Призови места за габровските
колоездачи от „Купа Зарата” в
състезанието по крос-кънтри

Над 2,5 тона
боклук събраха
от парк
„Българка”

Четвъртък, 25 април 2013 ã., áð. 96 (4850), ãîäèíà ÕÕII. Öåíà 30 ñò.

Хванаха нелегално такси, обслужвало
маршрут към Севлиево и Павликени

на стр. 8

Дилемата ÕËÅÁÎÇÀÂÎÄ ÃÀÁÐÎÂÎ
- тунел или глоби? 100%

Остават още
250 дни!

на стр. 8

РУЖА ЛЮБЕНОВА

НАТУРАЛЕН
ПРОДУКТ
здравословен,пълнозърнест хляб

ГРАХАМ
òåë.80-66-63

Мирослава Лилова ще съветва
Министерството на културата

Севлиевската полиция хвана 41-годишен габровец,
който извършвал нерегламентиран превоз на пътници
по маршрута Габрово-Севлиево-Павликени, съобщиха
вчера от Областната дирекция на МВР.
Колата на нелегалния таксиджия Б. И. - лек автомобил „Фиат“, била спряна около 9,15 часа на 23 април на
пътя между Севлиево и с. Богатово. В хода на проверката било установено, че габровецът извършва обществения превоз на пътници по споменатия маршрут, без
да притежава лиценз и да има необходимата за това
правоспособност. По случая в РУ „Полиция“ - Севлиево
е започнато досъдебно производство по чл. 324, ал. 1 от
Наказателния кодекс. Който упражнява професия или
занаят, без да има съответната правоспособност, се наказва с лишаване от свобода до една година и с глоба.

Председателят на Народно читалище „Развитие-1869” в Дряново Мирослава Лилова е включена от гражданската квота
в състава на Общественоконсултативния съвет към
Министерство на културата. Лилова беше подкрепена от асоциация „Съвременни читалища”, обществен фонд „Читалища”, НЧ
„Искра-1860” - Казанлък и
НЧ „Развитие-1869” – Дряново. Тя е получила доверието на своите колеги,

защото е
доказала,
че умее
да работи
отлично
в
екип,
да разработва
успешно
програми
и проекти и е предпочитан консултант по редица
въпроси, свързани с нормативната уредба на читалищата.

330 000 лева, от които за
заплати на персонала са
дължими около 600 хиляди. Не може обаче да се
отрекат усилията на д-р
Паралчев да разшири максимално дейността на болницата. От тази година тя
получи нов лиценз за дейност и работи по повече
клинични пътеки. Според
зам.-кмета Митхат Алибашев лечебното заведение
е започнало да заработва

разсроченото изплащане
на дълга. Едва ли за 90
дни д-р Пенчев ще може
да направи нещо повече
за задълженията на болницата, но със сигурност
трябва да оправи първо
силно разстроените взаимоотношения в колектива,
за да има кой да остане
на работа там. Според
Митхат Алибашев микроклиматът вътре е много
влошен.

допитване

Д-р Младен Пенчев ще управлява временно севлиевската болница
директор на здравното
заведение д-р Божидар
Д-р Младен Пенчев – Паралчев не дочака изтиуправител на общинския чането на тригодишния си
„Медицински център 1“, договор през месец май
ще управлява временно и и подаде оставката си.
общинската многопрофил- Едномесечният предупрена болница в Севлиево до   дителен срок за неговото
провеждането на конкурс напускане изтече на 23
за управител. Това реши- април и той вече не е
ха във вторник общин- директор на МБАЛ „Д-р
ските съветници в града Стойчо Христов“.
Д-р Младен Пенчев ще
на свое заседание. Ще
припомним, че предишния управлява общинския стаНАДЕЖДА ТИХОВА

ционар най-много до 90
дни според нормативните
документи. До това време трябва да се проведе
конкурс за титуляр, който
беше обявен от ОбС. Ще
припомним, че въпреки
усилията на д-р Паралчев, севлиевската болница
продължи да трупа дългове както към персонала, така и към доставчици. Общо задълженията
на болницата са около 2

месечно почти двойно повече пари в сравнение с
миналата година. Преди
около месец ОбС също
реши да помогне на задлъжнялата болница, за да
не бъде спряно електрозахранването при 90 хиляди
лева дългове към „Енерго
Про“. Общинските съветници гласуваха да се отпусне 30 хиляди лева целева помощ на здравното
заведение, за да започне

Ралица Негенцова обучи габровската РИК
РУЖА ЛЮБЕНОВА

Вчера говорителят на
Централната избирателна
комисия (ЦИК) Ралица Негенцова беше в Габрово
за обучение на членовете
на Районната избирателна
комисия. На срещата в
Ритуалната зала в Община Габрово присъстваха
и общинските служители
и представители на МВР,
които ще бъдат ангажирани за предстоящия вот на
12 май. Както е известно,
ЦИК издава методически
указания за дейността
както на районните избирателни комисии, така и
на секционните избирателни комисии, които биват
разяснявани на тези срещи.

Подобни обучения се
правят преди всички избори. И вчерашното имаше
за цел да се внесе повече
яснота около самата организация на изборния ден,
отчитането на резултатите
и най-новото изискване на
Изборния кодекс - издаването на копия от протоколите.
От вчера започва и
отпечатването на изборните бюлетини. В тях са
изписани наименованията
на партиите или на коалициите от партии, както са
регистрирани в Централната избирателна комисия, поредните номера на
партиите, както и първите
три имена в листите на
съответните политически
сили.

Работим
за съживяването
на икономиката

25
ИЗБОРИ
2013
На снимката отляво надясно: Ралица Негенцова,
председателката на РИК-Габрово Мария Недева и
секретарят Иванка Баева

TEA Laser” и „Бъдещето в
Проект ще превърне Габрово Хората на комисар Гичев с ново „Nitrogen
нашите ръце” заминават за европейския
в реплика на побратима Тун „въоръжение”, получават 5 таблета фестивал „Наука на сцената”
МИНКА МИНЧЕВА

И Габрово ще бъде с
цветя, градини и паркове
като в Швейцария. Драстичната промяна се очаква да стане факт до края
на тази година, когато ще
започне реализацията на
съвместен проект между
местната Община и упра-

ВАЛУТНИ
курсове

вата на града побратим
Тун. Според идеята ще се
създаде звено, което ще
се занимава с озеленяването на града и поддържането на парковете и градините. Хората, които ще
работят в него, ще се обучават в Тун и швейцарски
специалисти ще предават
опит в Габрово. на стр. 2

РУЖА ЛЮБЕНОВА

От вчера Пътна полиция към Областната дирекция на МВР в Габрово разполага с пет таблета. С тях
катаджиите ще проверяват  
движещи се и паркирани
коли за налична валидна
застраховка „Гражданска
отговорност“, за свидетелство за управление на
моторното превозно средство, ще правят справки
дали водачът има наложени наказания с електронен
фиш и др.
Електронните устройства са вече на разположение на звената за пътен контрол, обясни вчера
пред репортер на вестника
комисар Гичо Гичев, началник отдел „Охранителна полиция“ при ОД на
МВР. По регистрационния
номер, въведен от служителя към масивите на
Гаранционния фонд, веднага ще стане ясно дали
автомобилът има валидна
„Гражданска отговорност“.

USD - 1.503790, EUR - 1.95583, CHF - 1.589850, GBP - 2.294230

ВРЕМЕТО прогноза

шест проекта и 12 учители
бяха подбрани на нациоДва проекта на учите- налния фестивал „Наука
ли от Севлиево - „Nitrogen на сцената 4” миналагта
TEA Laser” на Никола Дюл- година. в Севлиево. От 25
гяров от СОУ „В. Левски“ и до 28 април т. г. в Слюбице
„Бъдещето в нашите ръце“ - Полша, и Франкфурт на
на ЦДГ „Радост”, плюс още Одер - Германия, 350 учи4 проекта от цялата страна тели по природни науки от
ще представят България 25 страни ще представят
на европейския фестивал своите идеи и подходи при
на стр. 2
„Наука на сцената“. Общо преподаването им.
СВЕТЛОЗАР СТЕФАНОВ

Ако се окаже, че липсва
или е изтекла, се правят
снимки, включително и на
стикерите на панорамното
стъкло. Информацията за
нередовните водачи остава
в паметта на таблета и
няма как да бъде изтрита.
Електронните устройства
са свързани с централен
сървър и запаметеното от  
директно отива там. Няма
как да бъде подменено или
унищожено, което прави
схемата „мой човек“ неработеща. Който и да е сгафилият, дори полицаят да
въведе номера на собствения си автомобил и той се
окаже нередовен, информацията остава. и санкциите следват, обясни комисар
на стр. 2
Гичев.
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Продължава на стр. 8

Следите ли
изявите на
кандидатдепутатите?
Илия Няголов: „Понякога
следя
изявите и
кампаниите
на кандидатдепутатите,
защото все
още не съм
си изградил
мнение за
тях. Като цяло се интересувам
от предстоящите избори, но
мисля, че всичко около тях е
една голяма бъркотия“.
Димитър Димитров:
„Смятам, че
още е много
рано. Всички депутати
дават само
обещания,
но трябва
да има нещо
конкретно –
например да се обърне внимание на здравеопазването и
на обслужването на хората.
Аз лично все още тълкувам
изявите на депутатите и търся
по-добра перспектива от някоя
партия. Затова не съм формирал мнение, но скоро ще взема
решение относно предстоящите
избори“.
Йордан Григоров: „Не
следя предизборните
изяви
на
депутатите,
защото те
не предлагат
нищо ново
на хората.
Също така
не се интересувам от изборите
и не мисля да гласувам, защото смятам, че няма за кого да
дам гласа си“.
	Янка Трингова: „Да, следя
изявите на
депутатите.
Мисля, че в
кризата, в
която се намира България в момента, трябваше
депутатите да се откажат от
предоставената им субсидия,
но никой не го направи. Също
така смятам, че трябва да помислят повече за хората и да
работят за народа“.
Спасова: „Не, защото нямам възможност, но се интересувам от предстоящите избори.
Не мога да кажа дали вече съм
си изградила мнение.
Продължава на стр. 8
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Габровските ръгби-ветерани застават срещу
колегите си от „Валяците” в Перник в неделя

ито водачи на листата с
№ 25 са Стойчо Василев,
изпълнителен директор на
Габровските ветерани „Топлофикация-Перник“,
по ръгби застават срещу и известният габровски
колегите си от „Валяците“ автомобилен състезател,
в Перник в неделя. Прия- четирикратният републителската среща е финан- кански шампион Атанас
сирана от ПП „Лидер“ и Божилов.
Стойчо Василев ине част от предизборната
програма на партията, чи- формира, че миналата не-

деля (21 април 2013 г.) на
ръгби-игрището в Габрово
в кв. Хаджицонев мост с
финансовата подкрепа и
под егидата на „Лидер“ в
приятелска спортна надпревара са се срещнали младежките отбори по
ръгби на пернишките „Валяци“ и състезателите на
Варна. Оспорваната игра

е завършила при резултат
29:13 за „Валяците“.
Водачът на габровската листа на ПП „Лидер“
Стойчо Василев заяви, че
стремежът на политическата формация е създаване на условия за развитие на спорт, чрез който
младите хора да изграждат себе си като здрави,

волеви, дисциплинирани,
всеотдайни и издръжливи
личности.
Затова усилията им са
насочени към създаване
на условия за развитие
на масовия спорт, както
и за постигане на високо
спортно майсторство, което да разнася славата на
страната ни.

След преминалия ураганен вятър на 14 март 2013
г. (четвъртък) се оказа, че са нанесени сериозни
поражения на навършиото през 2011 г.
150 години НЧ “Априлов-Палаузов 1861” - гр. Габрово.
От сградата, която е емблематична за града, липсват
над 400 кв. м ламаринен покрив, дървената обшивка също
е пострадала сериозно, изпочупени са много прозорци
и са изкъртени фризове. След направения предварителен
оглед щетите възлизат на около 20 000 лв. Читалището
не разполага със средства за извънредни и бедствени
ситуации, няма застраховка, а субсидията му за 2013
г. е намалена с 10 000 лева. В сградата на Читалището
се помещават Драматичният театър и част от
Регионалната библиотека, при които има най-много
поражения. Тук активно репетират и концертират 12
състава с над 250 самодейци. Обръщаме се с молба
към Вас за помощ, съдействие и подкрепа.
Банковата ни сметка е: Корпоративна ТБ АД, София клон Габрово, ул. “Николаевска” 6
BIC: KORPBGSF, IBAN: BG65 KORP 9220 1033 2741 02

задание за изработването
на плана и скица с предлоМестният парламент жение за трасе на пътя.
в Севлиево не разреши
Предвиденото със застроителство на горски ав- данието и скицата трасе
томобилен път в землище- засяга имоти частна дърто на село Стоките.
жавна собственост в земПредложението е било лището на с. Стоките с
направено въз основа на начин на трайно ползвазаявление на ДЛР „Росица” не „залесена територия”,
до кмета д-р Иван Иванов „поляна” и „горски път”.
с искане за разрешаване Трасето свързва местноизработването на подробен стите Марински кладенец
устройствен план – парце- и Зеленикова поляна. Споларен план за изграждане ред вносителите трасето
на горски автомобилен път „ще доведе до положив землището на с. Стоки- телен ефект в основните
те, община Севлиево. Ис- дейности на ДЛС „Росица”
кането е придружено от – стопанисване и охрана

на горите и ловностопанска дейност”. За даване
на такова разрешение Законът за устройство на територията изисква съгласието на ОбС. Преди да
внесе предложението на
вниманието на общинските съветници, кметът д-р
Иван Иванов поискал становището на ВиК „Бяла” за
целесъобразността на изграждането на горски автомобилен път в този горски
район.
„Нашето становище е,
че на този етап не трябва да се разрешава нарушаване на терените в

санитарно-охранителната
зона на водохващане „Зелениковец“ поради това, че
прокарването на искания
път ще влоши качествата и
ще затрудни ползването на
водите от този водосбор
за питейно-битови нужди
на повече от 40 хиляди
души - се казва в отговора
на ВиК „Бяла”. - Извършващата се в момента сеч на
широколистна дървесина в
този водосбор (на по-ниско
ниво от исканото в заявлението на ДЛС „Росица“) и
в момента при валеж създава кални потоци, които
възпрепятстват пречиства-

нето на водата в ПСПВ в
с. Стоките и доставянето
й до потребителите. Посоченият на картата път е
почти на върха на водосбора и при прокарването
му, а и след това при експлоатацията и изсичането
на дървесината от района
няма какво да спре калните потоци по пътя им
надолу към водохващането.
Липсата на гора е причина за бързото топене
на падналия през зимата
сняг и голямото изпарение
от оголените терени” – се
казва още в становището
на ВиК „Бяла”, което д-р

Иванов прочете пред общинските съветници.
Експертите от ВиК „Бяла“
обясняват, че „сечите във
всички вододайни зони едновременно са причина и
при последните валежи на
15 и 16 април 2013 г. да
бъде спряно напълно за 36
часа постъпването на вода
от всички водохващания.
„Толкова много часове
без постъпване на вода от
нито едно от водохващанията към ПСПВ в с. Стоките
не е отбелязвано досега от
1954-55 г., когато са били
изградени и пуснати в експлоатация. След 1980 г. В.

