин, кв. Палаузово под Лукойл, цена
35 000 лева продава 0895
667 788. [3, 2]
апартамент 80 кв. м срещу „Кауфланд“ се продава
справки на тел. 0878 523
055. [4, 3]
гарсониера до Билла
продава 0878 787 806. [11,
3]
боксониера с тераса в
центъра се продава на тел.
0877 666 142 и 800 661.
[3, 2]
апартамент 75 кв. м на
бул. „Могильов“ бл. 35, вх.
Б, ет. 4 продава 0887 705
959. [11, 1]
Новият брой на “100 вести”
в Интернет на адрес:

www.100vesti.info
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обяви

Западни автомобили
продава
Спешно! Пежо 406, комби, 2000г., 2000 см3 HDI,
обслужена, всичко платено, 2650 лв., продава
0878/584-641 [20, 11]
Рено 19, Голф 2, Опел
Вектра, УАЗ, Жигули, Самурай продава/бартер
0897/429-374. [10, 8]
Дайхатсу Куоре - 2000
г., продава тел. 0894 398
229. [11, 7]
Опел Астра - комби, 1998
г., бензин, напълно обслужен, продава 0888 757 780.
Превози
МЕЖДУГРАДСКИ ПРЕВОЗИ
С ПИКАП И ОБЕМЕН БУС ОТ 0.42 лв. до 0.62 ЛВ./
КМ (може града - докер)
- справки на тел. 0887/2660-50.
ТРАНСПОРТ - 2.5 тона,
16 куб. м, ДДС фактури 0899/377-924
Промоция транспорт с
бус - 0876 511 154, 0893
511 154. [22, 14]

Имоти дава под наем
Офиси под наем до Общината - 0899 435 083.
[10, 9]
Двуетажно помещение,
напълно оборудвано кафене, подходящо и за магазин,
дава под наем 0878/789999. [10, 8]
Боксониера в блок „Рачо
Ковача“ - 100 лв., дава под
наем тел. 0889 909 727.
[5, 4]
Обзаведена гарсониера
в София дава под наем тел.
0885 526 667, 0883 309
641. [5, 5]
апартамент ново строителство, частично обзаведен, дава под наме 0887
199 418. [5, 2]
квартира - 70 лева, с локално парно - 0898 438
758. [2, 2]
Квартира 85 лв. дава под
наем тел. 0899 189 783.
[3, 2]

VW Golf 3 - 1,8, 190 к.с - автомобил и тенекеджийизгодно! продава 0878 172 ски услуги - тел. 820 280.
[11, 8]
179. [5, 2]
ремонт и заваряване на
брони, фарове, огледала
Микробуси, камиони,
и всичко, направено от
трактори
ЮМЗ новия модел в от- пластмаса - 0898 634 464.
лично състояние продава с. [11, 2]
Крамолин, 0886 031 725.
Скрап, стари автомобили
[4, 2]
Коли за скрап от място изкупува тел. 0890 921
Мотокари
Буря АД продава мотокар- 244. [22, 15]
товароподемност 3 тона, коли за за скраб изкупува
не е в движение - 066 805 0892 377 332. [17, 1]
130. [6, 3]
Автомобили купува
Стари автомобили изГуми
зимни гуми 196х65х15 купува тел. 0895 197 478.
- 2 броя, цена 25 лв. про- [22, 18]
Коли и бусове до 1000 лв.
дава 0878 263 828. [3, 2]
купува от място 0897/429374. [17, 11]
Автоуслуги
Новият “100 вести”
Извършва подготовка
в Интернет
www.100vesti.info
за технически преглед на
бус превози и хамали справки на тел. 0896 491
586. [11, 2]
Билети, пътувания
АВТОБУСНИ, САМОЛЕТНИ
БИЛЕТИ - на тел. 066/8049-48.
Транспорт с бус - 0894
Габрово-Франкфурт с
398 229. [11, 7]
микробус - 0888 907 513.
Евтино всякакъв транс[11, 2]
порт - на тел. 0895 395
Новият “100 вести”
в Интернет
248. [22, 6]
www.100vesti.info

стая за задочници - център, дава под наем - 0885
460 617. [3, 2]
Двустаен, 140 лева - дава
под наем тел. 0899/189-783
[3, 1]
ресторант-механа „Хановете“ - напълно оборудван, се отдава под наем,
продава се на тел. 0898
595 920. [11, 1]
помещение 300 кв. м с
рампа дава под наем 0888
147 173. [11, 1]
стая в центъра се дава под
наем на тел. 0988 836 882.
[2, 1]

сеч в частни гори - 0889
632 740. [11, 10]
Земи
Земеделска земя в цялата страна купува 0887/360884, 0879/616-614
Земеделска земя в страната купува. Плаща веднага
- 066/803-595, 0896/875917. [22, 16]

Нощувки
Нощувки в хотелски апартаменти - 0897 210 934.
[19, 19]
Нощувки - 0898 598 440.
[22, 11]
Имоти търси под наем апартамент и стаи - ценквартира търси 0895 193 тър - 0879 470 413. [11, 4]
нощувки - 10 лева, дава
023. [11, 3]
0889 363 365. [8, 3]
Гори купува
Иглолистни и широко- Имоти купува
листни гори и за сеч купува Имоти в и извън града кутел. 0895 474 222. [22, 12] пува 0897/429-374 [17, 11]
Горска кантора - Тодо- Панелна клетка или мериев - гори купува - плаща тален гараж търси да закупи
веднага, позволителни за тел. 0888 082 807. [11, 11]

Отопление
Пресяти въглища донбас и брикети, кафяви въглища и разпалки. Безплатен транспорт. 0887/031439, 0889/991-977, 88-2113, с/у КДН
Дърва за огрев - 823-712,
0887/620-535, 0885/152803.
Всички видове дърва
за огрев. Безплатен транспорт. Складова база Колева
ливада, 0894/686-818.
„РАЯ 08“ - ДЪРВА ЗА ОГРЕВ - метрови, нарязани
и нацепени, БЕЗПЛАТЕН
ТРАНСПОРТ - 0898/450946, 0887/105-729.
Дърва за огрев - метрови, нарязани и нацепени
- 066/855-516, 0894/425151
Дърва в чували - 5 лв.,
незабавна доставка - 0893
262 793. [21, 19]

