Баскетболни финали в „Орловец”, шампионът ще е ясен в събота
Финалите на Ученическите игри по баскетбол
за 11-12 клас за момчета
стартираха вчера в Габрово.
Спортна зала „Орловец“ е домакин на състеза-

ние от тази надпревара за
втори път от възстановяването на баскетбола в града в края на 2009-та. При
първото – през 2011-та,
момичетата на НАГ успяха
да спечелят шампионската

титла на страната. Сега
Габрово се представя от
отбора на ПТГ „Д-р Никола
Василиади“, но ограничението в тимовите листи
да няма повече от двама картотекирани в БФ
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Дилемата ÕËÅÁÎÇÀÂÎÄ ÃÀÁÐÎÂÎ
- тунел или глоби? 100%

„Баскетбол“ състезатели
не оставя големи шансове на домакините, водени от преподавателя си
Иван Башев и Владимир
Искров.

Остават още
236 дни!

Продължава на стр. 8

ЙОРДАН СТОЙКОВ, ВОДАЧ НА ЛИСТАТА
НА КОАЛИЦИЯ ЗА БЪЛГАРИЯ:

Ще бъда открит
и честен с вас

Мили хора,
Знам, че някои са си казали, че няма
да слушат радио, телевизия и да купуват
вестници. Не съдя никого. Но се надявам,
че онези, които искат да знаят какво
предстои на България през следващите
четири години и след това, са повече. И
аз като всички ни съм изморен да бъда
свидетел на унищожението.
Давам си сметка, че каквото и да ви кажа, искате да
чуете кога и как животът ни и животът на децата и родителите ни ще стане по-добър и достоен. Ще бъда искрен
- нямам рецепта. Но аз и екипът от „Коалиция за България“
имаме амбицията да работим здраво. Знам, че важните

НАТУРАЛЕН
ПРОДУКТ
здравословен,пълнозърнест хляб

ГРАХАМ
òåë.80-66-63

решения за утре днес чакат хората на бизнеса,
онези, които имат работа, но още повече онези, които са без доходи. Реални действия, а не
лозунги искат майките, лекарите, студентите.
Няма да говоря за себе си. Това, което не
се притеснявам да кажа, е, че няма да пожаля
сили, за да работя така, както вие поискате от
мен. Ще бъда искрен и ще бъда безкомпромисен
с всеки, който опита да ви използва за политическа изгода.
Ако днес имам куража да поискам доверието
ви, то е, защото знам, че живеем в благодатен
район, в който хармонично си съжителстват
добра икономика, прекрасна природа и хора, на
които не е безразлично какво
ще се случи утре с България.
И защото съм убеден, че в Габрово,
Трявна, Дряново и Севлиево нищо не се е
случило даром, а в резултат на волята,
мъдростта и непреклонността на онези
българи, към чийто род принадлежим. И
защото сме длъжници на децата си!

Томислав Дончев: “Реалната възможност при съхранена стабилност е икономически
растеж от 4% годишно. Останалото са фантасмагорични обещания и пълна утопия”
ПРЕДИЗБОРЕН
ЩАБ НА ГЕРБ

„При адекватно използване на европейските пари, при съхраняване
на разума, стабилността
и балансирания бюджет,
ако държавата тежи помалко на бизнеса и ако
няма големи катастрофи,
реалната възможност пред
България е растеж на икономиката от 4 или малко
над 4% годишно. Други пътища няма. Останалото са
фантасмагорични обещания.” Това заяви водачът
на листата на ГЕРБ за Габровска област Томислав
Дончев по време на дискусия с габровци и хората от
останалите общини в областта. Единствената дру-

га възможност – теглене
на кредит от държавата,
Дончев определи като неморална спрямо децата и
тяхното бъдеще. По думите
му, кредит би могъл да се
вземе единствено за образование и инфраструктура, защото тези, които
ще връщат дълга, ще имат
полза от тях. „Иначе за
страна, в която работят 2,1
милиона души, а живеят 7
милиона, в която производителността на труда е половината от европейската,
в която БВП е едва 45%
от средния за Европа, да
говорим, че за 1-2 години
ще станем по-богати и то
на база преразпределение
на пари от държавата, е
пълна и тотална утопия”,
каза още Дончев.

Той беше категоричен,
че до 2020 г. европейските
пари ще останат основният стимулатор на растежа
и инвестиционен ресурс,
затова на национално
ниво трябва да има екип,
който да може професионално, бързо и безопасно
да управлява тази сложна
система. По думите му,
всеки загубен ден от тази
година може да нанесе
щети, от които страната
ще страда до 2020 година.
Той припомни, че към момента 60% от всичко, което се строи, е с европейски пари. Само в Габрово
влизат над 200 милиона по
проекти на Общината, а за
цялата област, по всички
проекти, сумата достига
400 млн. лв. С европей-

ски пари ще се строи и
обходният път на Габрово,
и тунелът под Шипка, припомни Дончев. Той обаче
уточни, че европейските
пари не са панацея и че
те могат да бъдат „добавката към горивото, което
да кара двигателя да работи по-добре”. По думите
му, пътят за постигането
на голямата цел - нови
работни места, заетост и
по-високи социални плащания, минава единствено
през растеж на икономиката и инвестиции. Според
Томислав Дончев за постигането на тази цел трябва да се съхрани финансовата стабилност и ниската
данъчна тежест. „Бизнесът
трябва да диша.
Продължава на стр. 8

Социологическо проучване:
България на гражданите - трета

Партията с водач на
местната листа Веселин
Тодоров е трета, след
От направеното през ГЕРБ и БСП.
Последвалите след
април представително
социологическо проучва- приключване на социолоне за Габровска област гическото проучване посред над 800 респонден- литически скандали рязко
ти резултатите за партия и непрекъснато променят
Движение БЪЛГАРИЯ НА нагласите. При всички слуГРАЖДАНИТЕ са по-добри чаи не в полза на ГЕРБ.
Скоро ще лъсне истината.
от тези за страната.
ПРЕДИЗБОРЕН ЩАБ НА
БЪЛГАРИЯ НА ГРАЖДАНИТЕ

25
РАБОТИМ ЗА
СЪЖИВЯВАНЕ НА ГАБРОВО
купуването и продаването
на гласове е престъпление

ИЗБОРИ
2013

От 12 април до 10 май
2013 г. материалите
във вестник „100 вести“, свързани с предварителните парламентарни избори, са
платени публикации,
подготвени от предизборните щабове на политическите партии и
коалиции, които носят
отговорност за съдържанието им.
ВАЛУТНИ
курсове

Стойчо Василев: „Приел съм като лична
кауза Габрово да заблести отново със
славата си на Българския Манчестър”
ПРЕДИЗБОРЕН ЩАБ
НА ПП „ЛИДЕР“

- Г-н Василев, от дълги години сте стопански
ръководител, защо се
впускате в политиката
като водач на габровската
листа на ПП „Лидер“?
- Защото вече е крайно време, както протестиращите казаха, да дойдат
нови лица, които не са
участвали в никакви схеми. Които не са виновни
за състоянието на държавата. Тоест тези, които
искат и действително работят, които развиват икономиката и осигуряват заплати на много хора. Стига в Народното събрание,
в законодателната власт
са влизали хора, които
не са подсигурили на 6
души работни заплати и

първото им работно място
е като народен представител или като министър. Такива хора не могат да коват закони, да ръководят.
Те трябва да имат опит
как да създават работа и
да осигуряват заплати, да
могат да управляват, да

USD - 1.489020, EUR - 1.95583, CHF - 1.585470, GBP - 2.309400

ВРЕМЕТО прогноза

знаят от какво има нужда
в нашата държава.
Какво означава например в Комисията по
енергетика на 41-то Народно събрание от 27 човека
едва четирима да разбират от енергетика?!
- Вие сте от Перник,
а сте водач и на габровската листа № 25, каква е
причината за това?
- Габрово беше крупен
промишлен център. Работил съм с габровските
заводи „Подем“, „Инструмент“, с други предприятия
от машиностроенето. За
жалост, от тях, както във
Враца, в Кюстендил и в
други градове на страната,
нищо не остана. Затрити
бяха стотици хиляди малки
фирми, които са гръбнакът
на икономиката.
Продължава на стр. 2

ЧЕТВЪРТЪК 22о/8о

Уважаеми жители
на област Габрово,
Управлението на ГЕРБ
оказа пагубно влияние върху икономическото развитие на страната ни, включително и върху област
Габрово. Това трябва да се
поправи!
Усилено ще работя за съживяване на бизнеса,
привличане на приоритетни инвестиции, откриване
на нови работни места, високи доходи и подобряване
живота на хората. Достъп до качествено здравеопазване и образование. За развитие на туризма, природното и културно наследство. За достойното място
на малцинствата в демократична България!
Да възвърнем индустриалния облик на Габрово!

Четин Казак,
водач на листата на ДПС,
област Габрово

Ивайло Белев - в световната ранглиста
по запаметяване на числото Пи

на стр. 8

ПЕТЪК 23о/9о

СЪБОТА 24о/11о

допитване

Европейци
ли сме вече?

СНЕЖАНА ВЕНКОВА: „Все
още не сме
европейци.
Мисля,
че
не се чувства, че сме
влезли в Европейския
съюз, защото във всяко отношение
изоставаме. Трудно е да
определя какво точно ни
дава Европа“.
ПЕТЪРЧО СТОЯНОВ: „Да,
аз лично се
чувствам
европеец,
но само в
границите
на картата.
Според мен
действително българите
никога няма да станем
европейци заради нашия
манталитет. Мисля, че ние
даваме повече на Европа,
отколкото вземаме“.
...: „НЕ мога точно да
определя
дали вече
сме
европейци,
но
ми сля ,
че
беше добре
да влезем в
Европейския
съюз, защото Европа ни
помага“.
...: „СМЯТАМ, че вече
сме европейци. Според
мен е добре,
че България
влезе в Европейския
съюз.
По
този начин
можем
да
вземаме заеми от Европа, когато имаме нужда,
но не знам дали бихме
могли след това да ги изплатим“.
ДОНКА ИВАНОВА: „Мисля,
че все още
не сме европейци и ни
трябват много неща, за
да станем.
Според мен
трябва да се
подобри значително икономиката на страната. Аз
лично съм оптимист и се
надявам това да стане в
бъдеще“.
ВИОЛЕТА: „НЕ мога точно
да определя.
Продължава на стр. 8
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Стойчо Василев: „Приел съм като лична кауза Габрово да
заблести отново със славата си на Българския Манчестър”
Продължава от стр. 1

Държавата се оказа най-големият рекетьор
чрез създаването на множество разрешителни и
лицензионни режими, чрез
огромните си задължения
към българските фирми.
Тази порочна практика
трябва да бъде прекъсната. Категорично. Законите, подзаконовите актове,
необходимите разпоредби,
които осигуряват стимулираща бизнеса и инвестициите среда, трябва да бъдат написани от грамотни
хора. Законът за енергетиката например е направен
така, че дава възможност
за безконтролно увеличаване цената на електроенергията. Така само за
последните 4 години тя е
нараснала с 40 процента.
Допълнителните „прибавки“ към нея са нараснали с 240 на сто. Тоест от
100-те лева, които плаща
за ток гражданинът, 49 са