Предизборен щаб
на ПП „Лидер“

ОбС в Севлиево не разреши сеч за строителство на
горски автомобилен път в землището на с. Стоките
МИНКА МИНЧЕВА

На 25 април 2013 г.
от 18.00 часа в
НУ „Васил Левски“
ще се проведе

родителска
среща
с родителите
на бъдещите
първокласници деца,
родени през
2006 година.

„Nitrogen TEA Laser” и „Бъдещето в
нашите ръце” заминават за европейския
фестивал „Наука на сцената”
Продължава от стр. 1

Събитието ще се открие
от полския министър на
образованието Кристина
Шумилас.  
Как да създадем виртуален свят, който да направи уроците по геометрия по-вълнуващи? Как
да свържем поезията с
химията или приказките с
физиката при преподаването им? Такива проекти
правят фестивала „Наука
на сцената” сборен пункт
за   активен обмен на образователни концепции и
методи на преподаване на
природните науки между
учителите от цяла Европа
и Канада, обясниха от СОУ
„Васил Левски“. В продължение на 4 дни учители по
физика, химия, биология
и математика от европейските страни и Канада се

Випуск 1948/1953 година на Текстилния
техникум в гр. Габрово
поздравява всички бивши учители, ученици с
65-годишнината от основаването и 60 години на
първия випуск със специалности: предачество,
тъкачество, трикотаж, апретура и багрене, вечерно
и задочно обучение. Техникумът е основан на 15
септември 1948 година с директор инж. Никола
Йорданов. Възпитаниците на Текстилния техникум
се гордеем, че сме учили в това престижно учебно
заведение, осигурило добри специалисти на родната
ни промишленост. Кадрите работихме не само в
Габрово, но и в цяла България. Освен четирите
специалности, обучение получиха стотици млади хора
и в областта на пластмасите.
Независимо че от 6 години техникумът е
ликвидиран, ние, възпитаниците му от първия випуск,
се обръщаме към всички ученици да подкрепят
начинанието ни за написване на пълната му история.
Нуждаем се от идеи, снимков материал, текст,
предмети, свързани с тези събития, по възможност
по випуски.
Инициативният комитет желае на всички живи
съученици или техни синове, дъщери, внуци здраве,
бодрост. Мили съученици, бъдете благословени!
Подкрепете нашата идея.
За контакти: Инициативен комитет:
Веска Вас. Досева - Цанкова
гр. Габрово, ул. „Юрий Венелин“ № 6
тел. 066/87 61 08
Димитър Иванов Постомпиров
гр. Габрово, ул. „Неофит Рилски“ № 31
тел. 066/86 12 25
Тинка Димитрова Бочукова - Райкова
гр. Габрово, бул. „Трети март“ № 30а
тел. 066/87 03 17
Никола Иванов Трънков
гр. Габрово, ул. „Ангел Кънчев“ № 49
тел. 066/87 89 09

събират, за да се вдъхновят взаимно.
Под мотото „Пресичайки границите с обучението
по природни науки” „Наука
на сцената” – Германия и
Полският организационен
комитет от Университета
„Адам Мицкевич” в Познан
предлагат на учителите
възможността да разпространят своите идеи за преподаване в класните стаи
на цяла Европа.
Фестивалът е домакин
и на срещата на широка
международна мрежа от
учители, събрани да дискутират дългосрочни сътрудничества и работата
по текущи проблеми на
използването на смартфоните в часовете по природни науки или на информационните медии в
началното училище.

Хората на комисар Гичев с ново
„въоръжение”, получават 5 таблета
Продължава от стр. 1

Нововъведението има
за цел да се избегне масовата практика шофьорите
да плащат само една или
две вноски по „Гражданската отговорност" и да
карат автомобила си целогодишно.
Електронните устройства ще показват и дали
проверяваният има шофьорска книжка, валидна
ли е, отнета ли е и т. н.,
особено когато някой се
опита да лъже, че я е изгубил.
Друга роля на таблетите ще бъде и контрол
на самите пътни полицаи.
Всяко устройство е GPS
и във всеки един момент
може да бъде проследен
къде е обслужващият го
служител, дали работи и
на кое място. Впрочем, с

таблетите могат да бъдат
правени и други справки
– за документите за самоличност, например. На
по-късен етап ще им бъдат
поверени и други функции
– за издирвани МПС-та, за
спрени от движение такива
и др.
Общо към момента
пътните полицаи в страната получиха 260 таблета.
Устройствата, заедно със
SIM-картите за достъп до
Интернет, струват 300 000
лева. Въвеждането им е
част от Стратегията за изграждане на система от
автоматизирани технически средства за контрол
по спазване на правилата
за движение по пътищата,
единен център за обработка на нарушенията и конкретен проект за оборудване на нарядите.

Проект ще превърне Габрово в реплика на побратима Тун
Продължава от стр. 1

„Общината е амбицирана да положи сериозни усилия за поддържане
и развитие на зелените
зони, на свързаните с благоприятната градска среда
междублокови пространства и паркови зони. Поддържането и развитието
на цветни фигури, които
наистина да дават поразличен облик на нашия
град, а той има изключително добър потенциал в
тази насока. В този смисъл Община Габрово се
ангажира със създаване
на своя дейност, която
да се ангажира пряко с
поддържане на зелените
зони” - коментира кметът
Таня Христова. Тя припомни, че започва реализирането на проект, който ще
върне отново красотата на
парк „Маркотея”.
„Имаме амбиция да облагородим и парк „Баждар“. Виждаме, че градът
ни се развива, появяват
се нови зони, което налага
едно друго отношение към
прилежащите зелени територии и мънички паркове в
различни части на нашия
град. С този ангажимент

ние ще създадем дейност
по озеленяване, която ще
бъде факт още в края на
тази година. Тя ще създаде необходимия екип,
който да се ангажира със
съответните дейности. Със
съвместния проект с Община Тун ние ще успеем
да укрепим капацитета на
тази нова структура, да
научими добрите практики,
които те успешно създават
и прилагат в рамките на
техния град отново с дейност, която ще е пряк ангажимент на Общината. И
по този начин вярвам, че
за този тригодишен пери-

од ние ще успеем да променим града. А устойчивостта на тази инициатива
ще бъде ангажирана с бюджетните разходи, които
ежегодно Община Габрово
отделя за поддържане на
зелените зони. Това е дейност, която досега е била
предоставяна на външни
фирми посредством конкурси. Оттук насетне това
ще бъде пряк ангажимент
на Общината.” – представи
начина, по който Габрово
ще прилага швейцарския
опит в създаването на
красиви паркове и градини кметът Таня Христова.

Търново вече не получава
вода от района на Лъгът,
с. Стоките, община Севлиево и след този момент
вече изсичането в района
се увеличава. Районното
управление на горите е в
Търново” – отбелязват от
ВиК „Бяла” в писмото до
кмета д-р Иванов. То се
оказа решаващо за решението на ОбС и той не
разреши изработването
на подробен устройствен
план - парцеларен план
за изграждане на горски
автомобилен път в землището на с. Стоките, община
Севлиево.

Поради извършване на аварийни ремонти
днес от 9:00 до 17:00 ч. без вода ще останат улиците
„Радост“, „Доспат“, „Брянска“, „Христо Ботев“, „Христо
Смирненски“. Продължава реконструкцията, заради която ще бъде временно преустановено водоподаването на
улиците „Чавдар“, „Чардафон“, „Средна гора“, „Смърч“ и
„Никола Войновски“.

Лекари
Д-р Трифонов - невролог, психиатър - Габрово, ул. „Емануил

Манолов“ № 12-А, 804 549, 0885 251 655. ИЗДАВА ПСИХИАТРИЧНИ УДОСТОВЕРЕНИЯ.

МедИЦИНСКИ материали
Слухов апарат - нов, продава тел. 0893 200 978. [11, 7]
Козметика, масаж
Масажи - 0896 867 284. [11, 10]
Масажи предлага тел. 0897 219 833. [22, 10]

Благодарност
Уважаема редакция,
Пише ви една севлиевка, потърсила медицинска помощ в
отделение УНГ в МБАЛ „Д-р Тота Венкова“. Състоянието ми беше
отчайващо критично, бях по-близо до някакви други измерения,
отколкото в реалния свят.
Лекарите д-р Атанасов, д-р Димитров и д-р Дамянов ме
посрещнаха със затрогващо внимание, професионална загриженост и човешка топлота. В този момент като ангел-спасител ми
се яви и санитарката Павлина, грижовна и състрадателна през
всичките ми дни на лечение.
Тази човешка съпричастност към болката ми долових и у
всички медицински сестри, които се грижиха за мен, а крехката
и нежна сторша сестра Мария майчински ми вдъхваше сили и
упование, че ще оздравея. Благодаря им! Благодаря и на всички
лекари, които бяха извикани като консултанти за моя случай в
отделението.
Сега съм здрава и ще съм благодарна до края на земните си
дни на всички тези достойни хипократови наследници за професионализма им, за лечебната оздравителна сила, която вдъхват у
пациентите си с човешкото си отношение и съпричастност.
Желая им от сърце да са здрави, Божията помощ и закрила
да е винаги над тях и да ги съпътства във всичко!
Сашка Христова

Анахроника
26-годишният Л. В. от Царева ливада е арестуван за кражба на товарен автомобил „Ивеко”, който бил паркиран на улица
в с. Марча. Мъжът вече е осъждан - за шофиране след употреба
на алкохол, съобщиха от полицията. Кражбата на „Ивеко“-то е
извършена между 12 и 14 април. По случая е започнато досъдебно производство.
542 превозни средства са проверени между 8 и 14 април
на територията на община Дряново при специализирана полицейска операция по контрол на пътното движение. Констатирани
са 211 нарушения. 138 от тях са за превишаване на разрешената скорост, 12 са технически неизправните автомобили, деветима са се движили неправилно по пътното платно, трима от
водачите са били неправоспособни и др. Съставени са 46 акта и
са наложени 165 глоби с фиш.
Откраднат е лек автомобил „Нисан Съни”, който бил паркиран на ул. „Софроний Врачански“ в Габрово. Изчезнал е в
нощта на 13 срещу 14 април. По случая е заведена преписка.
61 превозни средства са проверени при двучасова специализирана акция по безопасност на движението в Севлиево.
Полицейската операция е проведена на 12 април от 16 до 18
часа, съобщиха от ОД на МВР - Габрово. Констатирани са 11
нарушения - четири случая на неизползване на светлини, два
– на непреминат годишен технически преглед, непредставяне
на документи, непълно задължително оборудване на МПС и несключена застраховка „Гражданска отговорност”. Установени са и
двама велосипедисти, които се движили извън населено място
без задължителните светлоотразителни жилетки. За нарушенията
са съставени 3 акта и са наложени 8 глоби с фиш.

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

Четвъртък, 25 април 2013 г., година VIII, брой 17 (2927)

Консултант на изданието:
Архиерейско наместничество - Габрово

Задължителни ли са постът и изповедта преди причастие?
Златина Иванова

Обвързването на изповедта и поста с причастието, по начина, по който се
е наложило у нас, е ново за
Църквата - главно под руско
влияние. Православието по
принцип е много толерантно към разнообразието на
църковните практики в
поместните църкви, но в
случая става дума за нещо
по-сериозно - за една подмяна на църковното учение,
за греха и действието му в
човека.
А да знаем как действа
в нас грехът и какви са противодействията му е от
ключово значение за живота ни като християни.
И така, да се спрем на
учението, което се проповядва и до днес от много
ПРАВОСЛАВЕН
КАЛЕНДАР
25 април, четвъртък
* Св. ап и ев. Марк (Службата се премества на 7 май).
26 април, петък
Св. свщмчк Василий, еп.
Амасийски (Прежд. лит.)
(Тип. с. 442).
27 април, събота
* Лазаровден. Св. свщмчк
Симеон, брат Господен по
плът (Злат. лит.) (Тип. с.
442)
28 април, неделя
† 6 Неделя на Великия пост
– Връбница – Цветница.
Св. апли Иасон и Сосипатър (Всичко на празника)
(Злат. лит.) (Разрешава се
риба) (Тип. с. 443).
29 април, понеделник
* Велики понеделник. Св. 9
мчци в Кизик. Преп. Мемнон Чудотворец (Прежд.
лит.) (Тип. с. 446) (Вечерта
– Последование на Жениха)
(Тип. с. 447).
30 април, вторник
* Велики вторник. Св. ап.
Иаков Заведеев. Св. Донат, еп. Еврийски (Службата се премества на 12
май) (Прежд. лит.) (Вечерта – Последование на Жениха) (Тип. с. 447).
1 май, сряда
* Велика сряда. Св. прор.
Йеремия. Прпмчк Акакий
Серски. Св. Тамара Грузинска (Прежд. лит.) (Вечерта
– Малко повечерие) (Тип.
с. 447).
2 май, четвъртък
* Велики четвъртък. Св.
цар Борис-Михаил. Св. Атанасий Велики (Утреня, общ
маслосвет, Св. Василиева
литургия) (Тип. с. 447) (Вечерта – Последование на
12-те евангелия) (Тип. с.
448) (Службата на Св. цар
Борис и Св. Атанасий се
премества на 9 май).
3 май, петък
* Велики петък. Св. мчци
Тимотей и Мавра. Св. мчк
Ахмед (Сутринта – Царски
часове, вечерня с изнасяне
на св. Плащаница) (Тип. с.
450) (Вечерта – Опело Христово).  
4 май, събота
* Велика събота. Св. прпмчца Пелагия (Сутринта
- Вечерня и Св. Василиева
литургия).  
5 май, неделя
† Възкресение Христово –
Пасха (Тип. с. 454-457).
6 май, понеделник
† Възкресение Христово.
Св. вмчк Георги Победоносец. Св. прав. Иов Многострадални (Тип. с. 265-266)
(Гергьовден).