Работа предлага
Фирма за производство
на чанти търси да назначи:
кроячи, шивачи, ръчници
и шлайфист. Тел. 803-489
[13, 8]
Надомно до 760 лв. 0896/450-256, 0886/453076. [5, 4]
Мебелист за производство на столове и маси
търси тел. 0887 396 288,
0876 377 780. [11, 7]
Хотел „Калина Палас”
търси да назначи динамични и спортни личности за
спортна и шоу анимация
и спектакли! Желателно е
кандидатите да притежават
необходимите умения, желание, постоянство за реализация в областта! Дългосрочно. Изпращайте Вашите автобиографии на hotel@
kalinapalace.com [10, 6]
Помощник-готвач за
работа в Майорка (мъж,
до 40 години) набира тел.
0034637826690 (след 13
часа). [15, 6]
жена до 33 г. за работа
в офис в склад за мебелни
плоскости търис 0888 990
461. [5, 4]
работници до 45 години
за бране на боровинки в
Испания набира тел. 0896
519 211. [2, 2]

БУКОВИ, ДЪБОВИ дърва за
огрев на склад - камина,
печка, котли, метровки реални кубатури, безплатен
превоз - на тел. 0879/988131.
централен склад за дърва и въглища на ул. „Станционна“, жп гара - предлага висококалоричен пресят
ДОНБАС, брикети, екобрикети, ПЕЛЕТИ, ДЪРВА на
народни цени. Уверете се
сами на тел. 066/830-080,
0894/360-636, 0888/887541.
Нацепени дърва - 70
лева, незабавна доставка 0896 428 137. [21, 19]
„Пехливанов“ - пресяти
въглища донбас, брикети,
дърва. Ниски цени, безплатен транспорт - 066 805
642, 0897 892 903, 0894
733 133. [24, 17]
Дърва за огрев и разпалки - 0886 393 722. [22, 17]
Режа дърва - 0889 545
874. [11, 7]
разпалки в чували - 4
лева; ДЪРВА за огрев сухи,
нарязани - 75 лв. продава
0878 741 763. [11, 3]
Режа дърва - 0899 278
396. [12, 1]
жена за гледане на възрастни хора с постоянно
пребиваване търси 0898
442 412, 066 876 438 - вечер. [3, 3]
наемател на дискотека в
с. Гъбене търси 1 барманка
и 2 сервитьорки с опит 0893 916 366. [3, 2]
Хотел „Калина Палас“
град Трявна обявява свободно място за снабдител-иконом. Изисквания:
Средно или висше икономическо образование; Шофьорска книжка;
Компютърна грамотност с
познания Micrisoft office;
Познания по стокознание;
Свидетелство за съдимост;
Референции от предишни
работодатели; Стаж по специалността е предимство.
Моля изпращайте Вашето
CV.... /автобиография/ с
актуална снимка на office@
kalinapalace.com [5, 2]
фризьорско ателие „Цанет“ отдава работно място
- 0887 744 284. [4, 1]
Работа търси
Гледане на болни и възрастни хора - 0899 286
106. [14, 8]
търся работа с румънски
и италиански език - 0884
595 477. [6, 3]
зид-мазач или обща работа търси 0876 210 604.
[2, 1]
гледане на стари хора с
опит - 0897 386 744. [2, 1]

Домашни любимци продава
персийски котета, кокери и голдъни продава 0884
709 774. [4, 2]
хъскита продава 0899
138 443. [3, 3]

ВЕТЕРИНАРНА АМБУЛАТОРИЯ И ЗООМАГАЗИН - прегледи, лечение, профилактика, изкуствено осеменяване - Габрово, ул. „Стефан
Караджа“ 19, срещу Автогарата, до Уникс, справки на тел. 806-140, GSM
0888/671-905, 0897/897Ветеринари
Д-Р РОСЕН ДИМИТРОВ - 822.
Всекидневник за общините Габрово, Севлиево, Трявна, Дряново

5300 Габрово, ул. “Отец Паисий” № 2,
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Образование през първите, вторите, третите, до последните седем години от живота ни
иван ненов

В началото на прехода мечтаехме „Как да ги
стигнем американците”.
И хиляди успяха – прелетяха океана и останаха да живеят в САЩ. Но
малцина знаят, че с помощта на Американската
агенция за международно
развитие хиляди български
специалисти в областа на
местното самоуправление
(вкл. десетки от Габрово)
се обучиха в САЩ, върнаха се в България и почти
от нулата положиха основите на едно демократично и модерно управление
в общините. Нещо повече
– в много отношения управлението на местно ниво
бе по-компетентно от това
на национално равнище,
благодарение на практическото внедряване и на опита от редица европейски

държави.
Другият шанс в началото беше да станем
Швейцария на Балканите. И тук Габрово беше
в челото. С помощта на
фондация „Интер Асист” и
тесните връзки с град Тун,
не останаха швейцарски
тайни за нас в управлението, здравеопазването,
образованието, туризма,
екологията, селското стопанство. Самите швейцарци признават, че по при-

родни дадености България
конкурира Швейцария.
Въпреки всичко останахме почти на същото
място, където бяхме. Причини много, но фундаменталната е липсата на поне
малко швейцарски манталитет. Пореден, а може би
последен шанс да станем
модерна европейска държава, посочва министър
Сергей Игнатов в едно
свое интервю   (в. „Стандарт“, 15 януари 2013 г.):
„След пет или десет години бих искал нашето предучилищно и училищно
образование да са като
във Финландия днес”, посочвайки и как да стане
това. Българинът винаги е
бил скептичен към чуждия
опит, въпреки че в повечето случаи, нещата с които
се гордеем, са добри само
в нашите очи. В случая с
образованието обаче до-

бре е да не забравяме, че
през 1831 год.от Цариград
Васил Априлов прокламира идеята в Габрово „да се
учреди правилно училище по примера на европейските”.
Днес, когато България
е член на Европейския
съюз, повече от логично е
да ползваме най-доброто
от европейския опит.
Габровци знаят, че когато за нещо важно се
говори в държавата, то
вече се случва в Габрово.
Така в края на миналата
година Община Габрово
внедри в ЦДГ „Перуника”
пилотен проект на „Малка
детска библиотека от А до
Я”. Целта на проекта е
да възпита децата от детските градини в обич към
книгите и четенето. Родителите на децата станаха
съпричастни, получавайки
писмена информация за

отделните стъпки по проекта, както и една закачка
„Как да ги стигнем финландците”.
Днес Финландия е на
първо място по грамотност
в Европа и има най-високия кредитен рейтинг А А
А. Четенето е превърнато
в стил и сила, а всички
правителства са подчинили икономиката на знанието, осъзнавайки, че след
като четенето стане навик
и ценност, прогресът е лесен. Къде сме ние знаем
всички – бедност, ниски
заплати, безработица и в
дъното на почти всички европейски класации.Но не
всички знаят,че по една
европейска класация сме
и на предпоследно място
- по грамотност и интелигентност, въпреки самочувствието на интелектуалния ни елит. Но върховите
постижения на една нация