за електроенергията, а останалите 51 лева са за
пренос, за достъп, зелена
енергия, невъзстановими
разходи и др. Още много
подобни примери могат да
бъдат дадени. Включително и че в България не
повече от 30 човека разбират от енергетика.
Питате ме конкретно
за Габрово, затова ще
кажа, че съм приел като
лична кауза бившият Български Манчестър да заблести отново със старата
си слава, да се превърне
в бързо развиващ се индустриален и високотехнологичен център, да се
превърне в добро място
за живеене и притегателен
център за младите.
Представителите на
ПП „Лидер“ управляват
топлоцентрали и мини.
Ние спонсорираме спорта, културата, образованието. Що се отнася до
Габрово, вече сме напра-

СЪБРАНИЯ
УПРАВИТЕЛНИЯТ СЪВЕТ на Дружество на писателите – гр.
Габрово свиква Общо събрание на 21 май 2013 г. от 17,30
ч. в репетиционната хорова зала на НЧ „Априлов-Палаузов”
при следния Дневен ред: 1. Отчет на Управителния съвет за
дейността на Дружеството през периода 2010 – 2013 г.; 2.
Отчет на Контролния съвет за същия период; 3. Приемане
на промени в Устава; 4. Избор на нов Управителен съвет;
5. Избор на нов Контролен съвет; 6. Приемане програма за
дейността на Дружеството през 2013 г.; 7. Разни. При липса на кворум събранието ще се проведе един час по-късно
на същото място и при същия дневен ред, независимо от
броя на присъстващите членове. [3, 1]
РАБОТА ПРЕДЛАГА
АНИМАТОРИ НАБИРА тел.
0886 301 245. [11, 10]
КОМПЛЕКС „СИНКЕВИЦА”
търси сервитьори, готвачи и спасители. Телефон
за контакти: 0888540048.
[15, 9]
МЕХАНА „ГАБЪРА“ търси
готвач/ка и сервитьорка 0897 974 704. [11, 8]
ЛЯТНА ДИСКОТЕКА в гр.
Балчик търси бармани и
сервитьорки за периода
01.05 - 30.09.2013 г. Осигурена квартира. 0899 888
626 [15, 8]
МАЙСТОР ЗА тестени изделия (закуски, козунаци)
търси тел. 0884 562 797.
[11, 8]
МЕХАНА
„ПОСЛЕДЕН
грош“ търси майстор-готвач
- 0884 551 134. [11, 7]
РЕСТОРАНТ „ВИАН“ търси
сервитьорки/ри - 0884 551
134. [11, 7]
ПИЦАРИЯ „ТЕМПО“ търси
готвач/ка с опит. За контакти: тел. 0879 988 010.
[11, 7]
МАГАЗИНЕРКИ ЗА летния
сезон за Южното Черноморие - на тел. 0888/627285, 0889/31-92-47 [20,
5]
ПИЦАРИЯ „ФРЕШ“ търси
сервитьорка с опит - 0878
167 772. [5, 5]
ТАО КЛУБ и дискотека СЕН
ТРОПЕ търсят сервитьорки
- на тел. 0885 611 819.
[11, 5]
ПИЦАРИЯ „ЛА Скала“ търси готвач/ка - 066 991
729. [11, 5]
ФИРМА ТЪРСИ шофьори
кат. „В“, „С“ - тел. 0882
996 393. [5, 4]
„ГОРСКО ХАНЧЕ“ - Градище, търси помощник-кухня и миячка. Подсигурен
транспорт и храна. 0897
066 778 [3, 3]

„ГОРСКО ХАНЧЕ“ - Градище, търси сервитьори/ки.
Подсигурени транспорт и
храна. Добро заплащане.
Тел. 0897 066 778. [5, 3]
ФИРМА ТЪРСИ шофьори
категория „В“, „С“ - 0882
996 393. [5, 2]
АВТОМИВКА ТЪРСИ работници с опит - 0879 986
024. [5, 2]
КАМЕРИЕРКА ТЪРСИ тел.
0878 200 277, 0896 648
688, от 8.00 до 20.00 ч.
КАФЕ „CARGО“ - кв. Младост (срещу ЦБА), търси
сервитьорка - тел. 0879
851 462. [4, 2]
КОМПЛЕКС „ТРЕНДАФИЛ“
търси готвач, помощникготвач, сервитьор, чистачка, спасител - тел. 0988
836 850. [11, 2]
СЕРВИТЬОРКА ТЪРСИ тел.
0888 907 987, вечер. [4, 2]
ПРОДАВАЧ И продавачка
на зеленчуци търси тел.
0894 420 914. [3, 2]
ПОМОЩНИК-ГОТВАЧКА И
сервитьорка, може само за
почивните дни - 0885 333
148. [5, 2]
ФИРМА ТЪРСИ опаковчик
- нощна смяна, и работник
кухня - опит - 0896 926
281. [2, 1]
ПАРК-ХОТЕЛ „ДРЯНОВО“
- гр. Дряново, търси да
назначи готвач топла кухня,
две камериерки - тел. 0885
670 757. [5, 1]
ФРИЗЬОРКА И масажистка
търси тел. 0887 666 338.
[5, 1]
КАФЕНЕ „ТИФАНИ“ търси
сервитьорка с опит - тел.
0879 383 738. [4, 1]
ДОМАШНА ПОМОЩНИЦА
на пълен работен ден търси
тел. 0888 903 773. [6, 1]
РАБОТА ТЪРСИ
ГЛЕДАМ БОЛНИ хора тел. 0899 738 535. [2, 1]
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вили разчети ТЕЦ-ът да
работи целогодишно, а не
само през зимата. Така 50
човека няма да остават
без работа през лятото.
Впрочем, тук е мястото
най-отговорно да заявя, че
най-евтиното отопление е
от топлоцентралите.
- Като влезете в Парламента, ще пледирате ли
за ревизиране на закони
и правила, чиито клаузи
са в ущърб на хората, но
въведени с лайтмотива,
че са по изискванията на
ЕС?
- Ревизия и търсене
на отговорност - да, но в
никакъв случай реваншизъм, който би настроил
хората един срещу друг. И
вместо да изпишем вежди, да извадим очи, като
разединим нацията, което
би имало страшни последици за страната. Не бива
да допускаме дори прокрадването на реваншистки
действия. Трябва да бра-

ним с всички сили устоите
на държавата, да държим
за спазване на законите,
да защитаваме правата на
гражданите.
Що се отнася до нашето членство в ЕС, считам,
че нито едно от правителствата досега не е защитавало интересите на нашата държава. Нито по отношение на енергетиката,
нито в областта на селскостопанска политика, нито
за парниковите газове и т.
н. Стигна се дотам френският министър-председател да нарече българските
политици „Йес-мени“, тъй
като се съгласяват с всичко. Впрочем, програмата
2020, за която толкова се
говори, поставя отново
безумни изисквания към
българските фермери, към
индустрията, които натоварват нашата икономика.
А на този етап за хората,
за държавата ни е важно
икономиката да тръгне, за

да се създадат работни
места, да се увеличи покупателната способност на
населението, да се ликвидира бедността. Много
държави като Полша, като
Чехия, Унгария запазиха
своите национални интереси и едва през 2025 г. ще
покрият изискванията на
ЕС. Както е за алтернативните енергийни източници
например. В момента в
България над 1000 мегавата (които трябваше да
постигнем след повече от
10 години) са от ВЕИ, колкото от един блок на АЕЦ.
Но разликата в цената от
двата енергоизточника е
в пъти в полза на АЕЦ и
ТЕЦ-овете. Точно тези диспропорции доведоха България до днешния срив.
- По време на срещите
си с габровци Вие говорите за разработването
на български вариант на
плана „Маршал“, изпълняван след Втората све-

товна война за възстановяването на Германия,
защо?
- В България нито едно
правителство не продължава това, което е започнало предходното. Всяко зачерква постигнатото
преди и започва отначало, вместо да надгражда.
Така страната ни вместо
да се развива, не само
тъпче на едно място, но и
върви назад. Ето защо е
важно Народното събрание да приеме своеобразен „План Маршал“, за да
може всяко едно правителство, независимо коя е
управляващата партия, да
го изпълнява. За да тръгне
страната ни напред. Това
не би могло да стане за
четири години при управлението на едно правителство, но след като руля
се поеме от друга политическа сила, тя да продължи неотстъпно с изпълнението на този план. Вярно

е, че планът Маршал беше
реализиран с чужда подкрепа. Нима ние не можем
да го направим с български средства, с български
инвестиции. Можем, но
трябва да направим така,
че икономиката да не се
влияе от политиката. Да
разкриваме, а не да затваряме пазарите си. Нещо,
което в момента е валидно в национален и в регионален мащаб. Не мога да
разбера например защо
Водният цикъл или проектите за енергийна ефективност в детските градини и
други европроекти в Габрово се изпълняват не от
габровски, а от фирми от
други региони на страната
– Пловдив, Добрич, Стара
Загора. Трябва да има местен шовинизъм. Габровските фирми да работят като
изпълнители в Габрово, за
да се внасят тук данъчните
отчисления, да има работа
за габровци.

Днес с изложба „Нарисувай ми Европа” стартира
месецът, посветен на Европа, в Габровска област
Днес с изложба на
тема „Нарисувай ми Европа“ стартира месецът,
посветен на Европа, в Габровска област, съобщава Цветомира Иванова от
пресцентъра на Областна
администрация – Габрово,
организатор на събитията.
Европейската комисия
определи 2013 година като
Европейска година на
гражданите. По традиция
събитията, свързани с нея,
започват от 9 май.
Инициативата се координира от администрацията на Министерски съвет
в изпълнение на Комуникационната стратегия на
България за ЕС със съдействието на Съюза на

българските читалища. В
няколко последователни
дни в читалищата в Дряново, Габрово и селата Зая и
Царева ливада ще се проведат информационни дни,
свързани с кампанията, по
време на които жителите
и гостите на населените
места ще бъдат поздравени и от самодейните състави на читалищата.
Днес ще бъде открита
изложба „Нарисувай ми
Европа” в Ритуалната зала
на Община Дряново.
Утре от 18 часа народните читалища от с. Зая и
Царева ливада ще подарят
празничен концерт „Европа и ние”.
Ученици от НАГ, СОУ

Скръбна вест

„Райчо Каролев” и ПУ „Николай Палаузов” ще имат
възможност да се срещнат
с габровката Павлина Николова, служител на Европейската комисия, с която
да дискутират въпроси,
които ги вълнуват, за ЕС.
Инициативите продължават с мероприятия, организирани от Областен
информационен център
„Европа Директно“ при
ГТПП, Областния информационен център - Габрово
и Община Дряново, които
включват Ден на Европа
и спорта в Дряново – 14
май, и дебат на тема „Да
остана или да замина? –
реализация на младите
хора в България или в
Европа” - на 17 май.