свещеници у нас. Според
него ние сме недостойни
за приемането на причастие по две причини: заради
греховните си постъпки,
които изобилстват у нас;
и заради светския начин на
живот, който водим през
ежедневието си. За да можем да се причастим, ние
трябва, първо, да получим
прошка за греховете си и,
второ, да променим за малко светския си начин на живот като постим, четем
повече молитви, откажем
се от някои наши нормални
за ежедневието ни привички (според възгледите на
духовника, това може да
бъде гледането на телевизия, събирането с приятели
и други по-крайни неща).
Първо, за греховността
ни. Вярно е, че тя е при-

чината за нашата отделеност от Бога. Не само за
недостойнството ни да се
съединим с Него в причастието, а за принципната
ни отделеност от Бога това е много важно да го
разберем. Бог иска да се съедини с нас, иска да живее в
нас - след Неговата изкупителна смърт и възкресение
това вече е възможно за човека. Но греховността ни,
този плод на повредената
ни човешка природа, прави
невъзможно пребиваването
Му в нас. Това обяснява чрез
едно привидно противоречие Св. Симеон Нови Богослов. Той казва, че в Църквата се е случило невъзможното: неограниченият
и невместим Бог е станал
в Св. Тайни (Кръвта и Тялото Христови) ограничен

и вместим. Но Той остава
такъв само у достойните
причастници. Недостойните не са в състояние да
задържат в себе си Бога.
Който се е причастил достойно, според светеца,
ще има и емпирично усещане за Божието присъствие
у себе си.
Затова първото, което трябва да направим, е
да престанем да мислим за
душата си като за разхвърляна стая, която подреждаме при изповедта. Тоест
да не превръщаме една благочестива метафора в догмат на духовния ни живот.
Нищо не сме подредили у
себе си с изповедта. Въобще, трябва да избягваме
логичното и прекалено образно мислене в духовния
живот. Бог наистина е ве-

рен и прощава греховете,
които изповядваме с искрено разкаяние, но това не
означава, че с изповядания
грях е умряла и страстта,
която го е родила. И именно
тя, а не конкретната постъпка, ни отделя от Бога.
Изповедта има смисъл,
само ако знаем нейната
същност. Тя не ни „очиства“
в смисъл да ни прави в този
момент безгрешни. Бог наистина прощава изповяданите с искрено съкрушение
грехове, но греховността
ни като преграда за Неговата благодат у нас остава. Изповедта е спирка по
дългия ни път на духовно
развитие. С греховните
си постъпки ние нарушаваме духовни закони и само
прошката на Бога и изцелителното действие на Не-

Дошло времето за
голготското жертвоприношение, което Господ Иисус Христос е сторил за
изкупване човечеството
от греха. Трябвало народът
да знае, че Христос е обещаният Месия Спасител,
Който идва за спасение
на тия, които повярват в
Него. И след като е разкрил
на апостолите, че Той „Син
Човеческий ще бъде предаден в човешки ръце, и ще

Го убият, и на третия ден
ще възкръсне” (Мат. 17:2223), трябвало да се покаже
в славата Си като небесен
Цар, та да не се извиняват
отпосле, че не са разбрали
Кой е.
Шест дни преди Пасха
Иисус Христос отишъл във
Витания, дето възкресил
престоялия четири дни в
гроба Лазар, брат на сестрите Марта и Мария, и
оттам тръгнал за Йеруса-

лим. И когато с учениците
Си наближил града и дошли
до Витфагия при Елеонската планина, Той пратил
двама от тях да идат в
селото. Казал им, че с влизането ще видят вързана
ослица и с нея осле; да я
отвържат и докарат. Ако
някой ги попита защо правят това, да кажат, че е
потребно на Господа (Мат.
21:2-4). Стопаните, като
разбрали, че са пратени от
Иисуса, не им попречили. Учениците
нахвърляли дрехите си на ослето и
Христос го възседнал, така тържествено влязъл в Йерусалим. Изпълнили се
думите на пророк
Захарий: „Ликувай
от радост, дъще
Сионова, тържествувай, дъще Йерусалимова: ето,
твоят Цар иде при
тебе, праведен и
спасяващ, кротък,
възседнал на ослица
и на младо осле, син
на подяремница”

(Зах. 9:9).
Вестта за възкресението на Лазар се носела из
града. Хиляден народ се стекъл към Витания да види
Христос, Великия Чудотворец, и възкръсналия Лазар.
Христос, като древните
царе, яхнал на осле, придружен от учениците Си, тръгнал за Йерусалим.
Народът, виждайки в
Христа очаквания Спасител, с възторг размахвал
палмови клонки, постилал
дрехи, дето минавал Той,
хвърлял цветя. Деца и народ пеели и възклицавали:
„Осанна! Благословен Идещият в име Господне, Царят Израилев” (Йоан 12:13).
Шествието продължило и
от височината на Елеонското възвишение, отдето в
чудна красота се открили
градът и храмът, Христос предсказал бъдещата
му съдба и разрушение. На
тоя ден в църква с нарочна молитва се благославят
върбови клонки, раздават
се на богомолците и те ги
отнасят по домовете Си за
благословение.

Вход Господен в Йерусалим (Връбница)

говата благодат може да
възстанови равновесието
у нас и в света. Затова не
е необходимо изповедта да
предшества с часове причастието - това е просто
безсмислено. Изповедта е
тайнство със собствена динамика, различна от
тази на причастието. На
изповед се отива не „по задължение“ и защото това
трябва да се съчетае с
нещо друго - това формализира тайнството и го обезсмисля. Отиваме на изповед, когато нещо ни тежи,
почувствали сме разкаяние
и искаме да го изповядаме.
Ако се причастяваме
3-4 пъти годишно и не откриваме нещо у себе си,
за което да отидем на изповед, то това означава,
че не изпитваме себе си,

съвестта ни е приспана и
трябва горещо да молим
Бога да ни покаже истинския
ни образ.
Въздържанието от храна е отредено от Църквата
да бъде през 4-годишни поста и в сряда и петък. Преди
причастие не е необходим
допълнителен пост. По време на литургията невместимият и неудържим Бог
става вместим и удържим
във виното и хляба на евхаристията. Това не е нещо
нормално, нито самоцелно,
а е чудо на чудесата - така
че без причина Църквата не
би установила еженеделна
литургия. Единствената
причина за отслужване на
литургията е призив към
християните да станат
участници в Христовата
трапеза.

Дарения за новостроящия храм
“Св. Дамаскин, Онуфрий и всех мучеников
Габровских” в кв. Младост, гр. Габрово
Банкова сметка: Корпоративна търговска банка АД
Великотърновска света митрополия
IBAN: BG 11 KORP 9220 1020 1177 03 BIC: KORPBGSF
Банка ДСК - 02/0000000004960128
IBAN: BG 84STSA93000004960128 BIC: STSABGSF

Патриарх Кирил заклейми феминизма Религиозните лидери от цял свят призоваха
като “много опасно” явление
за освобождаване на сирийските духовници
Руският патриарх Кирил предупреди срещу опасността от феминизма,
като осъди пропагандата,
която окуражава жените
да поемат роли, различни
от домакинстването и отглеждането на деца.
„Смятам, че явлението
феминизъм е много опасно”, заяви влиятелният патриарх Кирил в изявление,
публикувано на официалния
сайт на Руската православна църква.
„Феминистките организации проповядват псевдосвобода за жените, която
трябва да се проявява извън брака и семейството.
Мъжът трябва да е
съсредоточен върху въпросите извън къщата, той
трябва да работи и да изкарва пари, но жената винаги е насочена навътре,
към децата и дома си. Ако
тази много важна функция
на жената бъде нарушена,
това ще бъде последвано
от разпадането на всичко
останало – семейството
и в по-широк смисъл – майчинството”, посочи патриарх Кирил.

Ултраконсервативният
патриарх, който е близък
до президента Владимир
Путин, не крие политическите си предпочитания и
остро критикува масовите
протести на опозицията.
Въпреки петициите на много вярващи той подкрепи
и строгото наказание на
членките на женската група „Пуси Райът”, които бяха
изпратени в затвора заради пънк молитва срещу Путин в московска катедрала
„Христос Спасител”, коментира Франс прес.
„Знаем как работи
фалшивата пропаганда на
фалшиви ценности. Налага се мнение, че мисията
на жената да бъде майка,
деградира”, заяви патриарх
Кирил пред организация
на украински православни
жени.
„Не е случайно, че повечето феминистки активистки са неомъжени”, каза
още той и допълни, че няма
нищо лошо жената да има
кариера, ако поставя правилно приоритетите си и
изпълнява задълженията си
на съпруга и майка.

Папа Франциск е призовал двамата православни
епископи, които бяха отвлечени в Сирия, да бъдат освободени, предаде Франс прес.
Пред събралите се около
100 хиляди души на площад
„Свети Петър” папата заявил, че има противоречиви
съобщения за съдбата на
похитените и помолил те
бързо да бъдат върнати в
общностите им. Главата на
Римокатолическата църква
настоял също за прекратяване на кръвопролитията в
Сирия.
Междувременно и Руският патриарх Кирил отправи
призив за освобождаване на
православния митрополит
на Алепо Павел и сирийския
Йохана Ибрахим. Той помоли
руския президент Владимир
Путин за съдействие в разрешаването на случая.  
По-рано Вселенският патриарх Вартоломей също
призова към координирани
действия на държавите в
региона за освобождаването на двамата религиозни
лидери. Правителствата
в Турция и Гърция вече се
ангажираха с помощ в си-

туацията. В обръщението
на Антиохийския патриарх
Йоан се казва:
„Разбираме страха,
който властва в душите
на всички християни в резултат на това събитие.
Призоваваме ги да проявят
търпение и вяра, търсейки
подкрепа в Бога, който със
Своята сила покрива нашата немощ. Ние считаме, че
защитата на нашата родина се състои в нашето
оставане в нея, като работим, за да я направим страна на любовта и разбирател-

ството. Разбираме също, че
и другите граждани, привърженици на други изповедания, търпят последици от
подобни действия. Молим
се да им дари Бог сила в
това изпитание и издигаме
високо гласа си, отричайки
всеки вид насилие, което
раздира тялото на нашата
родина и наранява сърцата
ни. По повод на това тъжно
събитие призоваваме международната общност да
се погрижи за спирането на
това бедствие в Сирия, за
да стане тя отново страна

на любовта, сигурността и
съвместното съжителство.
Призоваваме и всички християнски общности по целия
свят да следят отблизо събитията в Сирия, изразявайки вярата си чрез свидетелства на любовта в света и
да предприемат подходящите мерки срещу насилието,
което заплашва живота на
хората в Близкия Изток.
Използваме случая да отправим призив и към нашите сънародници, от всички
мюсюлмански общности, за
да си сътрудничим и да откажем да възпримаме човека
като търговски продукт, човешки щит пред сблъсъците,
или като разменна монета
в политически и финансови
сделки. И накрая се обръщаме към похитителите и им
казваме, че отвлечените са
апостоли на любовта в света и това се потвърждава
от техните религиозни, обществени и национални дела.
Поради това ги призоваваме в това тъжно събитие
да действат свободни от
фанатизма, който обслужва
само враговете на нашата
родина”.
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Д-р Бъчварова: “Не е само нямането, което кара хората да не
ходят редовно на зъболекар, а и слабата здравна просвета”
НАДЕЖДА ТИХОВА

Д-р Славка Бъчварова – зъболекарят с най-дълъг
стаж сред колегите си в Габрово, бе наградена (за
пореден път) през изминалата седмица от Регионалната зъболекарска колегия със специално отличие. Тя стана Почетен член на колегията и беше
освободена от плащането на членски внос и сочена
като пример за подражание. На 85 години д-р Бъчварова е изключително жизнена – шофира, работи
в кабинета си, учи английски, пътува до Щатите
при синовете си, работи в градината на вилата си,
винаги е приятен и занимателен събеседник с многобройните си познати и приятели и предизвиква
възхищение и завист дори у по-младите си колеги,
които си мечтаят да имат старост като нейната.
- Д-р Бъчварова, всяка жена, на която кажат,
че има зад гърба си 85
години, но продължава
да работи, сигурно би се
обидила, ако я нарекат
стара. При Вас обаче да
си стар, но жизнен и работоспособен, е повод за
гордост. Като Ви гледа човек, му се иска да е толкова енергичен, колкото
сте Вие. На гена Ви ли се
дължи тази жизненост?
- Наистина за мен годините не са тайна и аз
се гордея с тях. На 18 юни
навършвам 86 години, а
на 12 март направих 60
години активна стоматологична практика. Аз съм
благодарна на стоматологичната колегия за отношението към мен. Много
ме уважават колегите, спират ме и ми казват: „Славо, като остарея, искам
да съм като теб, на твоите
години да продължавам да
работя“. Сигурно е ген –
фамилията ми наистина е
от дълголетници. Майка ми
почина на 93 години. Но
мен ме крепи работата.
Не само стоматологичната. Аз така съм скроена,
че не мога да стоя минута без да работя нещо.  
Като се връщах от работа,
съпругът ми ме виждаше
от прозореца на улицата и казваше на синовете ми: „Грабвайте книгите,
че майка ви иде!“. Трябва
да вършат нещо, да четат.
Много мразя мързеливи
хора, много мразя хора,
които работата ги тика. Ти
трябва да си стъпил здра-

во на работата си, да я
работиш с желание, с мерак, да си упорит и взискателен, самодисциплиниран. Ако вършиш работата
си както трябва, не може
да нямаш успехи. В нашата професия трябва да
си много стриктен. Трябва
непрекъснато да четеш и
се усъвършенстваш. Аз не
пропускам нито конгреси,
нито симпозиуми и събрания. Навсякъде слушам,
участвам и съм в крак с
новото. Дори когато бях в
Щатите, помолих сина си
да видя как работят там.
Зъболекарските кабинети
бяха над неговия кабинет
в университета „Дюк“ в
Северна Каролина. Видях
как работят, видях обзавеждането им, материалите им, лабораторията.
Цяла седмица наблюдавах
какво правят. Те ми дадоха
компендиум, за да видя
точно с какво работят.
- През последните
години като че ли няма
специализация на зъболекарите, а всеки работи
всичко. Така ли трябва да
бъде, според Вас?
- Колегите трябва да
се специализират, да се
усъвършенстват. Например аз имам специалност
Пломби, но мечтата ми
е била хирургията. Като
студентка съм учила при
най-изтъкнатите наши професори, при светилата
на стоматологията, които
ходеха да оперират във
Виена и Лондон, и съм
горда, че съм учила при
тях. Основата, която са

В РЗИ е разкрит кабинет за
превенция на психичното здраве
НАДЕЖДА ТИХОВА
В Регионалната здравна инспекция в Габрово
вече е разкрит планираният кабинет за превенция
на психичното здраве в
изпълнение на Програмата
за превенция на суицидния риск. Тя беше приета
във вторник от Областния
съвет по психично здраве.
В изпълнение на програмата ще се популяризират
и възможностите за психологична подкрепа от специалистите в центровете
за обществена подкрепа
и центровете за социална
рехабилитация и интеграция. Веднъж седмично в
държавната психиатрична
болница в Севлиево ще се
организира Ден на отворените врати, където ще се
провеждат консултации с
клиничен психолог, а при
нужда и с психиатър. Програмата предвижда още
провеждане на различни семинари и обучения
по темата за психичното
здраве на специалисти от
детските и учебни заведения, педагогически съветници, училищни психолози,
млади хора.
При сигнали за непосредствени намерения за
самоубийство се предвиж-

да спешна
координация между
институциите - РЗИ,
МВР, дирекциите
за социално подпомагане
и общините, за консултация и евентуална терапия.
В програмата се предвижда също провеждането
на работни срещи между
медицински специалисти,
психолози и социални работници за идентифициране на лица в риск от
извършване на самоубийствен опит. По предложение на д-р Георги Шандурков Съветът за психично
здраве ще се опита да
идентифицира целевите
рискови групи още по-обстойно и подробно в следващото си заседание, за
да се знае от каква психологична помощ биха имали
нужда съответните групи.
В програмата е предвидено да се работи с лицата,
настанени в различните
институции и домове за
стари и болни хора в областта. Освен това ще се
наблюдават хора, трайно
безработни или останали
за първи път без работа.