в областта на науката, културата, спорта, в математиката ако щете, е въпрос
на престиж, а богатството
на една държава зависи от
средното й ниво на грамотност и интелигентност. От
това ниво зависи и актуалните в момента борба с
чалгата, етническата толерантност, ядрената енергетика. Решението е еднозначно и се нарича образование – образование през
първите, вторите, третите,
до последните седем години от живота ни. Защото
каквото е образвоанието,
такава е и държавата, а не
трябва да бъде обратното.
В цял свят семействата са различни, но училището и детската градина
са едни за всички. Тези
институции възпитат и
образоват всички деца в
най-добрите човешки ценности и с най-полезните

практически знания. Но
буди недоумение съпротивата на част от обществото към една модерна държавна политика – децата
на четири години да бъдат
включени в образователния процес.На скептиците бих препоръчал да се
запознаят с доводите на
журналиста М. Карбовски
в призива му „Спасете децата от родителите им” (в.
„Стандарт“ от 19.01.13 г.).
Малката надежда остава в искрата запалена
в ЦДГ „Перуника”. Защото
Малката   детска библиотека от „А до Я” е голяма
инвестиция в бъдещето на
децата. Но това бъдеще
трябва да е достъпно за
всички детски градини, за
повече родители. Нуждаем се от искра, която да
обедини обществото ни по
пътя към един модерен
златен образователен век.                                                              

- Да има нов закон
няма лошо, защото сега
действащият Закон за народната просвета има 92
поправки. Имаше неща,
които могат да бъдат променени и част от позитивните от тях са текстове,
които още екипът на Даниел Вълчев беше направил.
А те са свързани със съответствието на средното
образование с конституционното изискване, че на
16 години можеш да получиш една диплома. Това е
новата идея, че този който
не иска да учи висше образование след 10 клас
да получи професионална
квалификация и да има
завършена образователна
степен. Това са положителните текстове. Наред с тях
в законопроекта влязоха
няколко други безумия. На
дневен ред още тази седмица е обсъждането на
прословутите текстове как
държавата да финансира
частните училища и детски
градини. И тук в публичното пространство министър
Сергей Игнатов и неговата заместничка Дамянова
изричат две големи лъжи.
Първата е, че това е принципът, при който парите
следват детето. Това ще е
така, ако парите, които се
дават на частни училища и
детски градини, /които на
практика са частни фирми/, се регламентира за
какво точно се отпускат
– за такси, за учебни пособия или за нещо друго.
Законът никъде не регламентира за какво се дават те. Това означава, че
парите не следват детето,
а и как ще го следват, когато габровци, например,
ще плащат от своите данъци на други деца да учат
в други частни училища,
защото в Габрово няма
частни училища.
- След като парите
следват децата, защо има
училища, които изпитват
сериозен финансов недостиг?
- Защото парите за
просвета в държавния бюджет са много малко, но
това е много дълъг разговор. Втората голяма лъжа

е, че това било европейска практика в много държави.
Истината е, че има европейска практика да се
дават пари на частни училища, но само в два случая. Единият е, ако това
училище изпълнява особени социални функции,
като например в радиус
от еди колко си километра
няма държавно или общинско училище. А вторият е, когато това училище
предоставя специалност
и професия, която други
държавни и общински училища наблизо не могат да
предоставят. Тогава държавата сключва договор с
това училище. Дава пари,
но при строга рекламентация как да се харчат те. В
нашия случай на частните
детски градини и училища,
които на практика са частни фирми по търговския
закон, се дават едни пари
и от тях дори не се иска
отчет за какво са ги изхарчили. В закона няма и
изискване те да намалят
таксите си, ако получат
тези пари. Следващото голямо безумие е отсъствието на учителя като понятие
въобще в този законопроект. Нашите предложения
още в началните текстове
на закона да се запише,
че един от принципите на
образованието е квалификацията и непрекъснатото
усъвършенстване на учителите, беше отхвърлено.
Понятието учител се появява само на едно място
в целия законопроект – в
глава 11. Говорят се неистини, че детето и ученика
са в центъра на закона. В
същото време децата със
специални образователни
потребности на практика
ще останат изолирани от
образователната система.
Първото, което се гласува /нашето предложение
беше отхвърлено/, е ликвидирането на областните ресурсни центрове за
подготовка на деца със
специални образователни
изисквания с мотива, че
те харчели излишни пари.
В резултат на това директорът на всяко училище
и кметът на общината ще
решават за кое училище
е необходимо да се назначи ресурсен учител по
едно направление. Затова
питам, ако в Габрово има
добри специалисти и могат да бъдат назначени
ресурсни специалисти, въпреки бедността на училищата, как една Община Антон, ако има дете с такива
потребности, ще назначи
учител и откъде ще го вземе. А ако в това училище
не е само едно дете с ув-

реждане, а има да речем
с целебрална парализа, с
девиации в поведението,
с умствена изостаналост и
други, във всичките ли пет
направление в едно училище ще назначат ресурсни
учители? По този закон ще
се закриват и помощните
училища, защото децата
трябвало да се социализират в масовото училище
без да се замислим, че
там има деца с такива
увреждания, че те могат
да се социализират единствено в собствена среда.
Така децата, които досега
бяха обект на ресурсните
центрове и на помощните
училища, на практика ще
останат вкъщи. Те ще се
водят в списъка на някои
помощни училища, тях я
отиде да ги види някой,
я не, но училището ще
вземе едни пари, защото
имат един ученик в повече
по списък. Тези деца ще
бъдат изолирани въобще
от образователния процес.
Затова лично аз не мога
да разбера ината за приемането на новия законопроект. Твърдя, че водим
много диалог. Лично два
пъти предлагам в пленарна зала обсъждането на
закона да бъде отложено
и той отново да бъде разгледан в комисиите. За да
може по най-спорните текстове да се намери общо
решение, но за жалост
мнозинството отхвърли
тези предложения. Колеги
от ГЕРБ твърдят, че с неудоволствие гласуват този
закон. Спорните моменти
ще продължат и си мисля,
че инатлъка да се похвалиш, че си направил закон
точно в сферата, която е
изключително важна за
България, може да донесе
само вреди.
- Какви ще бъдат найголемите вреди, когато
законът започне да се
прилага?
- Законът така е записан, че най-вредните
текстове влизат в сила
през 2016 г. и да му мислят тези, които тогава
ще управляват. А най-големите щети ще бъдат нанесени върху децата. Както
в момента българското
училище заради липса на
средства, заради липса
на връзка между училище
и бизнес произвежда и
безработни, и неграмотни
ще има деца, които са
несоциализирани и съвсем
незнаещи и неможещи.
Основната цел на образованието е първо децата
да се социализират, те да
имат знания и умения за
живота, както да имат и
своето възпитание. Този
закон на практика не оси-