На 7 май 2013 г. почина

Внезапно почина един от големите
габровски колоездачи майсторът на спорта

Тодор Ганчев Тотев

Тодор Ганчев - Мано

на 67 години

С добрите дела винаги оставаш
в сърцата ни!
Сбогом, приятелю!
Погребението ще се състои на 9 май
2013 г. от 14.00 часа на Габровските
гробища.
Сем. Койчеви

Мано го наричаха всички. Отиде
си на 67 години. Колоездачен клуб
„Янтра“ - Габрово, където той се
състезаваше, изказва своите съболезнования на неговата съпруга
Лиляна, неговия син Габриел Тотев и
цялото му семейство.
Поклон пред светлата му памет! Почивай в мир, приятелю!
Президент на КК „Янтра“ - Габрово
Васил Дянков

О Б Я ВА
„Първа инвестиционна банка” АД като заложен кредитор по реда на Закона
за особените залози (ЗОЗ) на основание сключен Договор за особен залог върху
машини, съоръжения, оборудване и транспортни средства от 01.08.2007 г., първоначално вписан в ЦРОЗ под № 2007080300626, подновен съгласно допълнително
вписване в ЦРОЗ под № 2013021201241, срещу който особен залог е вписано пристъпване към изпълнение под № 2010033100807,
ОБЯВЯВА
Продажба на публичен търг с явно наддаване съгласно чл. 347 – 341 ТЗ на
Кулокран – строителен, модел – М 2810 G, рег. № БС-ПС 1243 на „Агропродукция” ЕООД, ЕИК 107553517, находящ се в гр. Велико Търново, бул. „Борис Богданов” № 2.
Документацията за продажбата се намира на адрес: гр. Габрово, пл. „Възраждане” № 5, в сградата на „Първа инвестиционна банка” АД и може да се закупи в
срок до 15.05.2013 г. включително.
Огледи на продавания актив могат да се извършват всеки работен ден до
15.05.2013 г. включително в рамките на работното време след закупуване на документацията за продажбата.
Всички условия за участие в продажбата, включително началната цена са
подробно описани в документацията за продажбата.
Провеждането на публичния търг с явно наддаване и обявяването на купувача ще бъде извършено на 16.05.2013 г. от 11.00 ч. в сградата на „Първа инвестиционна банка” АД на адрес: гр. Габрово, пл. „Възраждане” № 5. При неявяване
на кандидати ще се проведе втори търг на 30.05.2013 г. от 11.00 ч. в сградата на
„Първа инвестиционна банка” АД на адрес: гр. Габрово, пл. „Възраждане” № 5, като
документацията за продажбата в този случай може да бъде закупена до 29.05.2013
г. включително.
Заложената вещ се продава от името на заложния кредитор за сметка на залогодателя. Лицето, обявено за купувач, е длъжно в срок от 7 дни от приключване
на проданта да внесе предложената от него цена. Съгласно чл. 37, ал. 2 от ЗОЗ
продажбата се извършва само срещу заплащане на пълния размер на цената по
сметка на депозитаря. При неплащане в определения срок, за купувач се определя наддавачът, предложил следващата най-висока цена.
Прехвърлянето на собствеността ще се извърши с договор с нотариална заверка на подписите, като всички разноски са за сметка на купувача.
Телефон за допълнителна информация: 02 800 28 18 и
„Първа инвестиционна банка” АД.

ДП „НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ
ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА”

На основание чл. 16, ал. 5 от Закона за държавната собственост, чл. 13, ал. 3 и ал. 6 от Правилника за прилагане на
Закона за държавната собственост, в изпълнение на Заповед №
748/18.04.2013 г. на Генералния директор на ДП НКЖИ, утвърдена от Министъра на транспорта, информационните технологии
и съобщенията и Решение № 257/17.12.2012 г. на Управителния
съвет на ДП „Национална компания Железопътна инфраструктура” (ДП НК ЖИ)
ОБЯВЯВА
Търг с явно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот –
публична държавна собственост, представляващ:
1. „Тоалетна – 3,14 кв. м”, с местонахождение гр. Габрово,
община Габрово, област Габрово, в „Битова сграда” в района на
жп гара Габрово, за ползване по предназначение.
Търгът ще се проведе на 14.06.2013 г. (петък) в сградата на
ЖПС - Горна Оряховица, с местонахождение гр. Горна Оряховица, ул. „Цар Освободител” № 96, от 14,00 часа при:
- начална тръжна месечна наемна цена в размер на 14,00
(четиринадесет лева) лв., без вкл. ДДС;
- депозит за участие в търга в размер на 14,00 (четиринадесет лева) лв., без вкл. ДДС;
- цена на тръжната документация – 25,00 (двадесет и пет
лева) лева с ДДС.
Начин на плащане на цената – в лева в касата на ЖПС
- Горна Оряховица или по банкова сметка на ЖПС - Горна Оряховица.
Тръжна документация за участие в търга се закупува в
срок до 16.00 часа на 03.06.2013 г. (понеделник) в счетоводството на ЖПС - Горна Оряховица, гр. Горна Оряховица, ул. „Цар
Освободител” № 96. Тръжната документация се закупува лично
или чрез упълномощено за целта лице.
Депозитът се внася в касата на ЖПС - Горна Оряховица до
16,00 часа на 07.06.2013 г. (петък).
Заявление за участие в търга се подава в запечатан непрозрачен плик в деловодството на ЖПС - Горна Оряховица, гр.
Горна Оряховица, ул. „Цар Освободител” № 96, в срок до 16,00
часа на 07.06.2013 г. (петък). Заявлението, подадено по пощата,
се счита за подадено в срок, ако пощенското клеймо е с дата на
подаване не по-късно от 07.06.2013 г. (петък).
Оглед на актива може да се извърши всеки работен ден от
9.00 до 16.00 часа до 06.06.2013 г. (четвъртък) срещу издадено
удостоверение за право на оглед на имота - по образеца, приложен към тръжната документация.
При подадени поне две заявления, отговарящи на тръжните
условия, и неявяване на кандидати за участие в търга повторен
търг ще се проведе в едномесечен срок на 05.07.2013г. (петък) при същите тръжни условия, като тръжна документация се
закупува в срок до 16,00 часа на 24.06.2013 г. (понеделник);
депозит и заявления за участия в търга се внасят до 16,00 часа
на 28.06.2013 г. (петък) на горепосочения адрес.
Допълнителна информация може да се получи на адрес:
гр. Горна Оряховица, ул. „Цар Освободител” № 96, инж. Недю
Недев – Ръководител звено/служба УСК към ЖПС Горна Оряховица при ДП НК ЖИ, тел. 891 33 92 и GSM: 0886 74 10 37.
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Модерният национализъм
Борис Станимиров, водач на листата на ДСБ-БДФ, № 27 в бюлетината

Аз съм националист.
Казвам го с гордост,
без никакви условности.
Родът Станимирови е дал
на България седем офицери (преди 9 септември) и е
получил седем ордена за
храброст. Самият аз съм
бил в казарма, клел съм
се под знамето и се гордея с това.
Не е вярно, че сме
малка държава, от която
нищо не зависи. Половината от държавите в ЕС
са по-малки по територия
и население. Европейска
България има реална възможност да влияе върху
международната политика,
но не го прави, защото
управниците нямат воля
да защитават националния
интерес.
Много често в тази
кампания бях питан защо
съм в ДСБ. Ето един от
отговорите: Иван Костов
отказа на САЩ да пусне
четвърт милион косовски
албанци в България. Пак
той, два дни по-късно, отказа на руските военни
самолети да летят над
България. Никой преди
него и никой след него не
е имал смелост да каже
НЕ на САЩ и Русия в името на българския интерес.
Какво има около Бъл-

гария днес? Македония,
в която се води яростна
антибългарска пропаганда. Турция, в която неоосманизмът е официална
доктрина. Гърция, която
се тресе от нестабилност.
Какво правим ние? Има
традиционни български
общности в Македония, в
Западните покрайнини, в

Украйна и Молдова, оставени на произвола на съдбата. Те трябва да почувстват мощната подкрепа
на европейска България.
България трябва да стане
родина на всички българи. Това е националният
идеал на пет поколения
преди нас. Това е заветът
на дедите и никога не сме
имали повече сила да го
осъществим, както днес в
Европейския съюз. Днес,
за да се справим с тези
задачи, не е нужно да слагаме ножовете. Достатъчно е да изберем държавници, които имат твърдост
да защитават българския
дневен ред.
Българският национализъм не се изразява във
викане по площадите и насаждане на омраза. Българският национализъм е
градивен, той е любов към
Отечеството.
На Великден се срещнах с потомците на някогашните легионери членовете на Българския

демократически форум.
Събрахме се на знаково
за Габрово място – там,
където е бил манастирът,
в който се е крил Левски.
На същото място през 1945
г. „Народният” съд прочита
38 смъртни присъди, от
които 17 души са убити
предварително. По-късно
комунистите разрушават и
манастира, пречи им, защото е средище на вяра и
национална памет. Казвам
това, за да подчертая, че
българският национализъм
не е от вчера, той е приемственост и традиции.
Имало е преди нас хора,
които са убивани, затваряни и преследвани заради
своята вярност към националния идеал. Някога
легионерите имаха девиз
„За България!”.
Днес ДСБ казва: „За
силна България в обединена Европа!”. Едното
следва логично от другото,
пренася завета през времето. И когато сме заедно, никой не може да се

Среща с приятелите от Български демократически форум

съмнява къде е истинската
десница и истинският патриотизъм.
Днешният национализъм значи сигурност - униформен полицай във всяко
село, вместо 100 милиона
лева за подслушване между политиците. Национализъм значи защита на
дома, собствеността и реколтата и наказания по
закон за крадците, вместо
безкрайни социални помощи и безплатен ток за
едни, а високи сметки и
безобразия на монополите
за други.
Национализъм значи
мутрите да са в затвора, а
не в правителството.
Национализъм значи
да развиваш бизнес, да
работиш и да печелиш, а
държавата да ти помага,
вместо бюрокрацията да
те души, а чиновникът да
те рекетира.
Здравето е национална
сигурност. Когато си платил здравни осигуровки,
да бъдеш лекуван качествено и навреме, вместо да
доплащаш на ръка, за да
живееш.
Образованието е национална сигурност. Нацията трябва отново да
издигне училището в култ,
младите хора да завършват не просто грамотни,
а готови за живота, с качествени знания, които ще
им дадат добра работа за
добри пари.
Национализъм значи
такава държава, в която
възрастни, млади и деца
да се радват на живота
заедно, вместо самотни
стари хора да гледат турски сериали и снимки на
внуци върху телевизора.
Това е модерният национализъм и ние от ДСББДФ сме негови носители. Извадихме България
от тежка криза, когато
на границата се водеше
война, доларът беше 3000
лв., а вместо еврофондове

Станимирови на ул. „Станимирова“ в Габрово,
квартал Радичевец, кръстена на Станимировия род през 1942 г.
имаше визи за Европа.
Днес е много по-лесно от
тогава. Европейска България може с мир и труд да
осъществи националния си
идеал. Не ви даваме обещания. Знаем решенията.
Първото от тях е с № 27.
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в общините

В ТЕЦ - Габрово засяха Нов мамограф и асансьор за пациенти откриха в база 2 на
25 дръвчета пауловния Диагностично-консултативния център преди празниците
СТЕФКА БУРМОВА