тите“. Първият секретар на
партията в Търново Йордан Костов беше ученик
на моята майка в Стражица и той нареди да ме
преместят в Търново. Но
там остана една колежка,  
а аз дойдох тук.
- Ако говорим за
стоматологията от гледна точка на пациентите,
малцина са тези, които
ходят редовно на зъболекар. Както се изразява
Ваш колега, българинът е
обеззъбен тотално. Защо?
- Да, страхотно е обеззъбен. Нашата държава,
специално в сферата на
здравеопазването, фалира
отдавна. Но не е само
нямането, което кара хората да не ходят редовно
на зъболекар, а и слабата здравна просвета. Не
идват да си правят зъбите дори по линия на
Здравната каса, където
имат право на две пломби
и две вадения. Възрастни
хора имат корени в устата
си с години. Просветата
е много важно нещо. Но
да оставим само естетичната гледна точка – да
ти се засмее някоя жена
с щръкнал един зъб като
Баба Яга. Най-важното е,
че зъбите се правят, за да
има с какво да дъвчеш, да
се храниш, да се усвоява добре храната. Както
пише в книгите, 33 пъти
трябва да се обърне един
залък в устата, да се усвои по-лесно в червата и
т. н.
- С какво се гордеете най-много във Вашата
дълга зъболекарска практика? Всъщност пациенти
не Ви липсват и сега.
- Старала съм се да
бъда внимателна с всички, да ги съветвам, да им
направя каквото трябва.
Но не всички го оценяват.
Болшинството са благодарни и уважителни. Не
мога да се оплача. Като
тръгна по улиците, непрекъснато трябва да отговарям: „Добър ден“, „Добър
ден“. А за колегите - да
не говорим. Един колега
ми казва: „Завиждам ти,

Славо, че поддържаш контакт с колегите си на тези
години!“. Тук, в кабинета,
работя не за да печеля, а
за разнообразие – да видя
хората, че са живи и здрави. Непрекъснато идват
пациенти, идват приятели
на кафенце, събираме се
да поиграем и карти...
- А за какво съжалявате най-много?
- Човек може за много неща да съжалява. Аз
мисля, че всичко, което
съм си поставила за цел,
съм го постигала. И то
с труд, с дисциплина, с
много работа. Радвам се,
че и синовете си съм научила на труд. Единият ми
син – Йордан Савов, е
лекар и работи в Щатите.
Когато човек инвестира в
професията на детето си,
не може да не остане възнаграден. Не говоря само
за неговите постижения.
Достатъчно е, че на мен
ми направиха там, в неговата болница, операция
на сърцето и то много
сложна – с 5 байпаса. Не
съм очаквала, че той и
другият ми син – Любомир,
ще положат такива грижи
за мен след операцията.
Все съжалявах, че нямам
момиче, но не е вярно, че
мъжете не гледат майките
си. Те са дори по-милостиви. Съпругът ми винаги
казваше: „Който мъж ти
каже, че обича тебе повече от майка си, те лъже“.
- Онези, които Ви познават, знаят, че много
обичате цветята, че обичате да работите в градината на вилата си. Още ли
го правите?
- При мен това е вече
болестно състояние. На
вилата в Поповци в момента е рай. Цъфнали са
толкова много лалета, че
искам по-скоро да заведа
приятелките си и да им набера големи букети цветя.
Там си произвеждам всичко – салата, лук, домати,
имам смокини. Обичам да
правя сладко от зелени
смокини и това е моя гордост. Над 45 плодни дървета имам в двора. И ако

не заминавам есента за
Щатите... И двамата ми
сина са там и ме викат да
изкарам там зимата.
- Какво ще пожелаете
на Вашите млади колеги,
които сега започват практиката си?
- На младите колеги
и по-рано казвах – да не
стават касови апарати. Да
вземат за пример положителните неща на по-възрастните. Да не мислят, че
всичко знаят. Няма всезнаещ човек, човек се учи,
докато е жив. Най-много
им пожелавам да са здрави и да стигнат моите 60
години зъболекарски стаж.
Ето – не ми треперят ръцете, както виждате, акълът
ми е на мястото си. Найхубаво е, че на тези години съм без патерици, със
свеж ум. Може би е така,
защото аз съм спортувала
много. Навремето бях състезателка по ски, по бягания, бях републиканска
състезателка по шахмат
като студентка. Упражнявам и ума си. Без книга
вечер не мога. Рецитирам
наизуст и сега стихове от
Димчо Дебелянов, Христо
Ботев, Иван Вазов, мога и
„Илиада“-та на гръцки да
Ви кажа, а днес по-младите едно стихотворение наизуст цялото не могат да
ти кажат. А аз мога  „Опълченците на Шипка“ от начало до край да го кажа,
милион стихотворения
мога да издекламирам, а
те не могат едно да кажат.
Като ходихме в Кипър на
Балкански конгрес преди
две години с 40 души колеги, аз ги забавлявах цяла
вечер. Не че искам да Ви
се хваля. То е до подготовка. Обичам да ходя на
представяния на книги, на
концерти, на опери. Имам
сестра в Русе и като отида
там, задължително съм на
опера. Винаги съм била
много любознателна. То е
и до ген. Като играем карти, приятелките все мен
питат: „Славо, кой раздава?“... А на колегите пожелавам да остареят като
мене.

ми дали, е много добра.
Сега няма значение, че
не те пращат да специализираш. Стига да искаш,
можеш да го направиш.
Нашите вестници са отрупани с реклами при кой
професор можеш да специализираш, има курсове
по всяка специалност, идват професори отвсякъде,
ние ходим по конгреси...
Можеш да вземеш колкото
си искаш специалности,
стига да усетиш къде е
нишата. Човек трябва да
има и малко нюх, усет
към тази професия. Който
иска – успява. Има и млади колеги в Габрово, които
работят много хубаво и
прогресират.
- Вие сте от Стражица.
Как дойдохте в Габрово?
- Моята стоматологична кариера започна от
Павликенско - село Горна
Липница. Когато тръгнах
от Павликени със заповедта за назначаването ми
през 1953 година, тогава
нямаше леки коли да хвърчат насам-натам. Как да
отида на 14 км до Горна

Липница?! Една каруца,
натоварена с пращини от
грозде за животните, и
аз съм седнала отпред до
човека. Такъв студ и сняг
беше през март, такъв леден вятър... Като стигнах в
квартирата, в която трябваше да живея, жената ми
посочи една малка стаичка, в която имаше насадена една кокошка в едно
кринче, и ми каза: „Докато
не измъти яйцата, няма да
я махаме“. Така две седмици аз спах с квачката
в една стая. Освен това
хазайката започна да ми
разказва как брат й заклал баща й, как комшията
убил жена си и аз останах
потресена. Уговорката ни
за квартирата включваше
и храна. Какво беше менюто? Сутрин – две варени яйца, на обяд – две
пържени, а вечер – едно
бъркано на каша. Когато
изкарах там около две години и дойде околийският
лекар в селото, аз му казах: „Изяла съм над 1800
яйца за това време и ако
може вече да ме премес-

Заради многото
почивни дни
лекарствата могат да
се изписват по-рано

Възрастни и деца засадиха дръвчета край
Клуба на пенсионера в Деня на Земята

Тъй като предстоят повече почивни дни (от 1
до 6 май), личните лекари
и специалистите по съответния профил заболяване могат да предписват,
а аптеките да отпускат,
лекарства на хронично болните пациенти по-рано от
регламентирания 30-дневен срок, съобщават от
Здравната каса. Следващото предписване трябва
да се извърши на датата,
до която са достатъчни
получените от пациента
медикаменти в резултат на
последните две отпускания
от аптеката. Срокът, за
който са достатъчни отпуснатите по предходното
предписване количества
и тези по извънредното
предписване, се отразява
в амбулаторния лист. В
него и в новата рецептурна бланка се записва
конкретната дата за следващото предписване на
лекарства.
Лекарите са информирани за начина на изписване на лекарства за този
период, съобщават още от
РЗОК.
Здравноосигурените
пациенти трябва да вземат
месечните си количества
лекарства в периода 1-6
май.

НАДЕЖДА ТИХОВА
Възрастни и деца засадиха в Деня на Земята
- 22 април, дръвчета в зелената площ на ул. „Юрий
Венелин“, срещу Клуба на
пенсионера. „Инициативата е предложена от Филип
Николов – един от членовете на Клуба, - разказа организаторът Наталия
Влахова. - Веднага след
урагана той сподели с
мен, че освен пораженията от бедствието върху домовете и сградите в града,
са изсечени много увредени дървета. Той изрази желание, ако Общината разреши, да получим фиданки
и да ги засадим. Обърнах се към директорката
на „Горско стопанство“ и
тя ни осигури фиданки от
червен дъб и липа, подходящи за градската среда.
На място дойде и специалист от Общината, който
даде указания къде и на
какво отстояние да бъдат
засадени дръвчетата. С
тези фиданки слагаме началото на така наречената
„Алея на живота“ и за да
бъде и възпитателно и да
отбележим Деня на Земята, поканихме да участват
и ученици от НУ „Васил
Левски“. А ние поемаме

ангажимента да се грижим
за дръвчетата занапред.“
Децата се оказаха
участници в състав за народни песни. В клуба те
попяха на събралите се на
тихи игри и приказка пенсионери, а Наталия Влахова ги почерпи за празника
със сладки лакомства и
по парче от вкусна погача. В бъдещата „Алея
на живота“ бяха изкопани
предварително дупките за
засаждането на дръвчетата. Инициаторът Филип
Николов ръководеше засаждането и охотно обясняваше на децата как точно се сади дърво. Общо
10 фиданки бяха осигурени
от „Горско стопанство“, но
в пространството срещу
клуба можаха да се съберат 6. Според Филип
Николов най-малко 1000
нови дръвчета трябва да
се засадят в градинките и
по улиците в центъра на
Габрово, за да се получи отново разхлаждащата
лятна сянка. „Няма къде
да седне човек на сянка
през лятото – категоричен
е г-н Николов. - За да влезеш в парк, означава да
влезеш в гора, на хладно
да седнеш да си починеш.
Така че всяко ново дърво
е добре дошло.“

25 април 2013 г.
Строителство
Кърти,
иззижда
0878/943-895.
Строителен предприемач
събаря, почиства от А до Я 0895/043-388
Строителен предприемач
събаря, почиства от А до Я,
извършва строителни работи
и ремонти - 0895/043-388
Кърти и пробива 0897/832-363.
Строителство и ремонт на
покриви - 0896/799-364.
Арматурен двор - доставка и заготовка на арматура;
ново строителство; строителни ремонти - 0899/187-972
[12, 9]
Кърти, изхвърля - 0899
023 913. [22, 21]
Лепене на камък - тел. 0896
189 520. [22, 13]
Измазване на комини и
капаци - тел. 0896 189 520.
[22, 13]
Вътрешна и външна мазилка - 0889 755 801. [11, 7]
Изкопи с малък багер, изграждане на водомерни шахти
- 0897 952 510, 0899 147
447. [11, 5]
Покривни ремонти всякакви и др. - 0896 223 386.
[11, 5]
Дренаж, тенекеджийски
услуги, покриви - 0890 328
552. [11, 5]
Направа и ремонт на покриви - тел. 0896 189 520.