гурява тези три основни
компонента на образованието. Според мен в новия
закон липсва идеята, че
по-важно от това, какви
деца излизат на изхода,
на училището няма.
- Бизнесът счита, че
днешното образование не
е съобразено с изискванията на времето. Някой
допитвал ли се е от какви
кадри има нужда родната
икономика?
- Не знам дали някой
се е допитвал до бизнеса,
но този закон има още
една голяма слабост, че
той на практика отменя
съществувалите досега
два закона – за професионалното образование
и за учебния план. В същото време в него липсват текстове, които да ги
заместят. Още повече, че
само преди две седмици
мнозинството отхвърли нашия законопроект, който
аз много отстоявах в пленарна зала, а именно работодателите да могат да
набележат свои кадри и
от  средното, и от висшето
училище, да им изплащат
стипендия, която ще им се
приспада от данъците при
сключване на договор с
тях за работа. Оказа се,
че този законпроект е отхвърлен без нито един мотив само защото е предложен от левицата. Вероятно от март с колегите
от Габрово ще стартираме
инициатива за това какви
са най-търсените специалисти като работни места
в нашата област и съответства ли това на училищата, които имам. Ще поканим Министерството на
образованието, за да се
опитаме да актуализираме специалностите в училищата, по които нашата
област произвежда кадри
в различните направления.
Защото ако някога в България са създадени средни
училища в различни професии то е било, защото
е имало такъв тип предприятия, които да ползват
тези деца. Сега въпросът
е доколко завършващите
и средно, а и Техническия
университет съответстват
на търсенето, което има
българският бизнес. Така
че въпрос на държавна
политика е какви специалисти ще бъдат подготвени
в нашите университети, от
какви специалности имат
нужда българските работодатели. Колкото до средното образование винаги
съм мислил, че то трябва
да се реализира на ниво
райони за планиране, за
да може да се знае къде
какви специалисти са необходими

Ивелин Николов: „Повечето от специалисти в страната са
против основни текстове в законопроекта за образованието”
СТЕФКА БУРМОВА

В Народното събрание продължават дебатите
по приемането на новия закон за образованието.
Той предизвика немалко противоречиви коментари във връзка със задължителното предучилищно
образование за 4-годишните. За предучилищното
образование, за детската психика, за връзката
между потребностите на бизнеса и кадрите, произвеждани в българските училища и университети
е разговорът с депутата от левицата Ивелин Николов, член на Парламентарната комисия по образованието, науката, въпросите на децата, младежта
и спорта.
- Г-н Николов, бихте
ли коментирали новия
закон за образованието, който възбуди много
противоречия, особено в
частта си за задължителната 4-годишна предучилищна възраст?
- Този законопроект,
който постепенно става
закон, ще възбужда и по
много други текстове духовете, защото има още
много проблеми, които
предстоят да се гледат. В
момента е актуален текстът за детската градина, тъй като последно той
беше приет. Колкото до
така наречените задължителни детски градини
проблемът възникна още
при обсъждането на самото определение. По един
начин щеше да се възприема, ако се наричаше
„предучилищна подготовка
и възпитание“, както се
наричаше досега в закона.
Тогава наистина можеше
да се говори за друго отношение към малките деца
и държавата да поеме ангажимент за отваряне на
повече детски градини. За
да могат те да играят, да
бъдат възпитавани и да се
отглеждат там, както и досега функционира детската
градина.
- И да бъдат образовани успоредно с това?
- Успоредно с това
сега държавата прие, че
те трябва да правят предучилищно образование по
учебни програми, които се
утвърждават от министъра
на образование. И да завършват предучилищното
образование с документ
за него.
- Това изискване няма
ли да внесе допълнително
напрежение за неукрепналата психика на децата?
- Нанася, защото всеки
един училищен психолог
може да каже, че децата
от 4 до 6-7-годишна възраст са много различни.
И ако в предучилищната
подготовка и възпитание
играта и социализацията
са най-важното нещо, когато направиш обучението
да стои на първо място,
ти променяш статута на

детската градина. Още повече в закона е записано,
което предстои следващите седмици да се обсъжда,
че предучилищното образование се осъществява
или в детска градини или
в училище. Не мога да
си представя как в едно
училище ще има 4-годишни деца и 19-годишни тийнейджъри едновременно.
Затова ние настоявахме
ходенето от 4 години да е
възможност, а не задължение. Лично аз предложих
текст, който казваше, че
задължително е от 5-годишна възраст, както е по
досегашния закон, макар
то все още да не може
да се осъществи, тъй като
децата не са обхванати, а
родителите по своя преценка и желание могат да
изпратят детето от 4-годишна възраст. За жалост
за моето предложение
гласуваха само 40 човека
от Парламента. Прие се
предложението на мнозинството, че е задължително
от 4-годишна възраст децата да бъдат включвани
в предучилищно образование, а не в детска градина.
- За създаването на
този закон търсено ли е
мнението на психолози,
на специалисти по предучилищно и училищно образование, проучван ли е
световния опит, след като
е известен японският,
според който дори началната степен на обучение
е построена върху базата
на детска игра?
- Твърдението на управляващите от ГЕРБ е, че
законът се приема след
много широка обществена дискусия и голяма обществена подкрепа и договори. Това твърдение е
наполовина вярно, защото
в страната цяла година
имаше обществена дискусия по законопроекта,
но съгласие и обществен
договор по закона няма.
Защото повечето от специалистите – и психолози,
и учители, и педагози, и
родителски организации
са против основни текстове в законопроекта. Този
инат създава и ще създа-