НАДЕЖДА ТИХОВА

В двора на габровския
ТЕЦ засяха 25 дръвчета
пауловния – дървото, от
което нищо не се изхвърля. Това съобщи за
вестника Ивайло Сълков,
зам.-изпълнителен директор на енергийната компания. Според него огромните листа на дървото
и голямата корона, които
израстват много бързо,
осигуряват голяма фотосинтезираща площ и преработват сериозни количества диоксид. „Затова
няма нищо чудно, че на
тях са им нужни значителни количества въглероден
диоксид за обмяната им,
респективно в атмосферата се отделят огромните количества кислород
при тяхната фотосинтеза
- обясни Сълков. - И ако

Нов мамографски апарат - важен за ранното
откриване на рака на гърдата, както и нов асансьор
за пациенти бяха открити
официално в база 2 - на
Колелото, на Диагностично-консултативния център
в Габрово. След водосвета, отслужен от архиерейския наместник Руслан Личев, управителят на ДКЦ
д-р Нели Ноева преряза
трикольорната лента и пожела хубав ден на лекари и медицински сестри.
По нейните думи мамографският апарат е нов, с
много по-големи възможности от предишния, с покачествено изображение
и с по-малко облъчване
за пациентките. Скоро към
него ще бъде доставена и

има дърво, чиито представители могат да се
нарекат „белите дробове
на градовете“, то това е
пауловнията.“
Намеренията на ръководството на ТЕЦ-а са
да провери дали дървесният вид би оцелял при
ниските температури през
предстоящата зима, за да
продължат залесителните
мероприятия на територията на дружеството. По
този начин в перспектива
ще осигуряват нужния за
фирмата дървен материал, тъй като пауловнията
е от видовете, характеризиращи се с бърз растеж.
И понеже този дървесен
вид не е „просто още
едно екзотично дърво“, от
дружеството считат, че е
важно да създадат условия за залесяване на
свободните терени на територията на ТЕЦ-а.

безфилмова система, за
да може изображението
да излиза на дискове като
при мамографа в първа
база на Диагностично-консултативния център.
В сградата на бившата
поликлиника на Колелото
вече има и работи нов
асансьор, който ще улесни достъпа на пациенти
и персонал до различните
етажи. Неговото изграждане се забави много заради
тежките процедури за узаконяване на строителството му.
„За жалост – казва д-р
Ноева – всяко ново нещо
при нас се прави само
със собствени средства.
Затова се гордеем, че можем да пуснем придобивките в експлоатация преди
Великденските празници.
Но за жалост ние няма-

ме достъп до никакви европейски програми и не
можем да кандидатстваме
за пари от чужди доно-

ри. Имаме обещание, че
ще се променят условията
за кандидатстване по тези
проекти, но все още няма

такава промяна. Дори и от
Министерството на здравеопазването нищо не получаваме.“

Севлиево беше отново домакин на Олимпиадата по техническо чертане
НАДЕЖДА ТИХОВА
За трета поредна година Професионалната гимназия по механо-електротехника „Ген. Иван Бъчваров“ в Севлиево беше
домакин на Националния
кръг на 29-та Олимпиада по техническо чертане, съобщи Ани Андреева
– помощник-директор на
ПГМЕТ в Севлиево. Орга-

низатори на ученическото състезание, открито
в читалище „Развитие“ с
тържествен концерт, бяха
Министерството на образованието, младежта
и науката, Техническият
университет в Габрово и
Община Севлиево. Общо
113 ученика от 44 града
на България участваха в
Олимпиадата, проведена
в края на миналата сед-

мица. Участниците бяха
поздравени от ректора
на ТУ в Габрово проф.
д-р Райчо Иларионов.
Осем от тях бяха ученици
от Севлиево. Учениците
решаваха задачи в три
възрастови групи и бяха
оценявани от национална комисия с председател
доц. д-р инж. Пенка Неделчева от ТУ в Габрово.
В първа възрастова група

победител с оценка 6.00
е Мартин Дилов - осмокласник от Гимназията с
преподаване на чужди
езици в гр. Плевен. Във
втора група на първо място е Любослав Димитров
от дванайсти клас на ПГ
„Хенри Форд“ в София.
Победителят от трета група е Калоян Венков - единайстокласник от ПГ по
транспорт в Плевен. Пър-

венците получиха награди от Министерството на
образованието и науката,
както и от техническите
университети в Габрово
и София и спонсорите от
Българската асоциация на
металургичната промишленост. Двата технически
университета признават
оценките от Олимпиадата
на дванайстокласниците
вместо приемен изпит.
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1945 - до Виена и назад
АНДРЕЙ ПЕНЧЕВ
-ПАРЛАПАНОВ,
УЧАСТНИК ВЪВ
ВТОРАТА СВЕТОВНА
ВОЙНА

1945 година, 9 май, Денят на победата, Денят на
свободата, Денят на Европа, Денят на мира и какви
ли не още супернаименования е получил този ден
в човешката история.
Дошъл в резултат на
една жестока и убийствена война, в която са се
лишили от живот над 50
милиона човешки същества. Това до този момент
в историята не беше съсравнимо с нито една война - като се започне от
Александър Македонски и
се стигне до Първата световна.
Затова мирът, който
донесе този ден, пребъде
вече 70 години.
България, чрез своите
синове, също взе участие
в жестоката касапница
като даде дан на жертвеника с 30 000 убити.
Но това вече е история. И от нейната поука
трябва да се възползват
следващите поколения,

независимо от коя нация.
За съжаление, малките
народи не са фактор. И
войните, които се водят,
обезкървяват еднакво
всички. Тогава се обявява
като справедлив победителят, а за другите остава
„тежко на победения“.
Жертвите, които даде
малка България, са 30
000 - не е съвсем малко число. И това само в
разстояние на 6 месеца.
През времето на Втора-

та световна война
българските воини
преминаха през
половин Европа и
стигнаха до Виена.
И не само стигнаха, но на 9 май
1945-та танцуваха
и се веселяха по
виенските площади
заедно с освободените австрийци и
съветските бойци.
Моят брат Христо и неговият съученик Пенчо Друмчев - и двамата от
Габрово, постъпиха
в казармата да
отбиват военния
си дълг на 15 септември 1939 г. във
2-ри инженерен полк в
Пловдив. Тогава започна
и Световната война. И до
края на войната са били
все заедно, вечно мобилизарини и вечно под военния мундир.
Те взеха участие както в Първата фаза, така
и във Втората – Унгария,
та чак до Виена. Бяха и
двамата шофьори в чин
подофицери и са били винаги в елита и гръбатака
на военното си поделение.

6 април 1945 г., Унгария. Писмата, които изпратихме на майка си

Когато аз заминах за
фронта в Унгария, не знаех къде се намира брат
ми. Но тъй като бях командир на автомобилна
колона, ми се случи да
се засечем с брат ми на
шосето за Европа между
Харкан и Сигетвар. Кратки
приказки, пак раздяла, за
да се срещнем отново в
град Чурго, Унгария, близо
до австрийската граница.
Градът беше превзет
от русите на 3 април, а те
вече с Пенчо са били там
на 4 април, като са преспали в частна квартира.
На другия ден – 5 април,
аз влизам с моята колона, където се представих 6 май 1945 г. Брат ми Христо и Пенчо са се снимали пред Виенския парламент
на полк. Щерю Атанасов,
- Абе, вие не измряхте
от когото потърсих помощ са се снимали пред Ви- се проведе областно съпо моите задачи. Той ми енския парламент, което брание на ветераните от ли?! Докога ще ви търпим.
От 200 души ветерани
отговори първо да се раз- сега е доказателство за Втората световна война.
квартирувам, в 16 часа да историята за войната, за Бяхме зачетени от кме- в Габровска област приму бъда личен гост, където мига, че са били там. Там, та на Габрово г-жа Таня състваха около двадесет.
ще гледаме съветския ан- под красивия монумент Христова с великолепна и Другите или бяха болни,
самбъл за песни и танци, на шадраваните, украсен красива торта. Имаше из- или трудно се придвижвас алегоричните фигури от казвания, но нямаше кой ха.
а в утрото ще работим.
Сега е отново 9 май и
Докато траеше кварти- митологията, съществуват да ги чуе. Така един от веруването, отново се срещ- и те, като не са пропусна- тераните сподели, че като тия, които могат да се двинах с брат ми Христо и ли да имитират позите на си показал безплатната жат, в четвъртък ще бъдем
карта за рейса, шофьорът пред Паметника с войника
Пенчо Друмчев. Разбрах- митичните.
Дали за това, дали за му реагирал:
пред поликлиниката.
ме се да вечеряме заедно
в тяхната квартира. Така и зла прокоба, Пенчо като
стана. След прадставле- поляга под монумента
нието по тъмно бяхме гос- след два-три дена се случти на любезната им и сим- ва най-лошото – на връщапатична хазяйка. На ма- не за България предната
сата имаше пържени яйца гума на камиона прегази хубаво унгарско вино, ва запалката на скрита
като кашкавалът, сиренето мина и заедно с кабината
и луканката бяха от нас. полетява във въздуха на
В един момент хазяйката 4-5 метра височина, за да
донесе един бележник, от- остане завинаги полегнал
късна по един лист и каза в земята на сърцето на
на трима ни да напишем Европа. За тази Европа,
писмо до майките си. Така която празнуваше вече
благодарение на нейната своето щастие, Пенчо
вродена любов към децата даде живота си.
В средата на май се
нашите майки са получили
тези писма (виж факсими- прибрах в гарнизона в
Пловдив, където служех.
лето).
Те са датирани на 6 Проведе се парад на Поаприл 1945 г., тъй като бедата, в който водех моя
полунощ беше преминал. взвод, след което ги изСамо след месец ние вече ведох на Бунарджика на
бяхме във Виена. Войната най-високото място, на
най-отвесните скали, за
беше свършила.
Да отидеш във Виена, да може да видим целия
дори и на война, и да Пловдив и повече от Бълне почувстваш това, може гария. Днес на това място
би не е било в сметките се намира паметникът на
на двамата другари. Но Альоша. Защо ли няма на
благодарение на добра- българския воин?!
На 28 март в Габрово На Бунарджика в Пловдив
та съдба, Христо и Пенчо

За последните пет
Габровско семейство беше харесано за работа в Германия НСИ:
години най-много малолетни и
и Норвегия по време на техническа трудова борса в ТУ непълнолетни на отчет в ДПС
жение на хората и
ги стимулираме да
се възползват от
възможностите.“
Проведената вчера международна
борса в Техническия университет
в Габрово беше
насочена към специалисти в сферата на компютърните технологии,
машиностроенето,

СТЕФКА БУРМОВА

Габровско семейство е
било харесано за работа в
Германия и Норвегия вчера по време на техническа
трудова борса, проведена
в Техническия университет.
Това съобщи Красимира
Черкеланова - EURES съветник към Агенцията по
заетостта във Велико Търново.
Според нея интересът
към техническата трудова
борса е бил изключително голям. Да се срещнат
с EURES съветниците от
Европа в Габрово са пристигнали и хора от различни градове на Северен
централен планов район.
Международната техническа трудова борса е организирана от Агенцията
по заетостта – Дирекция
„Бюро по труда“ в Габрово и Европейската мрежа
за намиране на работа
EURES.
Всъщност, EURES е
създадена през 1993 г. от
Европейската комисия,
Исландия, Лихтенщайн,
Норвегия и Швейцария да
помага на търсещите работа в Европа да я намерят,
както и на работодатели,
желаещи да наемат работници от чужбина. Услугите
на европейската мрежа

за намиране на работа
EURES са безплатни, информира още г-жа Черкеланова. Тя уточни, че българската Агенция по заетостта е член на EURES от
момента, в който България
влезе в ЕС, и в нея са
службите по заетостта на
всички европейски държави. „През тази мрежа ние
обменяме информация за
свободните работни места във всяка европейска
държава, за условията за
живот и работа във всяка
страна – обясни EURES
съветникът. - Освен това
съвместно организираме
борси за работа на наши
и чужди граждани, подпомагаме свободното дви-

електрониката, автоматиката – области, които се
предлагат за обучение в
габровската Алма Матер.
Тя беше отворена за технически специалисти, завършили в Габрово, както
и към всички инженерни
и технически кадри, които
търсят работа в европейските страни.
Г-жа Черкеланова насочи вниманието на кандидатстващите за работа

в европейските държави
към необходимостта от високи знания по немски и
английски език. Тя подчерта, че нивото на владеене
на езика е един от факторите да бъде предпочетен даден кандидат. Ако
обаче някой се нуждае от
усъвършенстване, то той
трябва да премине необходимото обучение и едва
тогава да кандидатства за
работа.