Изолации
Алпинисти - 0899/321-190
АЛПИНИСТИ, СКЕЛЕ 0898/907-400
Вътрешен ремонт
Алпинисти - 0878 447 244.
ПАРКЕТ, ДЮШЕМЕ - реде- Външни топлоизолации,
не, циклене, фино шлайфане, алпинисти, собствено скеле лакиране - монтаж на ла- 0898 569 486. [22, 21]
миниран паркет - 86-61-43,
0889/286-025
Щори
Фаянс, теракота, ВиК, ЕЛ. - EТ „КАСТЕЛО“ - ЩОРИ 0878/943-895.
външни и вътрешни, ВРАТИ
Безпрашно циклене - - блиндирани, входни, авто0887/040-471.
матични гаражни, РОЛЕТКИ
Шпакловка и боядисване - - охранителни, ДОГРАМА 0878 580 333.
алуминиева, PVC, БАРИЕРИ
Обръщане и подмазване на - автоматични - 87-04-89,
прозорци, 7-8 лева на линеен 0888/255-318
метър, иззиждане на тераси, ЕТ „ВЕДИМА-М“ - ЩОРИ гипсокартон - тел. 0897/544- 066/86-59-50, 0887/22-43336.
45.
Пълен ремонт на бани 0899 023 913. [22, 21]
Ел. инсталации,
Зидарии и мазилки - 0898 ремонти
Ремонт и монтаж на бойле471 849. [22, 21]
Поставяне на теракота и ри и автоматични перални по
фаянс - 0876 535 458. [22, домовете, без почивен ден тел. 82-16-75, 0899/284-703.
10]
Гипсокартон, окачени та- Електроуслуги, ремонт
вани - 0899 023 913. [22, 6] на ел. домакински уреди и
Фаянс, теракота - тел. инсталации - 0888/298-636,
823-409. [16, 12]
0899 023 913. [22, 6]
Извършвам картон, шпак- Ремонт на телевизори по
ловки, боя, изолация, обръ- домовете - 0888 279 846.
щане на прозорци - тел. 0889 [22, 19]
384 909, 0888 106 278. [11, Електроинсталации 0896 562 036. [22, 14]
5]
Шпакловане, боядисва- Ремонт на телевизори и
не, фаянс, теракота - 0899 електроуреди по домовете 970 757. [2, 2]
тел. 0899 025 455. [4, 1]

Отопление
Пресяти въглища донбас и брикети, кафяви въглища и разпалки. Безплатен
транспорт. 0887/031-439,
0889/991-977, 88-21-13, 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
- 0898/450-946, 0887/105729.
Дърва за огрев - метрови, нарязани и нацепени 066/855-516, 0894/425-151
Дърва за огрев на склад метрови - 50 лева, нацепени
- 60 лева, реални кубатури,
доставка веднага, безплатен
превоз - 0879/988-131
„МГ-ЛЕС“ ЕООД продава изгодно дърва за огрев. Реални
кубици! Безплатен транспорт.
0878/513-655, 0887/547499.
„Пехливанов“ - пресяти въглища донбас, брикети, дърва.
Ниски цени, безплатен транспорт - 066 805 642, 0897
892 903, 0894 733 133.
Дърва за огрев - нарязани.
Изкупувам гори за сеч. 0886
393 722. [20, 14]

Дърва - 50 лв. метрови, нацепени - 60 лв. Незабавна
доставка. 0893 940 922. [22,
8]
Горска кантора - Тодориев.
Гори купува, маркира, издава
позволителни за сеч. 0889
632 740 [11, 5]
Режа дърва - 0899 278
396. [12, 4]
Дърва - метрови - 50 лв.,
нацепени - 60 лв., незабавна
доставка - 0896 428 137.
[15, 3]
Нацепени дърва - 50-60
лв. - 0893 262 793. [11, 3]
Дърва за огрев продава тел.
0899 876 922. [33, 2]

Апартамент - 75 кв. м, на
бул. „Могильов“ 35 продава
тел. 0887 705 959. [11, 2]
Апартамент с гараж продаwww.regentbg.com Skype: regentbg
ва тел. 0878 156 028. [3, 2]
Къща в с. Костенковци продава тел. 0897 633 050. [5,
продава тел. 0876 766 889. новен ремонт, продава тел. 1]
[11, 9]
0888 827 442. [6, 5]
Спешно! Тристаен, тухлен,
Двустаен в блок „Дунав-1“ Гарсониера на Еса, след нов, с Акт 16, изгодно продаза 32000 лв. продава тел. ремонт, тухла, за 29000 лв. ва тел. 0893 756 323. [11, 1]
0888 101 427. [11, 8]
продава тел. 0897 804 090.
Гарсониера за 14000 лв. [11, 4]
Имоти купува
продава тел. 0879 640 705. Самостоятелен етаж от Имоти в и извън града купу[22, 8]
къща с двор, барбекю в кв. ва 0897/429-374.
Къща на Киевци продава Лъката продава тел. 0898 694 Апартамент в центъра, мител. 0898 760 752. [11, 7]
312. [11, 4]
нимум 85 кв. м, до 350 евро/
Мезонет - 160 кв. м, лук- Място, с. Богданчовци, ток, кв. м купува тел. 0894 359
созно обзаведен, плюс тър- вода, път, 760 кв. м, гледка, 201. [12, 5]
госки обект - 55 кв. м, в продава 0888/86-71-85 [33,
идеален център продава тел. 2]
Имоти дава под наем
0897 055 481. [5, 5]
Четиристаен апартамент, Офиси под наем в сградата
Изгодно! Боксониера на тухла, гараж, маза, таван, на ОББ с обзавеждане - 0888
Колелото, с ТЕЦ, след ос- продава тел. 0885 494 762.
907 666. [33, 33]

Едностаен до „Кауфланд“
дава под наем 0893 884 021.
[5, 4]
Стая за студент - 0878 204
299. [11, 7]
Помещения, подходящи
за промишлени нужди, автоработилница, дава под наем
те. 0879 990 920. [3, 3]
Магазин на ул. „Брянска“ 80 кв. м, дава под наем тел.
0887 888 828. [6, 5]
Апартамент дава 0889 632
740. [4, 4]
Квартира за момичета дава
тел. 0897 628 675. [5, 2]
Боксониера в блок „Рачо
Ковача“ дава под наем тел.
0889 909 727. [5, 3]
Изгодно! Помещения на
„Николаевска“ и Капитана
под наем - тел. 066 862 472,
0899 106 016. [6, 3]
Тухлена гарсониера на

Работа предлага
Игрална зала търси крупие.

циативност; 2.4. Етика и работа
в екип; 2.5. Познания и умения по ТБОТ; Фирма „ДИМАС”
АД предлага добро заплащане
срещу поемане на отговорност. Документите ще се приемат в седалището на фирма
„ДИМАС” АД: гр.Габрово, бул.
”Трети март” № 53 в срок до
26.04.2013 г. Тел. за контакт:
066/80-69-16. Лице за контакт:
Силвия Николаева Колева –
Икономист управление на персонала. [4, 3]
Майстор на закуски, може и
пенсионер, търси тел. 0896 857
358. [5, 3]
Аптека търси помощникфармацевт - телефон 0888 618
288.
Аниматори набира тел.
0886 301 245. [11, 2]
Таксиметров шофьор търси тел. 0893 302 002. [6, 2]
Заведение търси сервитьорка и помощничка в кухня
- 0878 270 136. [5, 2]

[22, 4]
Покриви, къщи и улуци тел. 0894 261 628. [5, 3]

НЕДВИЖИМИ ИМОТИ

800 810 0884/800 810
800 850 0887/60 70 59

Габрово, ул. “Опълченска” 13

Имоти продава
УПИ с площ 1100 кв. м,
кв. Войново, ток, вода, цена:
8000 лв., продава тел. 0876
766 889. [11, 9]
Парцел за строителство 2070 кв. м, лице на асфалтов път - 70 м, Кинт-2, кота
корниз - 10 м, в района на
Младежки дом, цена: 27000
лв., продава тел. 0876 766
889. [11, 9]
Парцел за строителство 1500 кв. м, лице на асфалтов път - 24 м, Кинт-2, кота
корниз - 10 м, в района на
Зоопарка, цена: 17000 лв.,
Продава машини
Фуражомелка без ел. мотор продава тел. 0897 966
951. [2, 2]

0889 211 957. [22, 13]
Стари печки и хладилници,
нафта - стара, всякакви железа изкупува тел. 0893 883
620. [13, 1]

Продава материали
Употребявани: двука- Купува материали
нални керемиди, подпори, Павета от гранит купува

кофражни дъски продава тел.
0898 807 336. [7, 4]
Каменни покривни плочи
продава тел. 066 856 682, 066
855 468. [5, 1]

Продава обзавеждане
Перални, хладилници,

телевизори и други продава
тел. 0894 398 229. [11, 6]
Хладилник-фризер на 1
година за 300 лв. продава тел.
0896 826 731. [11, 3]
Фризер „Снайге“ продава
тел. 066 853 765. [5, 3]
Фризер „Crown“ продава
тел. 0898 787 002. [5, 1]

Продава разни
Цистерни - пластмасови, 1

0892 220 424. [33, 16]

ИЗГУБЕНО КУЧЕ
Изгубен е американски ко-

кершпаньол - женски, на името Ави Аврора. Изчезнал е до
училище „Ран Босилек“. Тел.
066 864 251. [2, 2]

Животни продава
Заклани агнета продава

тел. 0878 513 650. [11, 10]
Пилета и прасета продава
тел. 0889 880 606. [7, 4]
Крава и кози продава тел.
0876 534 757. [2, 2]
Кокошки носачки - цена:
8 лв., продава тел. 0879 472
526. [3, 2]

Домашни любимци
продава/подарява
К
ученце
подарява
сателитна

тон, продава тел. 0899 333
346. [11, 11]

Продавам

чиния, мотор, позиционер, в
момента инсталирана и работеща. Цена по договаряне.
0887/611-753 [10, 9]

Керемиди,

бетонови,

нови продава 0884/917-706

0884/917-706 [10, 8]
Мъжко хъски на 1 месец
продава тел. 0884 461 502.

Селски продава/купува
Орехови ядки изкупува тел.

804 862. [11, 9]

Пластмасови цистерни Пчеларски основи - 0.60
1000А за 180 лв. продава тел.
0897 331 993. [11, 2]

Купува разни
Пункт за изкупуване на бур-

кани, всякакъв стъклен амбалаж, пластмаса, хартия, найлон - тел. 066 865 261, 0898
366 255, 0899 592 159.
Старинни предмети, червени броеници и гердани, монети, банкноти, часовници, антиквариат купува в блок „Чайка“, вх. Г (зад оптика „Роса“),
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обяви

лв., продава

0878 830 548.

Центрофуга за мед продава

тел. 0885 530 060. [3, 2]

Ветеринари
Д-Р РОСЕН ДИМИТРОВ - ВЕ-

ТЕРИНАРНА АМБУЛАТОРИЯ И
ЗООМАГАЗИН - прегледи, лечение, профилактика, изкуствено
осеменяване - Габрово, ул.
„Стефан Караджа“ 19, срещу Автогарата, до Уникс, тел.
806-140, GSM 0888/671-905,
0897/897- 822.

За контакти: тел. 0896 695
749. [11, 10]
Ресторант в Китен набира
персонал за сезона (сервитьори/ки и готвачи). Осигурени
храна и квартира. Добро заплащане и трудов договор. 0897
926 776. [6, 6]
Фирма набира шивачки с
опит - тел. 0879 444 717.
Пицария „Мания“ търси
сервитьорки - 0899 030 372.
Търся художник на битови
рисунки върху сувенири - тел.
0878 740 519. [6, 3]
Чистач на риба търси тел.
0896 640 278. [5, 2]
Фирма „ДИМАС” АД –
ГАБРОВО набира специалисти
на следните длъжности: 1. Главен инженер пътно строителство. Изисквния към кандидатите: 1.1. Висше техническо
образование (задължително
специалност „Пътно строител-

Бинго зала
“Габрово”
търси

крупиета
телефон
0877 759 899
ство”); 1.2. Компютърна грамотност (приложения на MS
Office); 1.3. Готовност за поемане на отговорност и инициативност; 1.4. Етика и работа
в екип; 1.5. Познания и умения по ТБОТ; 1.6. Познания по
ISO; 2. Специалист маркетинг
и ценообразуване. 2.1. Висше
или средно техническо образование (с приоритет познания
в пътното строителство); 2.2.
Компютърна грамотност (задължително да може да работи с
Building Manager и приложения
на MS Office); 2.3. Готовност за
поемане на отговорност и ини-

Ремонт на електроуреди
и електроника
Ремонт на перални, хладилници и печки, безплатен транспорт - 804-193,
0887/942-469.
Ремонт на МИКРОВЪЛНОВИ ПЕЧКИ И СЪДОМИЯЛНИ,
резервни части - 804-193,
0887/942-469.
Ремонт на телевизори,
Услуги
плазми, LCD, уредби, МОНИКосене, почистване - 0899 ТОРИ - 804-193, 0887/942279 954. [11, 9]
469.
Почистване на метални и
каменни повърхности с пясъ- Поддръжка компютри
коструен апарат - 0897 952 Инсталация и ремонт на
компютри. Продажба на ком510, 0899 147 447. [11, 5]
Прочиствам храсти, кося - пютри втора ръка. 0888/410117
тел. 0884 836 582. [4, 1]
Почистване на къщи и гледане на деца почасово - 0877 Косене
Косене с храсторез и по735 649. [3, 2]
чистване - 0884 961 840.
[11, 10]
ВиК, комини, парно,
търсене на вода
ВиК ремонти и нови инста- Хидроизолации
Хидроизолация циглелации - 0899/023-913.
ВиК монтаж и поддръжка - ни покриви, дренаж, улуци
- 0897 390 194. [11, 5]
0887/680-034.
Машинно отпушване на Хидроизолация на покриви и гаражи - тел. 0896 189
канали - 0888 889 799.

споразумение - 0890 573
393. [20, 14]
Транспорт с обемен бус до
2 t и пикап до 700 кг. Хладилен транспорт. Цени от 0.50
- 0.70 лв./км. За редовни
Скрап, стари
клиенти - отстъпка. 0887 300
автомобили
130, www.atoimpex.business.
Западни автомобили
Коли за скрап от място bg. [22, 13]
продава
Ауди 80 Б4 продава тел. изкупува тел. 0899 092 510. ГАЗ - самосвал - 0899 072
[22, 1]
605. [11, 9]
0899 278 396. [11, 4]
Бус превози и хамали Мазда 323 продава тел.
Превози
0896 491 586. [11, 4]
0896 737 188. [3, 1]
Голф 3 - 1992 г., 1.8 MI, газ, МЕЖДУГРАДСКИ ПРЕВОЗИ Транспортни услуги - тел.
200000 км, добър двигател, С ПИКАП И БУС ТЕРМО - цена 0892 031 121. [11, 6]
продава тел. 0877 006 848. 0.52 ЛВ./КМ (може града Билети, пътувания
докер) - 0887/26-60-50.
[2, 1]
ТРАНСПОРТ - 2.5 тона, АВТОБУСНИ, САМОЛЕТНИ
16 куб. м, ДДС фактури - БИЛЕТИ - 066/80-49-48.
Автомобили купува
Коли, бусове (може и де- 0899/377-924
фектирали) до 1000 лв. от Транспорт с бус - 0.45 лв./ Почивки, квартири
място изкупува 0897/429- км - 0876 511 154, 0893 511 Вила „Видима“ Ви очаква!
Нощувка и закуска - 20 лв.
374
154. [22, 19]
Стари автомобили купува Транспортни услуги по Тел. 0888 231 533. [22, 3]
тел. 0894 398 229. [22, 14]
Ударени, катастрофирали автомобили на цени от
400-1500 лв. купува тел. 860
239, 0879 653 659. [33, 13]

Водоотоплителни и ВиК
инсталации. Проектиране,
доставка и монтаж 0898/5722-13
Ремонти. Качество. Водни
инсталации от мед. 0896 855
384 [11, 1]

Еса - обзаведена, дава под
наем тел. 0896 881 541. [3,
2]
Таванска боксониера до
Балкантурист дава под наем
тел. 0897 086 306. [3, 2]
Магазин под наем - 25 кв.
м, в центъра, ул. „Цанко Дюстабанов“ 17 - тел. 062 672
084, 0886 237 405. [11, 2]
Двуетажно помещение,
напълно оборудвано кафене,
подходящо и за магазин, дава
под наем 0878/789-999. [20,
1]

520. [22, 4]
хидроизолации СОФИ цени 12-15 лв/кв.м; Разсрочено плащане. Гаранционен
срок 8-10 години - 0888/314533. [14, 3]
Автовишка
СИМ-АЛПИН ЕООД - Отстраняване на опасни дървета с
автовишки, топлоизолации и
строителни ремонти - 0879
829 977, 0893 272 508. [22,
18]
Еротика
Секс за мъже - 0898 389
793. [11, 8]
Дама за вас - 0890 397
989. [11, 3]
Ясновидство
Гледам на кафе и карти 0896 384 442. [5, 2]
избори 2013
ПП Национален фронт за
спасение на България Ви кани
на среща с кандидатите за
народни представители на 26
април 2013 г. от 17 часа в
Дом на културата. [2, 2]
Траурни агенции
Траурна агенция „Омега“
денонощно - 0898/552-582,
0898/560-440.
Денонощна траурна агенция „Покой“ - 066/85-65-55,
0897/945-519.
054 669. [11, 1]
Земи
Земеделска земя купува.
Плаща веднага - 066/803595, 0896/875-917. [22, 10]
гори продава
Гори в с. Тодювци, Еленски
балкан, продава тел. 0888
306 062, 0878 552 237.