ва невъобразим хаос в нашето образование. Защото
няма ресурсно осигуряване всички четиригодишни
да влязат в такова предучилищно образования.
Неслучайно колегите дадоха пример как си представяме в едно малко село, в
което няма нито училище,
нито детска градина да
качват 4-годишни на автобус, за да посещават те
предучилищно образование на друго място. Освен
това, за да се измъкнат от
общественото недоволство
управляващите приеха на
извънредно заседание на
комисия един проект-текст,
който ще съсипе това, което в момента има. Защото в последващия чл. 65,
до който парламента не е
стигнал, записаха, че това
предучилищно образование може да се осъществява освен по традиционната форма, и почасово, и
индивидуално. Проблемът
е какво означава „индивидуално“? Означава ли
това, че някой учител от
предучилищно образование идва за известно време вкъщи и ти подготвя
детето в предучилищно образование. И ако той идва
вкъщи как за това дете се
извършва социализацията,
за която говорим. И понеже този текст ще важи
не само за 4-годишните, а
въобще за предучилищното образование, това означава, че и 6-годишните
на практика вече могат да
не ходят на предучилищна,
а някой да ги посещава
вкъщи за час-два, което
съвсем измества ролята
на предучилищната подготовка. А тя е за социализация и подготовка на
децата за училище. Тогава
как ще ги изпитват за този
документ. Така че ината за
приемането на този закон
е необясним. Или някой
е обещал на премиера
дата, до която той ще бъде
приет, или министерството
иска да оправдае съществуването си. Или е вярно
твърдението на колегите
от синята коалиция, че
екипът на министерството
е взело пари по структурните фондове да има нов
закон и сега няма как да
си оправдае похарчените пари. Защото за една
седмица обсъждане на законопроекта са приети 15
текста. А законопроектът
е от над 400 текста. Това
означа, че ако продължим
да работим по този начин,
законът няма да бъде приет до юни. И то, ако само
по него се работи.
- Какво наложи изработването на нов закон за
образованието?

7

uch.com

24 януари 2013 г.

Изложба на ръчно изработени книжки на ученици от
ПМГ „Акад. Иван Гюзелев” по инициатива на
клуб „Творческо и журналистическо писане” с ръководител Мария Димиева

Изящни, малки, артистични
Мария Димиева
     Клуб „Творческо и
журналистическо писане”
по проект „УСПЕХ” обяви
през ноември 2012 г. училищен конкурс за ръчно
изработена книга (малък
формат), която да съдържа афоризми от различни автори и изображения,
кореспондиращи с тях –
снимки, авторски рисунки,
колажи... Темите бяха подбрани от авторите.
Идработените книги са
оригинали - уникати в съдържателно отношение и
съществуват в единични
екземпляри. Техни създатели са предимно ученици
от 12 клас на ПМГ. Идеята
кореспондира със средновековния начин на правене на книги - ръкописните
варианти, в които е имало
сакрални миниатюри. Забележителното за тях е, че
част от състава на боите
е бил пеперуденият прах.
В ученическите уникати едно от достойнствата

е връзката между изображение и афоризъм. Темите на ученическите ръкописни или „печатни” книги
са: моят свят, надеждата,
усмивката, приятелството,
природата...
Има много оригинални
идеи. Книжката на Мария
Атанасова от 6 „а“ клас

визия на книга – от страниците й, издигащи се във
въздуха, излитат пеперуди.
Книгата на Петя Николова от 12 „а“ клас напомня чрез закопчаването
си елегантен делови бележник, кориците й са от
фина кожа, която сама по
себе си имитира страница
от английски вестник.
Детската игра, при която чрез прегъване на хартията се създава причудлива форма, е послужила

като опорен елемент бе
използван клон от дървото клек, в чиито извивки,
заедно с Нона Христова
от 10 „в“ клас разположихме самите книжки.
Втората фотосесия направих вкъщи преди Коледа. Чашите на баба от
рисуван китайски порцелан, резбованият й тревненски бюфет, сребърният прибор и др. послужиха като „нагледи” – те
показват колко е голяма

брани прекрасни любовни
афоризми.
Книжката на Надежда Ненова от 12 „а“ клас,
доближаваща се наймного до съвременното книжно тяло, придоби
особен чар върху покривката от плетена дантела.
Всяка книжка изискваше точно определена
компания - може би затова единствено книжката
на Ралица Генева от 12
„в“ клас, изцяло израбо-

за идея на Христофор Тодоров от 12 „в“ клас, който е изписал афоризмите
върху различни по цвят
квадрати.
Любомир Райков от 12
„в“ клас е избрал класическия подход – афоризмите са придружени от
портрети на авторите и
на първата страница до
портрета на Айнщайн е написано: „Човек не разбира
нищо добре, ако не може
да го обясни на баба си”.
Ръчно изработената
книжка на Румяна Денева
от 12 „г“ клас носи уникалността на графичния рисунък и ръкописния шрифт
– идеално е съчетанието
на визията и афоризма.

всяка ръчно изработена
книжка. В тази фотосесия
включих вещи, които са
метафизично по-възрастни
от мен. Моите предци са
си служили с тях.   По отношение на тези вещи по
някакъв начин аз винаги
ще бъда дете. Те пазят
родителското послание за

тена ръчно, някак съвсем
естествено „застана” до
иконата на Богородица. Установих, че тази
книжка както и още няколко, притежаваха очарователното дружелюбие
и вкусът към добро обкръжение, характерни
за техните създателки.

преклонение пред българското и пред красотата.
Във фотосесията включих
и своите арт чаши, сред
които любимата ми чаша
за кафе с „Целувката”на
Густав Климт. Тя се съчета
много добре с книжката
на Петя Николова от 12
„а“ клас, в която бяха под-

В момента книжките
са изложени в Регионалната библиотека в Габрово и са придружени със
специално направена
„книга” за впечатления.
После те ще се завърнат
в училище и клубът ще
подготви мултимедия за
тях.

За историята на книгата
Мария Димиева
В средновековната   култура са съществували
центрове, където могат да бъдат поръчани изящно
изработени ръчни книги, каквито са били часословите.
В нидерландската средновековна книга изключителна
визуална елегантност създават илюзионистичните похвати – симулирани врязвания на цветя в пергаменти;
изображение на водно конче, чиито фини криле като
че ли са разпрострени върху текста; поле от плачещи очи (илюстрация към миниатюра на Разпятието).
Тези изображения са елементи от часословите – индивидуалните молитвеници на аристократи и крале .
Изработката на книги уникати е била предназначена за взискателния елит на пазара за луксозна
книжнина. Още тогава е била позната модата на
сърцевидните вещи, която днес е почти банална. Оформителят на сбирка от любовни песни се е стремял
към пълна равнопоставеност между формата и съдържанието – направил е самата книга във вид на сърце.
Създадена около 1840 г. в Савоя, „ Песнопойката” на
Жан дю Монтешньо е една от сърцевидните по форма книги, а „доказателство” за тяхното съществуване
са   портретите на млади мъже, държащи сърцевидни
книги. Когато е разтворена, „Песнопойката” представлява две допрени сърца. Върху съседни страници са
изобразени миниатюра на влюбени, нотни текстове и
илюстровани полета. Младият мъж от портрета, намиращ се в Националната галерия в Лондон, държи
книга, чийто разтворен формат имитира сърце.
Книгата изминава един дълъг път – първоначално
има вид на глинени плочки, дъсчици, таблички, свитъци
и т.н. В края на античността тя придобива формата на
кодекс, т.е. своя съвременен вид. Кодексът съдържа
листове, изрязани в правоъгълна форма, и е съставен
от различен брой тетради (коли), зашити една за друга
и подвързани. Пергаментът, който представлява обработена по специален начин кожа, е издържлив и гъвкав – той може да бъде  изрязан във формата  на лист
и това го прави удобен за писане на кодекси. Не само
е важно пергаментът да се почисти, да се направи повърхността му   гладка и фина, а и да се умие в осветена вода. Такава е любовта към книгата, че понякога бъдещият скриптор изпива тази вода в знак, че се сродява с книгата. Това е своеобразно жертвоприношение.
Пергаментът се приготвя като дом, в който словото
да се „посели”, и този дом се благоустроява и освещава. С подобни осветителни процедури средновековните хора са приготвяли именно своите домове. Мъдрото
слово е важно, но само по себе си е важно и тялото,
което ще „понесе” това слово, което ще го за-памети.
Когато възложих задачата да бъде направена ръчно изработена книжка, исках учениците да имат пълна
творческа свобода. Не бях им разказала предварително тези факти от историята на книгата. Ако това, което
сега допълвам, им хареса, аз им го подарявам. Тази
малка духовна награда е подпечатана с обичта ми.