EURES съветници консултират интересуващите се за работа в чужбина

СТЕФКА БУРМОВА
За последните пет години през 2012-та броят
на водените на отчет в
Детска педагогическа стая
малолетни и непълнолетни
в Габровска област е найвисок – 290, сочат данните
на националната статистика. Според директора на
Териториалното статистическо бюро в Габрово Георги Цветков в сравнение
с 2011 г. този брой се
увеличава с 9,4 на сто.
От всички лица, водени
на отчет в ДПС, 91 са
малолетни на възраст от 8
до 13 години, а 199 са непълнолетните – от 14 до 17
навършени години, като и
в двете възрастови групи
преобладават момчетата.
От всички, водени на
отчет в ДПС през миналата година, 203 малолетни и
непълнолетни са ученици.
Сред водените на отчет

в детските педагогически
стаи в област Габрово
през 2012 година, учащи
са били 203, като 2,4 на
сто от останалите са учили
и работили. В криминогенна семейна среда са
живели 44 деца.
За извършени противообществени прояви през
миналата година през
ДПС в областта са преминали 225 малолетни и непълнолетни. В сравнение
с 2011 г. техният брой се
увеличава с 89,1 процента.
През детските педагогически стаи най-много
малолетни и непълнолетни са преминали заради
„бягство от дома” - 50, за
„скитничество“ - 18, а за
„употреба на наркотични
вещества” – 18.
Най-често извършваните от децата престъпления
през 2012 г. са кражбите
на имущество, като извършителите са 160.

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

170 години от рождението на Цанко Дюстабанов: Какво
още трябва да знаем за славния габровски воевода!
„С въстанието ний не ще освободим България. В
това съм дълбоко убеден. Но ще научим поне българина да знае как се мре. Ще обърнем вниманието на
Европа и ще дадем на Русия възможност да дигне
гюрултията.”
Пророческите думи на войводата Цанко Дюстабанов
към четниците от Габровското въстание
ЕЛЕНА КОЛЕВА – НЕЗАВИСИМ КРАЕВЕД
„Аз зная много добре,
че царството ви е голямо, че силата, войската и
оръжието са във вашите
ръце, че със сила не ще
можем да ви надвием. Но
зная още, че сте варвари
и тирани, че заради въстанието ще се нахвърлите върху невинни мирни
жители и ще извършите
зверства. Нашата цел не
е била да ви надвием със
сила, а само да ви предизвикаме да направите зверПРАВОСЛАВЕН
КАЛЕНДАР
9 май, четвъртък
* Светли четвъртък.
Св. прор. Исаия. Св. мчк
Христофор. Св. цар БорисМихаил. Пренасяне мощите на св. Николай Мирликийски чудотворец. Събор
на Св. Новоселски мъченици (Тип. с. 303, т. 1).
10 май, петък
* Светли петък. Живоприемни източник (Блажи се)
(Тип. с. 458-459). Св. ап.
Симон Зилот (Възстановяване на Българската патриаршия).
11 май, събота
† Светла събота. Св. равноапостолни Методий и
Кирил. Св. свщмчк Мокий
(Тип. с. 304, т. 1).
12 май, неделя
†2 Неделя след Пасха – Томина. Св. ап. Иаков Зеведеев. Св. Епифаний, еп. Кипърски и св. Герман, патр.
Константинополски. Гл. 1,
утр. ев. 1, ап. Деян. 5:12-20
(с. 9), лит. ев. Ин 20:19-31
(Тип. с. 460).
13 май, понеделник
Св. мчца Гликерия девица.
Св. мчк Лаодикий. Св. Павсикакий, еп. Синадски. Св.
София – Премъдрост Божия.
14 май, вторник
Св. Исидор. Св. мчк Йоан
Български.
15 май, сряда
Преп. Пахомий Велики.
Преп. Ахилий, еп. Лариски.
16 май, четвъртък
Преп. Теодор Освещени. Св.
преп. отци, избити в манастира „Св. Сава”.
17 май, петък
* Св. ап. Андроник. Св. мчк
Николай Софийски. Св. мчк
Солохон. Събор на Св. Баташки мъченици.
18 май, събота
Св. мчци Теодот Анкирски,
Петър, Дионисий и дружината им и св. 7 девици
(Отдание на Томина неделя) (Тип. с. 461).
19 май, неделя
† 3 Неделя след Пасха – на
св. Мироносици. Св. свщмчк Патрикий, еп. Брусенски. Св. мчк Калуф Египтянин. Гл. 2, утр. ев. 4, ап.
Деян. 6:1-7 (с. 16), лит. ев.
Мк 15:43-16:8 (Тип. с. 462).
20 май, понеделник
Св. мчк Талалей. Св. Лидия.

ствата, които вече премного направихте и благодарение на които вече се
компрометирахте пред
целия образован свят. И
тая наша цел е достигната вече. И тъй, ние ви
победихме!”
Словото на Цанко
Дюстабанов пред извънредния съд в Търново след
погрома на Габровското
въстание, преди да бъде
обесен
След като Габровското въстание с войвода
видният габровец Цанко

Войводата Цанко Дюстабанов (1843 – 1876)

Дюстабанов е потушено,
част от четниците са
избити, но някои успяват
да оцелеят. Други, заедно с Цанко Дюстабанов,
Еким Цанков и поп Иван
Гъбенски, са арестувани
и затворени в Габровския
конак. Идва височайша заповед четниците да бъдат отведени в затвора
в Търново.
Ето какво разказват
синовете на поп Иван Гъбенски - братята Христо
и Петър Гъбенски, в „Историята на града Габрово
и габровските въстания”
през 1903 г.: „Габровските
затворници били изкарани
от Габрово с усилен ход,
който продължавал чак до
Бойката, дето направили
малка почивка. Между конвоираните имало няколко

попове и учители. Тук Тефик-бей (началник на търновския затвор) ги предупредил, че ако някой се
опита да бяга, войниците
ще стрелят върху него,
а останалите арестанти
ще бъдат избити”.
Летните горещини и
изтощените от бой тела
на революционерите правели движението трудно.
„В с. Дебелец направили
един час почивка. Тук известната кака Пена влязла между арестантите
и ги почерпила по една ракия, като ги окуражавала
да не се боят: „Не бойте
се, бре! Какво има? Ще ви
пуснат!”, им говорела тя.”
Късно вечерта влезли
в Търново и ги настанили
в затвора. Следвали дни,
изпълнени с физическа бол-

ка, глад и много паразити, които допълнително
ги тормозели. В затвора
работел един турчин - Ибрям-ага Топузлията, който преди бил на служба в
Севлиево. Той се държал
човешки с габровските
и севлиевски затворници, даже им разказвал от
своите „дипломатически и
херойски постъпки.”
Четниците били разпитвани през нощта, а
през останалото време
били подложени на нечовешки изтезания, измислени от злия гений на поробителите.
Всички били бити по
най-зверски начини – налагали ги с металните вериги, биели ги с волски жили,
с железни пръчки, с тояги.
(продължава на стр. 6)

рополит Кирил. По-късно
гостите бяха приети от
игумена на манастира. В
обедните часове делегацията отпътува от Ксенофонт за Зографския манастир „Св. Вмчк Георги”,
където беше посрещната от Негово високопреподобие архимандрит
Амвросий - игумен на манастира и монашеското
братство. Вечерта в Зо-

графската Света обител
започна бдение, а сутринта днес - празнична архиерейска Света Литургия.
В тържествата, свързани с празника на българската светиня - Зографския манастир „Св. Георги”,
взе участие високопредставителна държавна делегация, водена от министър-председателя Марин
Райков.

Две новоизписани икони заеха централните места на Българска църковна делегация ще почете празника на
втория ред на иконостаса в храм “Света Троица” Зографския манастир „Свети Великомъченик Георги”

Две новоизписани икони
- на „Светото Семейство”
и „Йосиф Обручника”, заеха централните места на
втория ред на иконостаса
в храм „Света Троица”, над
северните „царски двери”.
Заедно с рисуваната

миналата година „Богородица с Младенеца” те оформят новия живописен изглед в тази част на иконостаса, сменяйки стари, повредени от времето икони.
Зограф е Стефко Аенски.