Нощувки
Нощувки - 0879 470 413.
[22, 20]
Нощувки - 0898 598 440.
[22, 15]
Имоти търси под наем
Гараж търси под наем тел. Стаи за нощувки в Севлиево, от 10-20 лв., дава тел.
0878 857 745. [11, 7]
Семейство търси спешно 0887 671 848. [22, 13]
квартира - къща или етаж - Нощувки в центъра - 0878
0878 645 176, 066 865 584. 515 080. [22, 7]
Нощувки - 10 лв., център [5, 2]
Квартира търси тел. 0894 0889 543 955. [2, 2]

“Бета бус” ООД
търси на назначи

шофьори с категория D.

Справки на телефон 066/80 97 63
или в офиса на фирмата.
Във връзка с разширяване на дейността
“Ти Фузион - България” - Габрово търси да назначи:

работнички за временна ръчна работа
(започване веднага); шивачки
(оверлог, покривна и други)
Осигурен транспорт за Дряново и Трявна.
За справки: тел. 066 811 411 и 0886 002 981.

Комплекс „Синкевица”

търси сервитьори, готвачи и
спасители. Телефон за контакти: 0888540048. [15, 1]
Кафе-аперитив търси да
назначи сервитьорка с опит добро заплащане. Телефон за
връзка: 0894 428 434. [4, 1]
Персонал търси за авто-

Дава заем
Креди хоум - 0899/460-

760.

Бърз заем - 0898 970 820.
[11, 7]

Счетоводство
Счетоводни услуги -

0894 920 979. [5, 4]

мивка - 0896 640 984. [6, 1]
Горско ханче „Градище“ търси сервитьори и помощниккухня. Подсигурен транспорт и
храна. 0897 066 778. [5, 1]

Работа търси
Шофьор категория „С“

търси работа - 0899 072 605.

Уроци, курсове
НЕМСКИ език - уроци и
подготовка за TestDaF - на
тел. 0885 835 757.
Интензивен курс по математика за ученици от седми за осми клас - тел. 854
007, 0887 030 979. [2, 2]
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Образованието показва потенциал с изложение в ХГ „Христо Цокев”

и родителите – каза зам.кметът на Габрово Нела
Рачевиц. - Панорамата
представя палитрата на
образователните дейности
в региона, защото нашите
деца трябва да имат повече възможности. В партньорството ни е включена
и Габровската търговскопромишлена палата. Нейната роля е както проСВЕТЛОЗАР СТЕФАНОВ фесионално да подготви
родители и ученици, така
Мрежата на средното и да посредничи с бизнеобразование в Габрово и са. Всяко училище също
региона показва своя по- има възможност да покани
тенциал чрез изложение- своите бизнес партньори,
то на всички гимназии от за да срещне деца и роГаброво, Трявна и Дряно- дители с тях“ - допълни
во в художествена гале- Рачевиц.
рия „Христо Цокев“. ВчеНачалникът на Региора и днес Панорамата на налния инспекторат по обсредното образование се разованието Георги Марипровежда за втори път от нов благодари специално
2012-та насам, а свои щан- за подкрепата на медиите
дове в нея имат 14 учебни и на общините за оргазаведения, информационен низирането и популярицентър „Европа директно“ зирането на панорамата.
при ГТПП и Центърът за „Фактът, че те прегърнакариерно ориентиране.
ха идеята, говори, че тази
„Община Габрово се публичност на дейностите
стреми да създаде тра- в образованието набира
диция, защото тази пано- скорост. Трябва да има торама вече се случва за лерантност и училищата да
втори път. Много е важно си говорят едно с друго,
всяка следваща година за да може добрите пракда предлагаме все повече тики да станат популярни.
възможности на учениците Независимо какви профе-

Успешен дебют на малката
тамбуристка Стела Димитрова

Много успешен дебют
направи деветгодишната
тамбуристка от Габрово
Стела Димитрова по време на V-ти Детски национален фолклорен конкурс
„Напеви от Северозапада“
в Монтана, съобщи нейният преподавател Цветан
Радков. Със своите изпълнения на „Петльова ръченица“, „Игривка“ и „Пайдушко хоро“ Стела очарова публиката и спечели
много овации. Журито
с председател проф. Тодор Киров от Академията
за музикално, танцово и
изобразително изкуство от
Пловдив й присъди Първа
награда – диплом и медал.
„Напеви от Северозапада“
се организира от Общински младежки дом – Монтана, в партньорство със  
сдружение „Младежки
Северозапад” и школа по
български народни танци
„Стоянови” и е под патронажа на кмета на Община
Монтана Златко Живков.
Ученичката от основ-

фирма се решава от кадрите в нея“ - категорична
е Михнева. Щандът на „Европа директно“ предлага
на посетителите множество печатни материали,
свързани с образованието
в ЕС. Презентациите на
щанда показват дейността
на центъра с деца, ученици и младежи, както и
възможностите на част от  
фирмите в Габрово, където бъдещите специалисти

сии, специалности и профили предлага едно училище, важно е Габровска
област да покаже с какъв
образователен потенциал
разполага. Всяка година
децата и випуските са различни и затова обществото
заслужава да знае какво
се случва по време на всяка кампания по приема“
- каза Георги Маринов.
Според директора на
Габровската търговскопромишлена палата Галина

Михнева, Панорамата на
средните училища представя възможностите за бъдеща реализация на младите
хора. „Европейският съюз
поставя в центъра на вниманието човешкия ресурс,
възможностите за реализация и свободния обмен
на работна сила. Информационен център „Европа
директно“ - Габрово иска
да каже на бъдещите специалисти, че имат шанс за
реализация и в Габрово.

биха могли да намерят реализация.
Днес панорамата ще
бъде отворена за посетители отново от 14.30 до
18.30 часа. В Севлиево
изложението на средните училища започва в 10
часа в Дома на културата „Мара Белчева“. Форумът ще бъде фокусиран
също върху задържането
на младите хора на територията на общината.

Години наред в ГТПП се
опитваме да оборим твърдението, че градът запада
и тук няма промишленост.
Да, в Габрово ги няма големите предприятия, които бяха с по 4-5 хиляди
служители, но на тяхно
място има много малки
или средни фирми, които
са също толкова жизнеспособни. Те имат нужда
от специалисти и висококвалифицирани кадри,
защото успехът на всяка

Ясен Пенчев е прохождащ габровски талант в рисуването
Осемгодишният възпитаник на художничката Елиза Ковачева иска да тренира и волейбол

говата рисунка става лого
на рекламните материали
на центъра, с послание за
толерантност и преодоляване на различията между
хората. Самият Ясен казва, че искал да нарисува
много и различни деца,

които танцуват и
свирят заедно, а
Слънцето им се
радва.
После
дошло
първото място в
конкурса на издателство „Просвета“ - за коледна
картичка
през
2011 година, а
през 2012-та отново е сред наградените. Има няколко
грамоти от националния конкурс
„Аз участвам“, в
който освен добро
рисуване, се изисква познаване и
на целия учебен
материал. Рисунка
на Ясен е избрана
в 50-те номинирани от цялата страна в конкурса „Рецептите на баба“,
организиран от Националния център за децата.
Изложба с тези рисунки
в момента обикаля цяла
България. „Бях нарисувал
как със сестричката ми

топка, децата много се забавляваха, а победителите
получиха грамоти и награди.
След спортния празник
ученици от НУ „Васил Левски“ се включиха в засаждането на фиданки, заедно
с посетителите от Клуба на
пенсионера в Габрово, под
мотото „Алея на живота“.

230 състезатели от 22
клуба премериха сили в
Националния турнир по
лека атлетика на писта
в Дряново през уикенда.
За седма поредна година община Дряново беше
домакин на това състезание, а участието в него
през тази пролет постави
рекорд с гости от Горна
Оряховица, София, Враца,
Габрово, Нови Пазар, Разград, Нова Загора, Ямбол,
Трявна, Велико Търново,
Русе и др.
В оспорваната надпревара най-добре се представиха лекоатлетите от
Луковит, Трявна, „Дунав“
- Русе, Ямбол, Горна Оряховица и Свищов. Общо
15 клуба си тръгнаха с
медали от състезанието в
Дряново. Победителите в
отделните възрастови групи и бегови дистанции са:
Ния Вичева от „Орловец“
- Габрово; Димитър Иванов от „Хаммер“ - Трявна,
Росица Канева - „Тунджа“
- Ямбол; Николай Радоев
- „Атлетик 90“ - Луковит;
Теодора Гърбова - „Атлет“

СВЕТЛОЗАР СТЕФАНОВ

Осемгодишният Ясен
Пенчев от СОУ „Райчо
Каролев“, възпитаник на
художничката Елиза Ковачева, е прохождащ габровски талант в рисуването.
Доказват го многобройните му награди в различни
регионални и национални
конкурси, които малкият
Ясен вече е натрупал, въпреки че е само в първи
клас.
„Още в детска градино училище „Христо Ботев“ на „Явор“ в Габрово Ясен
свири на тамбура едва от се занимаваше с приложедна година, но вече е ни изкуства, с театър и
сред най-перспективните с рисуване. Там с него
изпълнители в страната. работеше Ива Пенчева“ Доказателство за това е разказва майка му Димка
другата й награда - зву- Пенчева, която е архитект.
козапис на „Петльова ръ- Още през 2010 година, точеница“ за Българското гава едва на пет, Ясен
национално радио. Тази има второ място в конръченица ще бъде вклю- курс по случай Деня на
чена в годишния детски християнското семейство.
радиоконкурс за даровити В началото на 2012 гоизпълнители на български дина той печели конкурс
музикален фолклор, обяс- на Центъра за обществена
подкрепа в Габрово и нени Цветан Радков.

помагаме на баба да готви“ – казва Ясен. На 12 април ученикът получи първа
награда в конкурса на ПП
„Българка“ „Засади дърво
– създай живот“ в Габрово. Той има и много други грамоти и награди от
регионални и национални
състезания. Родителите му
вече са изпратили творби
за конкурси в Индия, Англия, Полша и др. „Искаме
да пробваме и международна изява. Участието му
в конкурси е мотивация
за Ясен“ - обяснява Димка Пенчева. На всеки две
седмици първокласникът
изработва поне по една
нова рисунка.
„Най-приятно ми е да
рисувам като сме някъде
сред природата – споделя прохождащият талант.
– Много ми харесва да
ходим заедно на разни
места с мама и тати.“ Той
обича не само рисуването,
но и всякакви приложни
изкуства. „Усетихме, че
има афинитет към изобра-

зителното изкуство още в
детската градина, а и учителите там го забелязаха.
Като ученик го записахме
на всякакви извънкласни
дейности – танци, спорт,
рисуване, театър, за да
видим накъде ще се развива. Той сам се ориентира към рисуването. Мисля,
че възможностите, които
предлага Габрово, са достатъчни за развитие на
подрастващите, стига детето да има талант и да
се намери човек, който
да подходи индивидуално
към него. Смятам, че ние
сме намерили подходящия
човек в лицето на Елиза
Ковачева. Сега ще търсим
развитие и в сферата на
спорта, защото Ясен има
желание да се занимава
и с волейбол“ - сподели
майка му Димка Пенчева.
Иначе талантливият
Ясен все още твърди, че
не знае какъв иска да стане като порасне, защото е
твърде рано да мисли за
това.