е притча за усмивката, в
чийто текст са вградени
фамилни снимки, сами по
себе си представляващи
„разказ” за начина, по
който се усмихват хората
– от бебето до най-възрастния човек. Отвореният
финал на притчата дава
възможност за съавторство на читателя.
Калоян Ботев от 6 „а“
клас е изработил книжка с
патриотично съдържание,
озаглавена „Дедите ни –
мъдри и смели“.
Книжката на Цветелина Генчева oт 12 „а“ клас
е имитация на печатен екземпляр, придружен с ръчно изработено бижу.
Книжката на Росица
Гатева от 12 „а“ клас прилича на малък параван
и може да бъде движена чрез панделката, която
при затваряне на страницата я „пакетира” като
подарък.
Книжката на Пламена
Минчева от 12 „б“ клас е
с корици от фин фурнир,
с украсителна дантела и
кордели за затваряне, а
върху корицата й чрез техниката на пирографиране
е изписано: „Щастлив е
този, който е намерил човека, държащ го за ръка,
когато целият свят се
руши, и този човек му казва:” Нищо, ще си построим
нов”.
Ралица Генева от 12
„в“ клас е създала книжно тяло, изцяло изработено ръчно: текстът е ръкописен, всяка страница е
орнаментирана с изящна
миниатюра на авторката.
Първата страница представлява арткомпозиция
от нотен текст, в който
са монтирани изкуствени
цветя като във ваза. На
втората има изображение
на дървото на живота с
две птици в короната и
наименования на клоните:
любов, надежда, радост,
уважение, приятелство,
подкрепа. Авторският почерк и колажната техника, при която умело са
използвани фрагменти от
списания, придават чар на
книжките на Ирена Стоянова, Иванелия Тотева и
Гергана Минева от 12 „г“

клас.
В книгата „Надеждата” на Ангел Тончев от 12
„г“ клас до името му има
снимка на полярна лисица – с мистичната чистота
на очите си тя прилича на
портрет на душа. Или на
мечта за душа.
Листовете на книгата на Райна Гълъбова от
същия клас имитират неравномерни пламъчета.
Имитацията на огън съответства на надслова от
Яворов:”Аз не живея, аз
горя.” До сентенцията „Мъдър е не този, който знае
много, а чиито знания са
полезни”.
Камелия Димова от 12
„а“ клас поставя прекрасна визуална илюзия - кораб на познанието, чийто
силует се появява от облаци. Началото на нейната „творба” представлява

фотосесии
Първата фотосесия
на ръчно изработените
книжки беше направена
в училище, по време на
едно от занятията на клуба „Творческо и журналистическо писане”. В нея

Подбрани афоризми
от ръчно изработените книжки

Ако някой те иска в живота си, ще направи място за теб
в него, без ти да се бориш за това.
Любовта е неустоимо желание да бъдеш неустоимо
желан.
Силата на характера се определя от две неща: сила на
волята и самообладание; за това за своето съществуване тя ще иска още две неща: силни чувства и голяма
власт над тях.
Изчисти от разума си „Не мога!”
Насилието е последното убежище на некомпетентния.
Честността е първата глава от книгата на мъдростта.
Целувката е вълшебен трик, измислен от природата,
за да възпира речта тогава, когато думите станат
излишни.
Любовта е наградата за любовта.
Слушай и мълчи.
Мъдър е не този, който знае много, а този, чиито знания са полезни.
Не се задълбочавай в спомени за минали години.
Да обичаш нещо, означава да искаш то да живее.
Всеки път, когато простиш, Вселената се променя.
Всеки път, когато протегнеш ръка и докоснеш нечие
сърце или живот, светът се променя. С всяка добрина
и всеки акт на милосърдие твоите цели са постигнати. И нищо вече няма да е същото.

Когато гледам създаденото от учениците, ми
се струва, че алтернативата на книжното тяло „старомодност или романтично спасение” не
съществува. И аз не знам за кого съм по-обнадеждена – за книгата или за човека. За тях най-много съм се страхувала и най-много съм ги обичала.
Дано новата 2013 година да излъчва мъдростта и
светлината на тези деца!
Мария Димиева
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Доц. Илия Железаров: „Изобретателят иска да види своя патент реализиран”
СВЕТЛОЗАР СТЕФАНОВ

Може ли във времена на криза да се прави
наука, и то не в столицата, а в Габрово? Какви
са възможностите пред младите хора в провинцията, които имат желание да се занимават с
наука, да станат университетски преподаватели и да бъдат автори на научни разработки и
патенти? Ще бъдат ли оценени техните усилия
от реалния бизнес? Какво е бъдещето на иновациите и ще се подобри ли връзката бизнес – висше образование в близките години? С тези и
други въпроси се обърнахме към зам.-ректора по
научното развитие в Технически университет –
Габрово доц. Илия Железаров.
- Доц. Железаров, ако
един млад човек в Габрово иска да се развива
като учен, какви възможности има за това в момента?
- Самият факт, че в
Габрово има университет, дава предимство на
младите хора, които имат
афинитет към научното израстване. Разбира се, в
Техническия университет
акцентът пада върху техническите науки и в направленията машиностроене и
електроника, но научните
програми, които развиваме, са десетки.
Открай време, особено
в университетите на Запад, се е държало младите
специалисти във фирмите
да са поне с научна степен „доктор“. Това определя и тяхното кариерно
израстване на пазара на
труда. В България, за съжаление, много малко са
фирмите, които толерират
това израстване, а самото естество на работа в
много от нашите компании
е такова, че не се залага
на иновациите, а се на
изпълнението на задачи и