По решение на Светия Синод на Българската православна църква
тази година църковната
делегация за празника на
българската светиня - Зографският манастир „Свети Великомъченик Георги”
на Атон, Света Гора, се
оглавява от Негово високопреосвещенство Варненски и Великопреславски митрополит Кирил.
Тя включва седем духовни
лица от Варненска и Великопреславска и Софийска
епархии.
През ранните часове
вчера, между 3.00 и 6.00
часа сутринта, се отКтитори са благочес- служи празнична служба
тиви християни от Габрово със Света Литургия, кояи многократните дарители то бе оглавена от Техни
семейство Боян, Цветана и
високопреосвещенства
Десислава.
Неаполски митрополит
Божията благодат и миВарнава и Варненски и
лост да бъде над тях!
Великопреславски мито. Стефан

На 11 май от 10 ч. в
столичния храм „Св. Параскева“ с тържествен водосвет ще бъде открито
петото издание на Детския международен фестивал за църковнославянски
песнопения и духовни песни „Осанна във висините”.
Очаква се във форума да
вземат участие над 480
деца и младежи от страната и чужбина. Фестивалът се организира от фондация „Дарби“ и църковното настоятелство на
храм „Света Параскева“.
Той преминава под  мотото „Оставете децата и
не им пречете да дойдат
при Мене!” (Мат. 19:14).
През годините фестивалът получи подкрепа от
Светия Синод на БПЦ,
Софийската митрополия,
Министерство на образованието, младежта и
науката, Министерство
на културата, Столична

община, РИО - София-град
и частни спомоществователи, които подпомагат
провеждането му.
В първото издание
през 2009 г. участие взеха 50 деца от софийски
училища, докато през
2012 г. вече имаше 385

участници от цялата
страна. Във фестивала
се включват училищни
хорове от София, Ловеч,
Септември, Кърджали,
Смолян, Варна, Хасково,
Дупница, както и такива
известни хорови формации като хор „Бодра смя-

Близо 500 деца ще участват в Детския
фестивал за църковни песнопения в София

на”, Младежка хорова формация „Децата на Орфей”,
Академичен хор „Гаудеамус” при Академията за
музикално и танцово изкуство в Пловдив, хор на
Немската езикова гимназия и др. През 2012 година фестивалът имаше и
първото си международно
участие от Музикалното
училище в Ниш, Сърбия.
Петото издание на
Детския фестивал ще
бъде открито в Деня на
светите братя Кирил и
Методий. Тази година в
музикалното събитие  ще
се включат и нови участници: Детски хор при
БНР с главен художествен ръководител академик
Христо Недялков и главен
диригент г-жа Венеция
Караманова, Хор на Националната гимназия за
древни езици и култури,
Вокално студио „Слънчев
свят” при 31 СУЧЕМ и др.

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
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Преди 180 г. е основан Соколският манастир, а преди 145
г. е съградена уникалната 8-струйна манастирска чешма
ЕЛЕНА КОЛЕВА – НЕЗАВИСИМ КРАЕВЕД

„Всред глухите недра на Стара планина,
всред чаровните балкански самотии,
в една от разкошните гънки на
северния склон на тая планина е кацнал,
недалеко от Етъра, Соколският манастир.
Кацнал със своите чардаци
и с блестящото на слънцето кубе,
между зелените гористи висоти,
над един дълбок,
пълен с вечен шум на реката,
той приветливо и радостно се изпречва
в зеления си фон,
пред пленения поглед на поклонника,
който иде по върлия път
откъм Габрово да го посети.”
Из пътеписа „Един старопланински манастир”, Иван Вазов, 1901 г.
В различните исторически източници се
срещат две години – 1832 и 1833 г., но преобладаващата година е 1833 г., през която  преди
180 години от Троянската света обител в
Габровския балкан пристигат двамата млади
монаси Йосиф и Агапий. Първоначално троянските монаси се настаняват на каменната тераса
пред т. нар. Соколова пещера.
Монасите Йосиф и Агапий собственоръчно
издълбават място във варовиковата скала. Там
сковават малка дървена постройка, която е и
първата църква в това скътано сред зеленина
място. Днес е запазена само олтарната част,
която се намира точно зад големия храм.
Хората от махалите в този район оказали
безценна помощ на монасите Йосиф и Агапий
в изграждането на голяма и красива църква.
Населението от Етъра и Нова махала успява
да събере нужните средства и със собствения
си труд издигнали храма „Успение Богородично”
само за 3 месеца.
Църквата е не само красива отвън, но прекрасна и вътре, оживяла под талантливите
ръце на майсторите зографи поп Павел Зограф
и неговия син Никола от с. Шипка.
Храмовата икона е рисувана и дарена от
изтъкнатия габровски живописец Христо Цокев
(1847 - 1883). В параклиса на манастира се намират икони, рисувани от самия Захари Зограф.
Тържественото освещаване на църквата
е извършено на храмовия празник Успение на
Пресвета Богородица - Голяма Богородица, през
1834 г. от Търновския патриаршески митрополит Иларион Критски.

ският йеромонах Йосиф
е роден през 1873 г. в
известното семейство
Татарлиеви.
На 16 септември
1912 г. йеромонах Йосиф
изпраща две телеграми
с еднакво съдържание
до Военното министерство и до Търновския
митрополит, с които обявява, че иска да
се запише доброволец
на фронта. Както сам
е написал: „Днес, когато Отечеството зове
и последното свое чадо
да изпълни своя синовен
дълг в защита на народ,
чест и Христова вяра,
мен стидно се видя да
не пренебрегна зова на
Отечеството, за да изЧешмата е построена от уста Колю Фичето в памет на убитите пълня призванието на
бунтовници от четата на Капитан Дядо Никола
български войник и войн
Христов...“. Назначен е за
Около големия и представителен храм възсвещеник
на
23-ти
Шипченски
полк.
никва и цял мъжки манастир, който се превръСлед като войната приключва преди 100
ща в значимо религиозно, духовно и просветно
средище, свързано с борбите на българите и на години през 1913 г., младият монах се връща
в Габрово. В габровския Соколски манастир
габровци против черното турско робство.
През 1836 г. арх. Йосиф Соколски открива продължава да изпълнява длъжността касиер,
училище в Соколския манастир, в което за домакин и два пъти е избиран за игумен. Бил е
кратко време преподава Неофит Бозвели. В ма- монах и в други български манастири. След като
настира арх. Йосиф Соколски развива активна се завръща от Балканската война, йеромонах
Йосиф донася със себе си своя дневник.
книжовна дейност.
Дневникът е озаглавен „Кратко описание
Соколски манастир се утвърждава като
важно историческо място. На 31 юли 1856 г. в и бележки от войната с турците през 1912 него се установява четата на Капитан Дядо 1913 г.“. Дневникът не е голям. Той се състои
Никола (1800-1856) с намерение да превърне от 44 страници, собственоръчно написани.
Светата обител в център на подготвяното от Йеромонах Йосиф Соколски е описал своите
войводата въстание. Там е осветено знамето преживявания на свещеник сред воюващите по
на четата. Апостолът на Свободата Васил бойните полета на Македония и Тракия. НаграЛевски е пребивавал в Соколски манастир и е ден е с орден за храброст. Предава Богу дух на
21 април 1939 г.
намирал подслон в Светата обител.
Днес дневникът на йеромонах Йосиф СоНа 1 май 1876 г. на поляната пред портите
на Соколски манастир се събират въстаници- колски се съхранява в Регионален исторически
те от Габровското въстание с войвода Цанко музей – Габрово.
Дюстабанов. От манастира Габровската чета
Когато вярващите и гостите на манастира
потегля на неравен бой с поробителите.
прекрачат прага на Светата обител, едно от
По време на  Руско-турската освободителна първите неща, които привличат тяхното внивойна (1877-1878) Соколски манастир е превър- мание, е манастирската чешма.
нат във военна болница.
Чешмата на Соколския манастир е построДруга интересна личност е йеромонах Йо- ена от емблематичния майстор уста Колю
сиф, който служил в Соколския манастир. Той се Фичето от Дряново, изградил безброй уникални
записал доброволец в Балканската война. Габров- шедьоври на архитектурата във Велико Тър-

ново като Ханът на хаджи Николи, Къщата с
маймунката, фабриката за коприна на Стефан
Карагьозов, църквата „Св. Св. Константин и Елена” и други храмове в манастирите около Велико
Търново; Съборната църква в Свищов; мостове
над реките Росица и Янтра; покритият мост в
Ловеч и други.
През 1868 г., преди 145 години, уста Колю
Фичето строи голямата чешма с кръгообразна
форма и 8 чучура. Специалистите високо оценяват и този шедьовър на големия майстор   не
само заради красивата форма, елегантните орнаменти и каменните соколи, но и защото това
е единствената чешма с купол и кръст у нас.
Уста Колю Фичето издига чешмата в памет
на убитите бунтовници от четата на Капитан
Дядо Никола. Чешмата е безценен паметник на
архитектурата, а от 8-те чучура и днес тече
ледено студена балканска и манастирска вода!
Във великолепната църква на Соколски манастир, сгушена сред скалите, се намира голямата чудотворна икона „Света Богородица Троеручица“. Вярващите разказват, че тя напътства
в трудни житейски ситуации, пази здравето, но
нейната най-голяма сила е да помага на бездетните семейства да се сдобият с деца.
В малкия параклис вдясно от църквата по
скалата се стичат капчици лековита вода. Има
хора, които твърдят, че водата е полезна при
проблеми с очите.
Соколски манастир е бил мъжки в миналото, а след 1959 г., когато е взривен вторият
духовен шедьовър на арх. Йосиф Соколски и на
габровци манастирът „Свето Благовещение”,
монахините от центъра на Габрово са преместени в Соколски манастир.
Днес младите монахини Ирина и Пелагия, по
примера на своите духовно извисени предшественици от Соколския манастир, отдадено служат на Господ и поддържат духа на светостта
в това уникално за нашия край място!
Забележка:
Всички граждани, които желаят да посетят
Соколски манастир, но не разполагат със собствен транспорт, могат да се възползват от
буса на ОПТ, който тръгва от Автогара – Габрово, минава през централната градска част, Шиваров мост, „Инструмент“ и спира пред самия
манастир.
В сряда потегля от Автогарата в 08:45 и в
12:45 ч. Към Габрово тръгва в 09:30 и в 13:30 ч.
В събота и в неделя бусът тръгва от Автогарата в 08:15 и в 11:15 ч. Обратно към Габрово потегля в 09:00 и в 12:00 ч.
Цената на билета е 1,00 лев в едната посока.

мъ ние, които бяхме затворени въ яхъра на търновските господжи Евгения Кисимова и на хаджи
Къньовица, а и на другите Господжи, че проваждаха хлябъ и изобилно ястие.”; „Ний завинаги ще
помнимъ добрината имъ, защото те въ грижите
си да спомогнатъ по вънъ бедствующите от
това лято, не забравятъ насъ нещастните”.
Евгения Кисимова е дъщеря на изтъкнатия
търновски търговец х. Георги Кисимов и сестра
на Пандели Кисимов – търговец и просветен
деец. Тя е основател още на неделното училище
в старата столица, на библиотеката към него
и на дружество „Милосърдие”. Освен с грижи
за живите четници в търновския затвор, след
като са обесени славните герои, лично Евгения
Кисимова се заема със събирането на средства
за издигане на паметник за прослава на героите. И днес този монумент съществува. Това е
известният „Паметник на обесените” в центъра
на Велико Търново, след пощата в посока Царевец, вляво. На всяка от страните на пирамидата
са изписани имената на убитите от Първи революционен окръг, включително и на габровските
герои Цанко Дюстабанов, Еким Цанков и поп
Иван Гъбенски.
Смелостта и подвигът на Цанко Дюстабанов са възпети в българския фолклор и в народните песни. Така неподправено в миналото населението не само от района на Габрово е изразило
своето дълбоко преклонение пред храбростта и
родолюбието на войводата от Габровското въстание. От народните песни добиваме още по-ярка представа какво е представлявало турското
робство и защо подвигът на Цанко Дюстабанов
и на останалите четници придобива такова огромно историческо значение.

Съ напети форми и калпаци,
Съсъ пушка, сабля или ножъ,
Тръгнаха младите юнаци
Срещу вековна турска мощъ.

170 години от рождението на Цанко Дюстабанов: Какво още трябва да знаем . .