Спортен празник зарадва децата в НУ „Васил Левски” за Деня на Земята 230 излязоха на турнира в Дряново

СВЕТЛОЗАР СТЕФАНОВ
На 22 април, Деня на
Земята, начално училище
„Васил Левски“ в Габрово
проведе своя традиционен спортен празник. В
надпреварите по различни
спортове участваха почти
всички ученици от първи
до четвърти клас. За най-

малките бяха организирани щафетни игри, а за третите и четвъртите класове
- състезания по народна
топка и по футбол. В оспорвания футболен двубой
изненадващо третокласниците победиха по-големите
си съученици от четвърти
клас.
По-късно в спортния

празник се включиха и
ученици от ОУ „Неофит
Рилски“, с които отново
имаше междуучилищна
среща по футбол. Тя премина при засилен интерес
от страна на публиката.
Заслужено победиха децата от основното училище.
При момичетата се проведе и среща по народна

- Карнобат; Християн Стоев - „Орловец“ - Габрово, Моника Георгиева „Локомотив 2010“ - Горна
Оряховица, и Нягол Няголов - „Атлетик“ - Тервел.
И тази година спортната проява стана възможна, благодарение подкрепата на Община Дряново,
Българска федерация по
лека атлетика, Клуб по

лека атлетика „Локомотив” - Дряново, Диджей
Диас и „Лактима” - Велико
Търново. Специални гости на турнира бяха Диян
Драшков - спортен директор на БФЛА, един от
най-успешните български
бегачи - Евгени Игнатов,
и заслужилият гражданин
на Дряново Пенка Балева.
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Пламен Георгиев: “Работим в правилната посока и до
2-3 години това ще даде резултат със сигурност”
Зарко Гатев

Две детски гарнитури на ФК „Янтра Габрово“ се докоснаха до сериозния футбол. Малчуганите, водени от треньорите Пламен Илиев, Емил Георгиев и Даниел Христов, взеха
участие в два турнира в Белгия. По-големите, родени 2001
година, участваха в две регионални футболни надпревари,
проведени в градовете Диксмюде и Де Пан, и направиха 3
победи, 2 равни и една загуба. По-малките, набор 2003-та,
демонстрираха възможностите си в много силен международен турнир в град Коксейде. В него участващите тимове
бяха общо 20, а поканените чуждестранни отбори - четири
- „Янтра Габрово“, „Евертън“ (Англия), „Зенит“ (Санкт Петербург, Русия) и DSTA (Холандия). Малките габровски футболисти откриха турнира с мач срещу белгийския гранд „Андерлехт“, в който отстъпиха с 0:4. По време на двудневната
надпревара момчетата от „Янтра Габрово“ изиграха общо
осем мача, в които записаха три победи и пет загуби. Заедно с отбора пътува и членът на УС на ФК „Янтра Габрово“
Пламен Георгиев. С него разговаряме за турнето в Белгия и
събраните впечатления за ФК „Янтра Габрово“, за това ще
има ли клубът мъжки отбор във „В“ група от новия сезон и
възможно ли е обединение в габровския футбол.
- Какви са впечатленията Ви от турнира в
Белгия?
- Като цяло турнирът,
в който участваха родените 2003 г., е най-силният
в Белгия за 10-годишни
деца. Провежда се всяка година с международно
участие. Ежегодно канят
различни отбори и тази
година ние имахме честта
и привилегията да бъдем
сред поканените заедно с
„Евертън“ (Англия), „Зенит“
(Санкт Петербург, Русия)
и холандската футболна
академия DSTA. Видяхме
много сериозни отбори,
с много сериозни школи.
Имахме честта да открием
турнира с мач срещу „Андерлехт“ - страхотни деца,
които впоследствие станаха и шампиони. Все едно,
че гледахме умален мъжки
отбор – физика, тактика,
техника, треньори, екипировка… Направиха ни силно впечатление базите, с
които разполагат в Белгия.
Градът беше малко по-малък от Габрово и имаха
5-6 терена, изкуствени и
естествени, а също така и
съблекални, сгради и всичко необходимо за нормален тренировъчен процес.
Общо взето, уникални условия. Във всяко градче
и селце има поне два качествени терена – изкуствен и естествен. Тревните
са в по-лошо състояние,
заради специфичните климатични условия, но изкуствените са страхотни.
Видяхме много сериозни
клубове. Ние бяхме в група с два от най-силните
– „Андерлехт“ и „Гент“. Нашият шанс за по-предно
класиране беше в мача с
„Локерен“, също един много сериозен отбор, в който
водехме две минути преди
края с 1:0. За съжаление, допуснахме два бързи

гола и това ни изхвърли в
по-долна група за втората
фаза. Реално, ако бяхме
взели този мач, можеше
да завършим около 12-13то място. Победихме домакините с 3:1 и още един отбор - „Мускрон Перувелц“,
на два пъти. Отборите ни
превъзхождаха в спортно-технически аспект. Там
събират формациите още
в първи клас. Ние работим от 10 месеца насам
с тези деца, а те работят
от 40 месеца. Един треньор работи с 8-9 деца, а
при нас - с група от 2425 деца. Ще се опитаме
да внедрим този модел и
при нас и за всяка група
ще бъде направена така
схемата за тренировки, че
по двама треньори да работят с групите – единият
с по-напредналите, другият
с останалите. Така тези,
които са по-изостанали,
ще имат стимул да влязат
в първия отбор.
- Отрази ли се емоционално на децата това,
че записаха повече поражения?
- Не, не мисля, даже ги
амбицира да дадат всичко от себе си във всеки
следващ мач, но за жалост към момента това са
възможностите на децата.
Надявам се, че в един момент количеството, което
имаме, ще се превърне
в качество, но ще трябва
и доста работа. Хубаво
е, че с нас бяха и доста родители, които видяха за какво става въпрос.
Защото всеки родител си
мисли, че неговото дете е
най-добро и че трябва да
играе винаги, във всеки
един мач. Видяха и разбраха, че нещата стоят по
малко по-различен начин.
При новата схема, която
смятаме да приложим, ще
дадем възможност на де-

ваме и догодина с новата
формация, която ще бъде
от следващия набор. Ако
ни поканят, с радост ще
гостуваме отново. Надявам се също някой от големите белгийски клубове
да уважи и нашия турнир,
въпреки че той е много неудобен като време за тях.
- Освен във футболните битки, имаше ли и
други интересни преживявания за децата?
- Интересно преживяване имаха в Брюж. Нашият голям приятел и водач в Белгия Станимира
Илиева организира безплатен тур на стадиона на
ФК „Брюж“ (Ян Брайдел),
който е втори или трети
по големина в Белгия. Там
имахме уникалния шанс
да присъстваме точно по
време на заснемането на
клип на мъжкия отбор с
всичките му звезди. Децата се снимаха с бившия
играч на „Барселона“ Виктор Васкес, с голмайстора
на белгийското първенство
цата и от двата отбора на участваме сега, нивото е Карлос Бака и др., разгледадена възрастова група много ниско. Просто де- даха музея на клуба, бяха
да играят мачове, като в цата, след като спечели- във ВИП ложата и залата
различни първенства, тур- ха два-три турнира през за пресконференции, излянири и приятелски срещи миналата година, си бяха зоха през тунела на тереще играят и двата състава. помислили, че са много на, седнаха на резервните
- Вас като ръководи- напреднали във футболно скамейки и имаха едно
тели на клуба по някакъв отношение, а сега видяха страхотно преживяване.
начин комплексира ли ви ясно, че има още мно- Бяхме планирали да им
това, което видяхте в Бел- го какво да се работи. осигурим същия тур и на
гия, или ви стимулира да Треньорите им също. С „Алианц Арена“ в Мюнхен,
работите за постигане на новата организация на но нямаха късмет, тъй като
този модел?
работа, която планираме, имаше в същия ден мач
- Аз мисля, че треньо- мисля, че ще има резултат. от Шампионската лига
рите бяха много впечатле- Ще участваме и на други и само се снимаха пред
ни от това, което видяха силни турнири. Планираме него.
като организация, като участие в Русе през месец
- Кажете ми като
водене на срещите, като юни на друг силен турнир член на УС на ФК „Янтра
загрявки и упражнения. с участието на румънски Габрово“ какви цели сте
Имаше какво да „купят“ и отбори, на „Черно море“ си поставили в клуба?
да разберат и за тях беше (Варна), „Левски“ (София)
- На първо място изедин ценен опит. За нас „ДИТ спорт“ (София) и др. граждане на стабилна
също беше много важно В такива турнири ще пре- детско-юношеска школа с
да видим как се работи мерваме силите си и ще плътни възрастови групи
на едно по-високо ниво, преценяваме докъде сме.
от по 20-25 деца, защото
защото ние сме един ама- Успяхте ли да напра- с годините от всеки набор
тьорски клуб, но искаме и вите контакти с клубове- отпадат по 5-6 до 10 деца.
при нас нещата да се пра- те, които участваха в тур- Искаме в един момент да
вят качествено, така, както нира, за да си партнирате имаме възможност да орси ги представяме.
в бъдеще и да ги покани- ганизираме така школата,
- Какво от „купеното“ те съответно на турнира че възрастите плавно да
и искате да внедрите в „Йордан Христов“ през се преливат към старшата
„Янтра Габрово“?
лятото?
и мъжкия отбор. Идеята е
- Не всичко можем да
- Ще поканим това да имаме мъжки отбор във
внедрим, защото не раз- лято няколко отбора, с „В“ група, за което, разбиполагаме със собствена които разменихме контак- ра се, ще ни трябва и побаза, нито пък с голям из- ти. Като цяло бяха много вече подкрепа от бизнеса,
бор от деца в определена коректни към нас. Приеха от Община Габрово и от
възрастова група. Ще про- ни радушно и със симпа- „Общински спортни имоти“
меним тренировъчния про- тии преди всичко заради като база. А ползването
цес, подготовката на деца- ентусиазма и желанието на базата е едно от сета, екипировка, участия… за изява на децата. Усло- риозните неща. В Белгия
Много са важни такива вията, които ни предос- си говорихме с един от
участия, които дават въз- тавиха, бяха перфектни. ръководителите на Остенможност да се премерят Дадоха ни да ползваме и де, който е малко по-голям
сили със силни отбори. терена в деня преди тур- град от Габрово, и като
В такива битки се раж- нира за тренировъчен мач чу, че имаме пет футболни
да и амбицията на самите с клуб „Брюж“, в който за- клуба, първият му въпрос
деца да се борят, защото вършихме 2:2. Имаме уве- беше: Как се оправяте с
в тези регионални първен- рението от тяхна страна, финансирането и базата?
ства и турнири, в които че ще ни поканят да участ- Съвсем резонен въпрос,

който е проблем в Габрово на този етап. Иначе
мисля, че вървим добре, в
правилната посока и това
ще даде резултат може би
след 2-3 години.
- А защо има пет футболни клуба в Габрово?
- Защото има болни
амбиции в определени
хора. Защото, когато в началото на миналата година
мъжкият състав на „Янтра
1919“ прекрати участието
си във „В“ група, останалите решиха, че е удобен
момент да се наредят на
опашката за средствата
от Община Габрово, насочени към подпомагане
на футбола. Няма лошо в
това, въпросът е каква им
е визията и какво смятат
да правят с тези средства.
Нашият бюджет от първия
състезателен сезон е 90
хиляди лева и там няма
един лев общинска субсидия. Да, ще ни бъде необходима помощ, при положение, че имаме и мъжки
отбор във „В“ група, за
да може средствата, които
получаваме от спонсорите,  
да отидат за издръжката
на мъжете, а тази субсидия от Община Габрово,
която така или иначе е
целева за подпомагане на
детско-юношеския футбол,
да си отиде по предназначение, за да не се налага
да загърбваме една или
друга формация за сметка
на мъжкия отбор. За жалост, явно нещата трябва
да се случат по трудния
начин и ще трябва да изчакаме 2-3 години, за да
тръгне всичко нормално
в габровския футбол. Още
през следващата година
ще бъде видно кой наистина иска да работи за
футбола и кой го има на
картата, само за да пречи  
или да ползва с неясни
цели тази общинска субсидия.  
- Смятате ли, че все
пак може да се стигне до
едно обединение?
- Ние нямаме нищо
против да се стигне до
едно обединение, стига то
да бъде на някаква принципна основа, в смисъл –
визия за развитие, начин
на управление, начин на
финансиране… Тоест, едни
общи цели. Ние така или
иначе сме си поставили
цели и имаме визията как
трябва да се развиват
нещата в клуба. До момента мисля, че успяваме. Членовете на клуба
вече наближават 200. Всеки друг, който припознае
тези наши виждания за
футбола, е добре дошъл.
Имам предвид възрастови
формации, треньори, спон-

сори и т. н. Не може да се
обединяваме само заради
някаква личност или да се
обединяваме, защото трябва да се вземат парите от
Общината на едно място.
Тези пари за нас не са
самоцел. Ние искахме да
се променят критериите за
финансиране, без значение дали става въпрос за
нашия клуб, за втория или
за третия. Те трябва да
бъдат принципни и когато
критериите са зададени
правилно, този, който работи правилно, ще получи и по-голяма общинска
подкрепа и ще се развива.
Така или иначе, ние като
ръководство пари не вземаме. Нашата грижа са
180 деца и 20-30 мъже, т.
е. около 200 състезатели,
да бъдат екипирани и да
имат едни добри условия
за развитие. Мисля, че резултатите рано или късно
ще дойдат.
- В края на разговора
ни можем ли да кажем
твърдо на любителите на
футболната игра, че от есента Габрово ще има отново мъжки отбор във „В“
група?
- Предстои ни среща с
представителите на Зоналния съвет на БФС. Нашето
желание е да имаме отбор
във „В“ група и работим
по този въпрос. Имаме
разчети за бюджета през
следващия спортно-състезателен сезон. Надяваме
се и на подкрепата на
Общината, защото така
или иначе, ако феновете
искат и градът има нужда
от това да има отбор във
„В“ група, трябва и ръководството на Общината да
окаже някаква подкрепа
в тази посока. Това, между другото, е заложено
от наша страна и като
промяна в критериите за
финансиране – наличието
на мъжки отбор да носи
някакъв по-голям коефициент при разпределянето
на средствата. Не да се
финансира мъжкият отбор,
а клубът, който има мъжки
отбор в по-горен ешелон,
да получава някакъв допълнителен коефициент за
школа. Това е нормалният,
аргументиран и прозрачен
път според мен. Дори и
без финансова подкрепа
от Общината, аз мисля, че
ще сглобим близък до истината бюджет и ще имаме отбор във „В“ група,
но на този етап е трудно.
Работим по въпроса. Иска
ми се да запалим с идеята
си и повече хора от бизнеса. Не ни достигат определени средства, които се
надявам до юли да успеем
да намерим.    