поръчки. За наша радост,
в Габрово има доста фирми, които работят в друга посока и произвеждат
собствени кадри. Много
голяма част от специалистите в габровските фирми
са възпитаници на Техническия университет. Това
е едната посока, в която
има огромни резерви. В
крайна сметка, държавата
трябва да стимулира бизнеса, а той от своя страна
да дава възможности на
младите хора да се развиват. Защото младите хора
идват с новите идеи и не
са обременени от стари
технологии и виждания.
- Логично е, когато човек иска да се занимава
с наука, да се стреми да
създаде нещо, което остава за поколенията след
него. Доколко нашата
държава защитава правата на създателя на едно
изобретение?
- Процедурите за патентоване и запазване
на авторските права са
стандартни и в Габрово
има специалисти, които се
занимават с тази дейности. Хората обаче трябва

да плащат за тази услуга.
Прави сте, че е много важно, когато човек създаде
нещо, ние да можем да
го защитим. В Техническия
университет има различни
форми това да се случва,
защото   все пак имаме
Университетски център за
научни изследвания, който
има ресурса, включително
и финансов, при наличие
на разработка, да вложи
средства за нейната защита, защото ако е качествена, възвращаемостта е
много голяма. Изобретателят иска да види своето
име и патент реализирани
някъде, за да има смисъл
от усилията, които полага.
- Смущават ли Ви проблемите, свързани с фонд
„Научни изследвания“
към МОМН, заради които
се наложи изслушване на
министър Сергей Игнатов?
- Скандалът беше насочен към един малък сегмент от науката в България. Не цялото финансиране идва от Фонд „Научни
изследвания“. В нашия
университет също имаме
спечелени няколко проекта по този фонд. Но не от
там идва основното ни финансиране. Ние разчитаме на целеви средства за
наука – около 200 хиляди
лева годишно, които идват
от бюджета на Министерството на образованието,
младежта и науката. С
тези пари се осигурява
научното израстване на
кадрите в университета,
закупуването на литература и на специализирана
апаратура, оборудването
на лаборатории и др.
- Кои са най-перспек-

тивните научни направления, в които студентите
могат да инвестират сега,
за да имат реализация
след няколко години?
- Актуалното към момента е записано в Националната стратегия за
научните изследвания. В
нея има няколко приоритетни области: Възобновяеми енергийни източници
и енергийна ефективност;

Уредостроене; Биотехнологии и фармация; Нови
материали и технологии;
Информационните технологии. Нашият университет
попада в рамките на повечето от изброените приоритетни области. Единствено фармацията, биотехнологиите и химията не
са в нашата сфера. Трудно
е обаче да се каже кое
ще е водещото след 10-15

години.
- Много се говори
напоследък за това, че
университетите трябва
да излязат от своите затворени „корпуси“ и да
популяризират науката
на достъпен език. Какво може да се направи в
тази посока според Вас?
- За съжаление, в момента нещата до голяма
степен са такива. Може
би преди 20 години не е
било така. Тогава реалната икономика е изисквала
от научните работници да
създават продукт, който
веднага да се внедри в
производството. Това, което не се е получавало, се
е поправяло, но са отделяни пари за нещо, което
служи на реалната икономика. В момента много
малка част от създадените научни разработки се
внедряват в практиката.
Нашата задача е именно
да търсим връзката с реалния бизнес и той да ни
помогне да разберем какво му трябва, за да се опитаме и ние да помогнем.
Търсим различни форми и
проекти в името на тази
връзка. Трудно е, защото
самата икономика се задъхва, и то не само в България, а и в цяла Европа.
Въпреки всичко не бива
да се предаваме и една от
формите, която обсъждаме
повече от година е да се
създаде един иновационен
парк в Габрово, какъвто се
прави сега в София. Там
да се срещнат науката и
бизнеса, които заедно да
създават иновациите и да
ги разпространяват.
Все още сме на етап
предварителна подготовка

за този проект, но вече са
направени повече от десет
срещи в различни формати и след всяка от тях
все по-добре се изчиства
визията на това, което ни
предстои. И все пак има
още много работа, защото технологичният парк е
много скъпо начинание.
Парите трябва да бъдат
предвидени в следващия
програмен период 20142020 година, защото той
не може да се случи без
европейско финансиране.
- Как в ТУ-Габрово задържате младите хора,
които са решили, че тяхното бъдеще е в научното
израстване, но в същото
време на Запад има голям глад за такива специалисти?
- Всеки човек трябва
да може да прецени къде
е неговото място. Някои
предпочитат да са в реалния бизнес, а други – да
са университетски преподаватели или учени. Основната практика, която
имаме, е нашите млади
колеги да защитят дисертация, да станат доктори, след това асистенти
и да им се даде реална
възможност за научно израстване в кариерата като
преподаватели. Разбира
се, работата като преподавател не пречи на работата и в реалния бизнес.
Такава връзка е повече от
желана. Аз също съм работил в частна фирма и заплатата, която получавах
там, беше по-висока от
тази, която получавах като
млад асистент, но избрах
да бъда асистент. Затова,
казвам, че професията е
въпрос на личен избор.

ли е
Атракции и възстановки ще привличат посетителите в новата експозиция на музея Здрава
психиката на
допитване

НАДЕЖДА ТИХОВА

Различни атракции и
възстановки ще привличат
посетителите на новата
постоянна експозиция на
Регионалния   исторически
музей. За първи път в дългата история на музейното
дело в Габрово ще бъде
направена общоисторическа, а не тематична експозиция, съобщи директорът
на институцията Красимира Чолакова. В музея вече
са готови с концепцията и
разработката на темите,
които ще бъдат включени
в нея. „Досега в музея, в
цялата му дългогодишна
история, не са правени
постоянни експозиции, съгласувани с Министерството на културата и   узаконени – коментира Чолакова.- Всичко досега е
било като едни временни
изложби. В тази общоисторическа експозиция ще
започнем с археология –
нещо, което също досега
не е правено. В нашите
трезори стоят заключени
уникати. В отдел „Археология“ има 21 000 единици
фонд. От тях се интересуват както посетители,
така и учени. От музея във
Велико Търново искат да
включват наши експонати