Снимка: Личен архив на автора
(продължава от стр. 5)
Нанасяли им побой с пясъчни торбички по
слабините и по главата. Заптиетата слагали
торби с негасена вар на вратовете им и пъхали
главите на затворниците в тях. С нажежени шишове обгаряли телата им или ги горели с барут.
Скубали плътта с клещи, продирали кожата по
гърдите, по гърба и по крайниците с кремък. Забивали игли под ноктите им. Турците бесели българите с краката нагоре. Притискали телата на
революционерите между две дъски.
Сред тези огромни мъки и страдания за
нашите четници полагали безценни грижи смелите жени от Търново. Инициативната общественичка Евгения Кисимова, председателка на
благотворително дружество „Женска община”,
заедно с нейните съгражданки всеки ден ходели
в затвора и носели на мъчениците дрехи, хляб и
гозби, пари, тютюн. Провизиите били събирани
от търновци и от жителите на Елена, Лясковец
и Г. Оряховица. Сред най-активните дами се
отличили известните в миналото Бяла Бона,
Зафири Хаджикънева, Аника Костова, Ивани Кабакчиева, Мариола Станчева, Ани и Кириаки Панайотови, Петрана Обретенова от Русе.
Съдбата на затворниците е различна. Едни
са осъдени на заточение на о. Кипър, други са
обесени в Търново заедно с габровците Цанко
Дюстабанов, Еким Цанков и поп Иван Гъбенски, а
Стефан Пешев и Йонко Карагьозов - в Севлиево.
Трети са освободени.
Оцелелите затворници изпращат безброй
благодарствени писма: „Има много да благодари-

Българите са роби в Османската империя. Тяхната действителност е непоносима. Народът
е смазан. Той страда и пее народни песни, в които изплаква своята мъка и злощастна съдба,
но и прославя смелите герои, дръзнали да се
изправят против поробителите:
„Наште бащи из пазари ходят,
На пазари ходят, турците ги колят.
Наште майки черни кърпи носят,
Черни кърпи носят, жално, милно плачат.
Нашите сестри турците ги турчат
турците ги турчат, кадъни ги правят.
Нашите братя турците ги колят

И майската заря огрея
Дружината що бе на пътъ,
Надъ нея знаме се развея
С насловъ - „Свобода или смъртъ!”
Назадъ, позоръ, бесилка чака.
Напредъ – куршумъ и славна смъртъ –
Тя е достойна за юнака
И неговъ е последенъ пътъ!
Тъй Дюзтабановъ се обърна
Къмъ четниците с бодъръ гласъ,
Кураж и сила той имъ вдъхна
В тозъ труденъ и опасенъ часъ.”

За вечна слава и на габровските мъченици,
чиято кръв е пролята за Свободата!
турците ги колят, глави на прът носят”.
„Развивай байрак, Цанко Войвода” приканя българите, а Цанко Дюстабанов е готов да поеме
отговорността да стане войвода на Габровската чета и да потегли на борба:
„Цанку милиъ си думъши:
- Шъ идъ, мамо, бунтовникъ,
Бунтовникъ, мамо, размирникъ.
Зимятъ шъ си ръзмирйъ,
На Богъ да съ пруслайъ.”
Саможертвата на смелите габровски четници
е изписана с кървави букви в славната габровска и българска история:
„Но най-великата проява
На любовта за роденъ край
За Габрово бе и остава
Въстанието Първи май.
Над двесте габровци, на чело
Със Цанка Дюзтабановъ въ строй
Се дигнаха за свято дело,
На подвигъ и отчаянъ бой.

Краят на въстанието наближава:
„Черкесъ пушкъ пукналъ,
Пукналъ и зафанълъ,
Юдари Цанкъ ф ръкътъ.
Той никому ни казъ,
Седнъли да си пучинът,
Раните дъ си привържът.
Цанку дружинъ думъше:
- Дружинъ, вярнъ, сгуворнъ,
Наштъй жергвъ по-малку,
Черкескътъ й по-многу.”
Житието на добре образования, умен, кадърен,
с възможности за блестящо бъдеще Цанко
Дюстабанов от 13 май 1843 г. приключва на
15 юни 1876 г.
„В тази същата година
Убесиха осмина:
Цанка и попъ Иванча,
Йоакима, Кънча, Гавраила,
Дяда Петра, Станя и Петра,
Те бяха отъ Габровско,
Обесиха ги въ Търново.”
Народът страда за погубените герои:
„Моми, млади булки, и вий стари бабички,
В черно се забрадете, Ангела жалейте,
Ангела жалейте и Стефана Пешев.
Ах, вий, гори и полета, и високи Балкани,
Жално заплачете, Цанка вий жалете,
Цанка Дюзтабана и Йонка Карагьоза!”

9 май 2013 г.
ПОЧИСТВАНЕ
„ЕЛИ 07“ ЕООД - почистване - 066/857-028,
0893/435-258, 0898/485154.
МИЕНЕ НА прозорци - 0897
647 711. [22, 4]
ПЕРИЛОТО В кв. Ябълка работи от 7.30 до 19.00 часа.
Почивен ден понеделник.
Тел. 066 883 373. [11, 1]

НЕДВИЖИМИ ИМОТИ

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 - 0899/187972 [12, 10]
ЛЕПЕНЕ НА камък - тел.
0896 189 520. [22, 21]
ИЗМАЗВАНЕ НА комини и
капаци - тел. 0896 189 520.
[22, 21]
НАПРАВА И ремонт на покриви - тел. 0896 189 520.
ЗИДАНЕ НА тераси - алпинисти, изолации на найдобри цени - 0897 931 088.
[11, 5]

ИМОТИ ПРОДАВА
ГАРСОНИЕРА ЗА 14000 лв.
продава тел. 0879 640 705.
МЯСТО, С. Богданчовци,
ток, вода, път, 760 кв. м,
гледка, продава 0888/8671-85 [33, 10]
ЧЕТИРИСТАЕН АПАРТАМЕНТ, тухла, гараж, маза,
таван, продава тел. 0885
494 762. [11, 10]
АПАРТАМЕНТ - 75 кв. м, на
бул. „Могильов“ 35 продава
тел. 0887 705 959. [11, 10]
СПЕШНО! ТРИСТАЕН, тухлен, нов, с Акт 16, изгодно
продава тел. 0893 756 323.
УПИ, 1100 кв. м, кв. Войново, ток, вода, цена: 8000
лв., продава тел. 0876 766
889. [22, 5]
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ФИРМА ИЗВЪРШВА хидроизолация на покриви, мазилки, гипсокартон, тенекеджийски и бояджийски услуги - 0896/302-439. [10, 4]
ФИРМА ИЗВЪРШВА хидроизолация на покриви, мазилки, гипсокартон, тенекеджийски и бояджийски услуги - 0896/302-440. [10, 4]
ПОКРИВИ, КЪЩИ и улуци
- тел. 0892 020 422. [4, 2]
РЕМОНТ НА покриви, хидроизолация, улуци, дренаж
и др. безплатна консултация
- 0897/390-194. [15, 2]
РЕМОНТ НА покриви и тенекеджийски услуги - тел.
0988 947 083. [11, 1]
РЕМОНТ НА стари покриви,
подмяна на улуци и варови
мазилки - тел. 0876 416
716. [5, 1]
ВЪТРЕШЕН РЕМОНТ
ПАРКЕТ, ДЮШЕМЕ - редене, циклене, фино шлайфане, лакиране - монтаж на
ламиниран паркет - 86-6143, 0889/286-025
ФАЯНС, ТЕРАКОТА, ВиК, ЕЛ.
- 0878/943-895.
БЕЗПРАШНО ЦИКЛЕНЕ 0887/040-471.
ШПАКЛОВКА И боядисване
- 0878 580 333.
ОБРЪЩАНЕ И подмазване
на прозорци, 7-8 лева на
линеен метър, иззиждане
на тераси, гипсокартон 0897/544-336.
ПОСТАВЯНЕ НА теракота и
фаянс - 0876 535 458.

ГИПСОКАРТОН, ОКАЧЕНИ
тавани - 0899 023 913.
[22, 14]
ФАЯНС, ТЕРАКОТА - тел.
0899 023 913. [22, 14]
ШПАКЛОВКИ, БОЯДИСВАНЕ, изолации, зидане тераси
- 0876 581 530. [5, 3]
ИЗОЛАЦИИ
АЛПИНИСТИ - 0899/321190
АЛПИНИСТИ, СКЕЛЕ 0898/907-400
АЛПИНИСТИ - 0878 447
244.
ВЪНШНИ ТОПЛОИЗОЛАЦИИ - алпинисти, собствено
скеле - тел. 0898 569 486.
[22, 1]
ХИДРОИЗОЛАЦИИ
ХИДРОИЗОЛАЦИЯ НА покриви и гаражи - тел. 0896
189 520. [22, 12]
ХИДРОИЗОЛАЦИИ СОФИ
- цени 12-15 лв/кв.м; Разсрочено плащане. Гаранционен срок 8-10 години
- 0888/314-533. [14, 11]
ИЗРАБОТВА
ИЗРАБОТКА, МОНТАЖ и ремонт на PVC, Al дограма и
окачени тавани - 0888 830
305. [11, 6]
МАТЕРИАЛИ
ПУНКТЪТ ЗА старо желязо
от Куката се премести в
местността Колева ливада
- на тел. 0887 571 120.
[11, 2]

800 810 0884/800 810
800 850 0887/60 70 59
www.regentbg.com Skype: regentbg

Габрово, ул. “Опълченска” 13
АПАРТАМЕНТ СРЕЩУ „Мирка“ - тухла, изолация, PVC,
подобрения, 105 кв. м +
маза, гараж, таван, цена
по договаряне, продава тел.
0898 558 679. [10, 8]
МЕСТА НА Киевци - 730 кв.
м и 2900 кв. м, продава
тел. 0889 956 053. [15, 8]
ПАРЦЕЛ ЗА строителство
- 2070 кв. м, в района на
Младежки дом, лице на пътя
за Градище 70 м, Кинт-2,
до 10 м, цена: 27000 лв.,
продава тел. 0876 766 889.
ПАРЦЕЛ ЗА строителство
- 1500 кв. м, лице на пътя
за Градище 24 м, Кинт-2, до
10 м в района на Зоопарка,
цена: 17000 лв., продава
тел. 0876 766 889. [22, 5]

ИЦ, АПАРТАМЕНТ, 86 кв.
м, 2 етаж - 0898 473 355.
[11, 4]
ПАРЦЕЛ В идеален център
- 300 кв. м, продава тел.
0895 413 801, 0878 801
024. [1, 1]
ВИЛА В село Чукили продава тел. 0886 537 225. [5, 2]
ЧАСТИЧНО ОБЗАВЕДЕН
апартамент от 50 кв. метра
продава (дава под наем)
0884 156 040. [3, 1]
ТРИСТАЕН ТУХЛЕН продава
или заменя за производствено помещение (може
ипотекирано) - 0895 046
192. [11, 1]
ВИЛА В с. Гергини продава
тел. 06714 2086, 0898 612
792. [5, 1]