Три златни и три бронзови медала за габровските ММА бойци

Три златни и три бронзови медала извоюваха
бойците на клуб „ХОУП“
от Държавното първенство по ММА за аматьори,
което се проведе през уикенда в старозагорската
зала ДЗУ. Организатор на
проявата беше Българската федерация по ММА, с
президент Любен Джубрилов, а представянето в
шампионата беше определящо за сформирането
на разширен национален
отбор, който ще представи
България на Европейското първенство по ММА в
Киев (Украйна) в средата
на месец юни.
В битките взеха участие над 150 бойци от цялата страна, а срещите,
наблюдавани от близо 600
зрители, се провеждаха

паралелно на две татамита. Възрастовите групи
бяха три - от 16 до 18 години, от 18 до 21 години и
над 21 години.
Секцията по ММА
„ХОУП” към клуба по киокушин „Надежда“ се
представи в първенството
с шестима бойци, възпитаници на треньорите Даниел Илиев, Мирослав Няголов и Христо Стоев, като
и шестимата се окичиха с
медали.
Шампион в категория
над 93 килограма при
юношите до 18 години стана Йоан Ямалиев. По пътя
към първото място габровският състезател надигра
по точки Лазар Тодев от
„Цербер“ (Хасково), след
което отказа със задушаване Шевкед Хамди от

Харманли.
При мъжете над 21 години клуб „ХОУП” излъчи
двама шампиони. В категория до 60 килограма
златото стана притежание на Борислав Димитров, който отказа конкуренцията с големия си
дух за победа. В спора
за първото място Димитров победи Янко Янков
от КБПИ (Горна Оряховица). При най-тежките, категория над 93 килограма,
над всички беше Веселин
Парашкевов, който спечели с нокаут полуфиналния
си двубой срещу Георги
Кръстев, а в мача за титлата отказа Атанас Атанасов от Елхово.
Бронзови медалисти
станаха Борислав Христов, Стефан Чернев и

Радостин Иванов. В категория до 65 килограма
при състезателите до 18
години дебютантът Борислав Христов спечели
две срещи, а на полуфинала отстъпи в оспорван
двубой на Яни Димитров
от „Уориар“ (Бургас) след
допълнителен трети рунд.
Стефан Чернев също направи своя дебют на състезание от подобен ранг и
грабна бронза в категория
до 77 килограма при юношите до 18 години.
Радостин Иванов стана трети при младежите
до 21, в категория до 65
килограма, като спечели
първата си среща с душене (гилотина), а на полуфинала отстъпи по точки
на Ивайло Бушнаков от
„ММА Сопот“.
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На този ден преди 8 години... или за една нормална България
Обръщение на Меглена Кунева по повод навършването на 8 години от подписването на Договора за присъединяване на България към Европейския съюз. На 25 април 2005 г., в качеството й на главен преговарящ за присъединяването на България към ЕС, Меглена Кунева е един от четиримата български държавници, които полагат подписа си под Договора
Драги съграждани, скъпи приятели,
На тази дата преди 8
години подписах Договора за присъединяване на
България към Европейския
съюз. За мен 25 април е
ориентир какво сме направили с живота на страната си.
Когато слагах името
си редом с подписите на
европейските политици на
25 държави, както и всеки ден от седемте години
на преговорите, си казвах: „Ще видите, сега вече
нищо не може да ни спре!”
Представях си България скоро - само след
няколко години - просперираща, нормална европейска страна. Вярвах, че
с малко помощ и дисциплина отвън тук законите
най-после ще важат за
всички, грижата за нормалния човек и свободата ще заемат нови територии, децата ще растат
в по-справедлива среда
от тази на родителите си.

Знам, че като народ не
сме нито по-малко умни,
нито по-малко трудолюбиви от успелите.
За съжаление, тази
България, която си представях тогава, днес я
няма. Не я строим, рушим
я. Вижте икономиката ни,
заетостта, растежа, заплащането – съвсем не са европейски. Разделени сме
- на граждани срещу политици, на работещи срещу
пенсионери, на пациенти
срещу лекари, на подслушвачи срещу подслушвани.
И се оказа, че осем години не сме били “в крак с
времето” и България е още
по-далеч от европейския
свят - тя дори вече не преговаря с него.
Резултатът – децата ни
се евакуираха от България
с темпове, непознати и за
турското робство. Защото
некадърното управление и
поруганата справедливост
са новото робство.
Всеки родител се радва детето му да може да

пътува, да се образова
в престижен университет
в Европа - да, това са
ползите от членството ни
в Европейския съюз, но и
всеки иска семейството до
себе си, децата и родителите да са заедно. Това е
нормалното.
Днес обаче българският родител няма очи

да каже на детето си да
остане тук, защото знае,
че тук мечтите му ще катастрофират. А децата не
искат да разчитат на нормални условия на работа
в България, за да могат да
помагат на родители, баби
и дядовци. И заминават.
Най-мащабните средства
в икономиката идват от

спестените навън пари тези, които децата, близките ни изпращат в България.
Това не е нормално.
Грешим като общество
и държава. Грешим като
избираме хора, които не
знаят кое е добро и кое е
зло, кое е напред, кое е в
полза на България и как
да го постигнат.
Успехът на държавата
може да се случи само
през уроците на изминалите години. Този успех
просветва във всеки талантлив българин, във
всеки трудолюбив човек,
във всяка добра дума или
жест, които продължавам
да срещам ден след ден
из страната. Намирам го
в производството, което,
въпреки държавата, продължава да се крепи, в
желанието на хората да
работят, да се образоват,
да се борят.
Затова знам, че ще се
получи!
Този път трябва да се

получи. Нямаме друга надежда, освен нас самите.
Аз вярвам в страната ни. Вярвам във всеки,
който не се е отказал от
нормалните човешки неща
– свобода, права, работа,
семейство, приятели, инстинкт за справедливост,
грижа и бъдеще за децата, мисъл за България.
Във всеки, който, въпреки
трудностите, дава кураж
на другите.
Ще се получи!
Ако всеки от нас направи усилие в името на
нормалността. Ако вярваме в нея. Ако спрем да се
доверяваме на еднодневките и месиите във властта. Ако най-после на тези
избори се поинтересуваме
къде, кога, с какво са се
доказали пред България
кандидатите, какво са направили за нея, какво образование имат, какво ще
направят, за да живеем
по-добре след две, три,
четири години. Ако не забравяме, че от тези хора

Над 2,5 тона боклук събраха от парк „Българка”
ците. В дере от красивата
гора те се натъкнали на
всевъзможни отвратителни боклуци, като се започне от дамски превръзки,
консервни кутии, бутилки
от всякакъв материал и
калибър, цигарени кутии и
фасове и се стигне до огромни автомобилни гуми.
Само в диаметъра на една
от тях можело да се съберат всички, дошли за
чистенето, доброволци.
„Ужасени сме – твърди пресаташето на парка
Милена Илиева. – Толкова
много мръсотия! Сигурна
съм, че онези, които мър-

НАДЕЖДА ТИХОВА

Над 2,5 тона боклук и
над 60 гуми събраха служители на парк „Българка“
и техни съмишленици и
приятели в деня на общонационалното събитие
„Да изчистим България за
един ден“ в събота. Общо
33 човека се трудиха усилено няколко часа в Шипченския проход, до чешмата на една от отбивките за
„Еловица“ и натовариха с
боклук един „Камаз“ и три
по-малки камиона. „Гледката беше покъртителна!“
- категорични са участни-

сят, въобще не се включват в чистенето. Сигурна
съм, че никой от тези, които се включиха в събирането на боклука, няма да
си позволи да хвърли в
природата каквото и да
било.“
Екипът на парк „Българка“, който се включва редовно в чистенето,
възнамерява да направи
информационни табла със
снимки от чистенето, за
да стряскат посегналите
да изхвърлят и догодина
по това време да няма
натрупан отново боклук на
същото място.

Мирослава Лилова ще съветва Призови места за габровските колоездачи от
Министерството на културата „Купа Зарата” в състезанието по крос-кънтри
Продължава от стр. 1

Лилова притежава компетентност при разработването на регионални и общински стратегии и принципност при вземането на
решения.
Първото заседание
на Обществения съвет се
проведе в присъствието
и на хората, определени
от гражданската квота със
заповед на министър Владимир Пенев. В рамките
на дневния ред беше обсъден моделът на финансиране на регионалните
дейности, осъществявани
от читалища, музеи и библиотеки.

В тази връзка предстои да бъде извършена
промяна в досега действащия задължителен механизъм за разпределение
на читалищната субсидия.
Предвижда се и остойностяване на отделните дейности.
На заседанието беше
коментиран и ходът на
подготовката на проект на
Национална стратегия за
развитие на българската
култура. Проект на стратегията ще бъде публикуван
на страницата на Министерство на културата за
обсъждане от заинтересованите страни.

Състезатели от два
габровски колоездачни
клуба, „Георги Одрински МТБ“ и „Исполин“, взеха
участие в традиционното
състезание по крос-кънтри
за „Купа Зарата“ в   Стара Загора. Надпреварата
беше в парк „Аязмото“ и
събра 129 колоездачи от
страната – 43-ма при децата до 16 години и цели 86
групата над 16 години.
По големите въртяха
обиколки по трасе с дължина от 32 километра. КК
“Георги Одрински – МТБ“
имаше четирима представители.
Калоян Митев беше

най-бърз във възрастовата група 13 – 15 годишни,
след което стартира и при
по-големите - юношите до
18 години, като зае петото място. Трети в групата на юноши старша възраст стана съотборникът
на Калоян - Александър
Александров. Той претърпя едно неприятно падане,
но въпреки това успя да
се пребори за бронзовото
отличие. В надпреварата
при мъжете участва Калин
Митев. Той беше споходен
от малшанс и счупи скоростите на своя велосипед,
но се справи с тежката
ситуация и успя да фини-

шира, като зае 21-во място
от общо 36 състезатели. 62
годишният Веселин Рачев
беше четвъртият представител на КК“Георги Одрински – МТБ“ в надпреварата. Той участва в групата
на ветераните и се справи
чудесно с тежкото трасе,
като се завърши 9-ти.
По-голям брой състезатели имаше другият местен
клуб „Исполин“. Косара
Ботева извоюва среброто
от старта при дамите. Побърза от нея беше единствено опитната Анелия
Карагьозян от КК“Варна“.
В групата на мъжете Стилян Стоев направи добро

каране и завърши 14-ти,
а Николай Коев остана
на две минути от третото
място при мъже 35+ и
зае четвъртата позиция.
При юношите до 18 години
Илия Цонков, Нено Илиев
и Мартин Пенчев се класираха съответно на 6-то,
7-мо и 8-мо място, а Веселин Попов завърши 12-ти
при ветераните. В групата
на състезателите до 16 години чудесно представяне
направи Преслав Балабанов, който извоюва първото място. Мартин Пенчев
пък завърши втори при
състезателите на възраст
13-15 години.    

От 2 до 23 април 2013
година Регионална библиотека „Априлов-Палаузов” по традиция отбеляза националния Маратон
на четенето с различни
интересни инциативи. На
2 април – Международен
ден на детската книга и
детското четене, библиотекари от Детски отдел и
доброволци на РБ „Априлов-Палаузов” стартираха
„Поход на книгите”. Той започна от ЦДГ „Мечо Пух”,
където малките любители
на детската литература с
голям интерес изслушаха
„Молбата на книгата“, предадена от библиотекарите.
Книжната щафета премина през ЦДГ „Явор“, където децата с интерес се
запознаха с редица приказни герои, с мъдростта
на народното творчество
и поуките от басните на

Езоп и Лафонтен. В ОДЗ
„Дъга” малчуганите изнесоха кратка музикална
програма. С гордост беше
представена библиотеката
към детската градина. Библиотекарите от Детски отдел Валя Косева, Павлина
Велева и Виргиния Казакова запознаха бъдещите
първокласници с ролята и
значението на библиотеката и ползата от знанието.
Бъдещите ученици демонстрираха завидни познания, креативност, певчески
и театрални умения. Децата заедно със своите учители, с библиотекари и доброволци на библиотеката
от Национална Априловска
гимназия четоха откъси от
обичани приказки, представяха известни приказни
герои, танцуваха, решаваха ребуси и гатанки.
Библиотеката обяви на-

ционален литературен конкурс „Пази, Боже, сляпо
да прогледа”, посветен на
150-годишнината от рождението на Алеко Константинов. На 23 април 2013
г. - Световен ден на книгата, четенето и авторското
право, бяха обявени отличените участници. Участие
в конкурса взеха деца и
юноши  от 11 до 14 и от 15
до 19 г. от от Варна, Пловдив, Панагюрище, Враца,
Дряново, Шумен. По повод 120-годишнината от
рождението на Елисавета
Багряна ученици от НАГ и
доброволци на Регионална библиотека - Габрово,
с ръководител Снежанка
Барболова, подготвиха и
представиха поетичен рецитал по стихове на Багряна, който бе осъществен и
в чест на празника. Художествено-поетичната изява

бе предшествана от презентация - „Сърце човешко” от Анелия Мутафчиева
(библиотекар и координатор на Клуба на доброволците в Регионална библиотека - Габрово).
Друга проява на Маратона на четенето бе
уникалната инициатива на
библиотечната колегия – в
чест на 23 април и по идея
на библиотекаря Пепа Пеева всички, работещи в
библиотеката, да носят
хумористични баджове,
илюстриращи библиотечното житие-битие, например: „24 часа библиотечен
адреналин“, „Експертна помощ, за да не умреш посредствен“, „Изготвя алиби
дори за „трупа в библиотеката”, „Книги и читател
в „опасна близост”, „Специалист по библиотерапия
– всеки ден“… и други.

„Априлов-Палаузов” се включи в Маратона на четенето

ще зависи на колко километра оттук ще живеят
децата ни.
Затова, драги съграждани, скъпи приятели, изразете вашата позиция!
Каквато и да е тя, кажете
я! Излезте и гласувайте
на изборите на 12 май! В
името на нормалността.
Благодаря ви!
С уважение,
Меглена Кунева
Председател на
„Движение България
на гражданите”
25.04.2013 г.
гр. София
***
Материалът е подготвен от Предизборен
щаб на „Движение България на гражданите“.
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допитване

Следите ли изявите
на кандидатдепутатите?
Продължава от стр. 1

Защото то зависи от представянето на партиите, а когато
наближават избори, повечето
от тях само дават обещания“.
...: „Не следя предизборните изяви на
депутатите
и техните
партии,
защото не
се интересувам от
политика.
Имам същото мнение и за предстоящите избори“.
Надежда Петкова: „Не,
не
съм
много добре
запозната с
изявите на
кандидатдепутатите,
но въпреки
това се интересувам
от предстоящите избори. Аз
лично съм доволна от управлението на ГЕРБ и мисля,
че те имаха някои грешки, но
имаха и много положителни
неща“.
...: „Да, следя изявите
им, но все
още нямам
оформено мнение
за предстоящите
избори.
Трябва да
чуя какво
ще кажат в
кампаниите си, за да избера.
Също така мисля, че трябва
депутатите да обърнат внимание не само на по-възрастните, но и на младите хора“.
Борис: „Да, разбира се.
Смятам, че
все още
е рано да
мисля за
изборите. Аз ще
гласувам
и според
мен трябва
партията, която ще бъде избрана, да не допуска отново
грешките си“.
Маргарита Атанасова:
„Не следя
изявите на
депутатите
и не се интересувам
от това.
Аз винаги
гласувам
и когато
дойдат изборите, мисля, че тогава ще
взема решение“.