в техни каталози. Така че
както праисторията, така
и времето на траките, на
Средновековието ще бъдат
много атрактивна част от
бъдещата експозиция.“
Предвижда се да бъдат
направени някои възстановки в музея, които ще
въздействат на посетителя
по съвсем различен начин.
Идващите от Велико Търново туристи ще могат да
видят тук нови и уникални
неща в археологията, които не са могли да видят в
старопрестолния град. Ще
се запознаят с пазителите
на прохода – дервенджиите, които ще бъдат показани също по нов начин.
Разбира се ще има раздел
за Габрово като духовен и
просветен център, за националното Освобождение
и т. н. Няма как да не присъства и темата за габровската индустрия, за българския Манчестър. Тази
тема ще бъде подкрепена
в експозицията от оригинални машини от фонда
на музея, каквито няма
други, запазени в България. С няколко атракции
ще бъде представен и обществено-политическия
живот на града в миналото. Предвижда се галерия
на габровските кметове с

оригинална възстановка
на кметски кабинет. Но
една от най-големите атракции засега е наречена
„Габровската улица“.
„Улица като част от музейната експозиция ще се
направи не само за пръв
път в Габрово, но като
начин на експониране – и
за пръв път в България
– уверява Красимира Чолакова. - Има показвани
досега различни улици –
например в музея в Пле-

вен и на други места, но
не и по този начин. Ние
ще покажем обществени
сгради и съоръжения и самият посетител ще може
да върви по тази улица.
Ще има например една
„афишна кула“ - павилион
за продажба на вестници,
на който са се разлепвали
и афиши за различни събития в миналото. В афишната кула ще се продават
печатни издания, каквито
е имало в България и в

Габрово през 30-те години
на XIX век. Посетителят ще
може да мине и да си вземе от „кулата“ за спомен
афиш от вечеринка или
от друго събитие. Освен
афишната кула, атрактивно ще бъде показана и
църковната архитектура
и утвар. Посетителят ще
може „да влезе“ в храма
и да разгледа църковната
утвар, част от иконостас и
икони, които никога досега
не са показвани. За новата музейна експозиция ще
бъдат извадени от трезорите множество културни
ценности, които досега не
са виждали бял свят и не
са показвани пред широка
публика.“
Разбира се преди да
бъде подредено и реализирано всичко това, в музея предвиждат и реконструкция и ремонт на вътрешното пространство на
музейната сграда на улица
„Николаевска“ 10. За реализирането на новата историческа и туристическа
атракция от Регионалния
музей ще кандидатстват
за финансиране към Министерството на културата.
Според Красимира Чолакова нужната сума не е
чак толкова голяма – 130
хиляди лева. Интересно е

бяха заявени за зелената
енергия и отпадането на
преференциите, стъписа
инвеститорите. Тъй като
това беше устен разговор,
аз помолих инвеститора
писмено да изпрати намеренията си дали се отказва от инвестицията. До 17
януари не сме получили
писмен отговор“ - обясни
кметът на Трявна
През месец май 2011
година фирма „Айлънд
България” ЕООД, дъщерна
на „Айлънд Ренюъбъл Ли-

митед” – Ирландия заяви
намерение за изграждането на ветроенергиен парк
край Трявна. На свое заседание на 28 юли Общински
съвет – Трявна даде съгласие Общината да сключи
договор за развитие на
ветроенергийния проект.
През септември 2011
година Община Трявна и
компанията „Ай Би Фоур“
ЕООД – София подписаха
договор за развитие на
ветроенергиен проект на
територията на общината.

Според договора в следващите 36 месеца трябваше да бъде измерен потенциалът на вятъра край
Трявна с три специализирани за целта мачти.
Ако атмосферните условия се окажат подходящи, проектът предвиждаше изграждането на до 30
ветрогенератора, заедно с
цялата инфраструктура и
съоръжения, необходими
за функционирането им.
Дружеството „Ай Би
Фоур“ ЕООД трябваше да

съвпадението на сумата
с годишнината на музея
– през тази година институцията ще навърши 130
години. Според директорката на музея 30 хиляди
лева ще осигурят собствени средства, а за още 100
хиляди ще кандидатстват
към  Министерството.
„Голяма част от културните ценности, които стоят
в трезорите, а са действително уникални, трябва да
бъдат гледани от посетители“ – категорична е Красимира Чолакова. Освен
всичко това в музейната
сграда е предвидено изграждането на рекламноинформационен щанд, на
който ще бъдат продавани
различни рекламни материали и сувенири. За пръв
път през тази година музеят издаде няколко рекламни материали – календари,
папки, хартиени торбички,
а до края на годината ще
бъдат издадени рекламни материали, свързани
с исторически личности,
които ще се продават на
посетителите. Красимира
Чолакова предвижда издаването на албум за Пенчо
Семов, свързан с неговата
140-годишнина, който да
се продава и е убедена в
интереса към него.

изгради и управлява ветроенергийния парк, а след
прекратяването на договора да демонтира всички
движими съоръжения и да
рекултивира имотите. В договора с Община Трявна
бяха предвидени ежегодни
такси от по 5000 евро за
всеки инсталиран ветрогенератор. Намеренията на
фирмата бяха да инвестира
между 40 и 80 млн. евро
в зависимост от броя на
инсталираните ветрогенератори.

Вероятно няма да се строи вятърен парк край Трявна
СВЕТЛОЗАР СТЕФАНОВ

Няма сериозно придвижване на дейности по
изграждането на парк за
вятърни генератори край
Трявна, информира кметът
на общината инж. Драгомир Николов.
„Преди месец и половина ми се обади инвеститорът и ме информира, че
ще демонтират кулата, с
която правят замерването
на вятъра – каза Николов. - Явно цените, които

българите?

Продължава от стр. 1

	Цветелина

Иванова:
„Не мога
да определя. Мисля,
че много
хора имат
психични
заболявания и за
тях трябва да се положат
специални грижи, но те
не търсят помощ. Причините за това може би са
свързани с несигурност
и с финансовото положение“.
	Деньо: „Не е здрава и
мисля, че
най-вече
младите
имат проблеми
с
това. Те се
занимават
с
неща,
които не ги учат на нищо
добро и това е основната
причина за лошото им
психично здраве“.
Веселина Гатева: „Според мен не е здрава и
мисля, че хората се нуждаят от по-специални грижи свързани с психичното им състояние. Може би
най-значимата причина
за лошата ни психика е
икономическото положение, но също така и престъпността“.
Севдалина Армянова:
„Мисля, че имаме добро
психично състояние, но
винаги са нужни подходящи грижи, за да остане
то такова“.
Танка Цвяткова: „Мисля, че психиката на
българите не е здрава и
главната причина за това
е бедността. Разбира се,
хората се нуждаят от подходящи грижи, за да останат в добро психично
състояние“.