след 17 часа. [11, 8]
РЕНО КЛИО 1.2 продава
тел. 0878 864 653. [4, 2]
АУДИ Б4 продава 0899 278
396. [11, 2]
МАЗДА 323 продава тел.
0896 737 188. [3, 2]
ЗАПАДНИ АВТОМОБИЛИ
ГОЛФ 3, 1.8 MI - 1992 г.,
ПРОДАВА
ПЕЖО 206 SW HDI - 2000 газ, 200 000 км, добро съскуб., 90 к., всички екстри, тояние, продава тел. 0877
продава тел. 0878 778 295, 006 848. [11, 2]

ХЮНДАЙ САНТАМО - 1998
г., всички екстри, аларма,
до 5 км, климатик, продава
тел. 0897 201 531. [4, 2]
СУЗУКИ СУИФТ - 1997 г. 0894 432 764. [7, 1]

ПРОДАВА МАШИНИ
КОМПЛЕКТ ДЪРВООБРАБОТВАЩИ занаятчийски
машини продава тел. 0894
920 958. [8, 1]
ШЕВНА МАШИНА „Унион“
продава за 150 лв., може и
с отстъпка. Информация на
тел. 0876 330 585. [1, 1]

867. [5, 1]
ДЕКОРАТИВНИ ЗАЙЧЕТА
продава тел. 0888 355 219.
[3, 1]

БЯЛА ТЕХНИКА продава
тел. 0895 692 249. [5, 4]
ХЛАДИЛНИЦИ, ПЕРАЛНИ,
телевизори и др., домашно бяло вино продава тел.
0894 398 229. [11, 2]
ОБОРУДВАНЕ ЗА магазин
продава тел. 0898 204 152.
МАНЕКЕНИ И оборудване
за магазин продава на цена
ПРОДАВА МАТЕРИАЛИ
по договаряне 0896/871СТАРИ КАМЕННИ плочи 748. [9, 1]
продава тел. 0893 469 803. ПЛОЧИ, КАМЪНИ и гора
[5, 2]
продава тел. 0877 822 310.
[6, 1]
ПРОДАВА ОБЗАВЕЖДАНЕ
ХЛАДИЛНИК-ФРИЗЕР НА 1 ЖИВОТНИ ПРОДАВА
година за 300 лв. продава КОН - перфектен, продава
тел. 0896 826 731. [11, 11] тел. 0876 505 938. [11, 3]
ХЛАДИЛНИК С фризер
„Snaige“ за 170 лв. продава ДОМАШНИ ЛЮБИМЦИ
тел. 0876 865 250. [3, 1]
ПРОДАВА/ПОДАРЯВА
ПОДАРЯВАМ КУЧЕНЦЕ за
ПРОДАВА РАЗНИ
двор - 0889 543 955. [2, 2]
ПЛАСТМАСОВИ ЦИСТЕРНИ ПОДАРЯВАМЕ ГОЛДЕНКИ
1000А за 180 лв. продава - 4 бр., и персийски котки
тел. 0897 331 993. [11, 10] - 0884 709 774, 0888 988

МЕБЕЛИ, ОБЗАВЕЖДАНЕ
КОСЕНЕ
МЕБЕЛИ ПО поръчка, кон- КОСЕНЕ С храсторез - 0884
курентни цени - 0887 830 961 840. [11, 7]
601. [22, 3]
КОСЯ ТРЕВА, почиствам
храсти с храсторез, собстЩОРИ
вен транспорт - на тел.
EТ „КАСТЕЛО“ - ЩОРИ - 0888 003 307, 0877 542
външни и вътрешни, ВРАТИ 842. [11, 3]
- блиндирани, входни, автоматични гаражни, РОЛЕТКИ ОТОПЛЕНИЕ
- охранителни, ДОГРАМА - ПРЕСЯТИ ВЪГЛИЩА донбас
алуминиева, PVC, БАРИЕРИ и брикети, кафяви въгли- автоматични - 87-04-89, ща и разпалки. Безплатен
0888/255-318
транспорт. 0887/031-439,
ЕТ „ВЕДИМА-М“ - ЩОРИ 0889/991-977, 88-21-13,
- 066/86-59-50, 0887/22- с/у КДН
43-45.
ДЪРВА ЗА огрев - 823-712,
0887/620-535, 0885/152ЕЛ. ИНСТАЛАЦИИ, РЕМОНТИ 803
РЕМОНТ И монтаж на бой- ВСИЧКИ ВИДОВЕ дърва за
лери и автоматични перал- огрев. Безплатен транспорт.
ни по домовете, без почи- Складова база Колева ливавен ден - тел. 82-16-75, да, 0894/686-818.
0899/284-703.
„РАЯ 08“ - ДЪРВА ЗА ОГЕЛЕКТРОИНСТАЛАЦИИ - РЕВ - метрови, нарязани
0896 562 036. [22, 22]
и нацепени, БЕЗПЛАТЕН
РЕМОНТ НА всички марки ТРАНСПОРТ - 0898/450-946,
автоматични перални - тел. 0887/105-729.
0888 294 214. [24, 8]
ДЪРВА ЗА огрев - метЕЛЕКТРОУСЛУГИ, РЕМОНТ рови, нарязани и нацепена ел. домакински уреди и ни - на тел. 066/855-516,
инсталации - 0888 298 636, 0894/425-151
823-409. [24, 5]
ДЪРВА ЗА огрев на склад
РЕМОНТ НА телевизори по - метрови - 50 лева, надомовете - тел. 0888 279 цепени - 60 лева, реални
846. [22, 5]
кубатури, доставка ведРЕМОНТ НА телевизори и нага, безплатен превоз електроуреди по домовете 0879/988-131
- тел. 0899 025 455. [5, 2] „МГ-ЛЕС“ ЕООД продава
изгодно дърва за огрев.
УСЛУГИ
Реални кубици! Безплатен
ПРОЧИСТВАМ ХРАСТИ, транспорт. 0878/513-655,
кося - 0884 836 582. [3, 3] 0887/547-499.

„ПЕХЛИВАНОВ“ - пресяти
въглища донбас, брикети,
дърва. Ниски цени, безплатен транспорт - 066 805
642, 0897 892 903, 0894
733 133.
ДЪРВА - 50 лв. метрови,
нацепени - 60 лв. Незабавна доставка. 0893 940 922.
[22, 16]
ГОРСКА КАНТОРА - Тодориев. Гори купува, маркира,
издава позволителни за сеч.
0889 632 740 [11, 11]
РЕЖА ДЪРВА - 0899 278
396. [12, 12]
ДЪРВА - метрови - 50 лв.,
нацепени - 60 лв., незабавна доставка - 0896 428
137. [15, 11]
НАЦЕПЕНИ ДЪРВА - 50-60
лв. - на тел. 0893 262 793.
[11, 11]
ДЪРВА ЗА огрев продава
тел. 0899 876 922. [33, 10]
ПРОДАВА МЕТРОВИ дърва
- 50 лв., нацепени - 60 лв.
Поръчвате при нас и забравяте за другите! Реални
кубици и незабавна доставка! 0894 062 744, 0877 272
621. [22, 8]
ДЪРВА ЗА огрев - габър, на
метър, 50 лв./куб. м, безплатен транспорт, продава
тел. 0896 735 859. [5, 2]
РЕЖА ДЪРВА - 0899 278
396. [11, 2]
РЕЖА ДЪРВА на 6 лв. 0899 050 080. [11, 2]
ДЪРВА - 50 лв. с транспорта, гарантирано количество
- 0899/508-564. [24, 2]

ПОДДРЪЖКА КОМПЮТРИ
ИНСТАЛАЦИЯ И ремонт
на компютри. Продажба
на компютри втора ръка.
0888/410-117

ПАРЦЕЛ ПРОДАВА тел. 823
449. [5, 1]
ВИЛА В с. Драгиевци и
апартамент на ул. „Зелена
ливада“ № 14 продава тел.
0899 181 929. [2, 1]
ПАРЦЕЛ
ПРОДАВА
0899/212-704. [4, 1]
АПАРТАМЕНТ ПРОДАВА
0879/696-862. [4, 1]
ГАРАЖ ПРОДАВА 0899/440177. [4, 1]
МАГАЗИН И къща в кв.
Палаузово - тел. 0879 281
535. [5, 1]

дава под наем 0878/789999. [20, 9]
ПОМЕЩЕНИЕ - 60 кв. м,
изгодно, за всякакъв вид
бизнес, дава под наем тел.
0878 919 762. [11, 8]
ПОМЕЩЕНИЕ ЗА магазин
или производство - 150 лв.,
дава тел. 0894 368 833.
[5, 5]
МАЛКА КРЪЧМА, може за
частни партита, оборудвана,
120 лв., дава 0894 368 833.
[5, 5]
ПОМЕЩЕНИЕ НА ул. „Брянска“, подходящо и за заведение, дава под наем тел.
0888 488 446. [11, 5]
ИЗГОДНО! ПОМЕЩЕНИЯ на
„Николаевска“ и Капитана
под наем - 066 862 472,
0899 106 016. [6, 3]
КВАРТИРА ДАВА тел. 0899
189 783. [4, 3]
КВАРТИРА ЗА сам на ул.
„Златна нива“ 28 - тел.
0894 027 026. [5, 2]

СТАЯ ДАВА под наем тел.
824 398. [2, 2]
САМОСТОЯТЕЛНИ ОБЗАВЕДЕНИ стая, кухня и сервизни в ИЦ дава 0899 321 302.
[4, 2]
БОКСОНИЕРА В блок „Рачо
Ковача“ дава под наем тел.
0889 909 727. [5, 2]
МАГАЗИН В центъра дава
под наем тел. 0899 706
082. [2, 1]

ЗЕМИ
ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ купува.
Плаща веднага - 066/803595, 0896/875-917. [22,
17]

АВТОМОБИЛИ ПОД НАЕМ
ЛИМУЗИНА ЗА баловете дава под наем 0888 866
830. [3, 3]

398 229. [22, 22]
УДАРЕНИ, КАТАСТРОФИРАЛИ автомобили на цени от
400-1500 лв. купува тел.
860 239, 0879 653 659.
[33, 21]

ИМОТИ ДАВА ПОД НАЕМ
КВАРТИРА ЗА момичета
дава тел. 0897 628 675.
[5, 5]
МАГАЗИН ПОД наем - 25
кв. м, в центъра, ул. „Цанко
Дюстабанов“ 17 - тел. 062
672 084, 0886 237 405.
ДВУЕТАЖНО ПОМЕЩЕНИЕ,
напълно оборудвано кафене, подходящо и за магазин,
МОТОРИ/ВЕЛОСИПЕДИ
ДЕТСКО КОЛЕЛО за 75 лв.
продава тел. 0888 564 362.
[4, 2]
РОЛЕР „ХОНДА-ДИО“ продава тел. 0884 074 471.
[2, 1]

КУПУВА РАЗНИ
СТАРИННИ ПРЕДМЕТИ,
червени броеници и гердани, монети, банкноти,
часовници, антиквариат купува в блок „Чайка“, вх. Г
(зад оптика „Роса“), 0889
211 957. [22, 21]
СТАРИ ПЕЧКИ и хладилници, нафта - стара, всякакви
железа изкупува тел. 0893
883 620. [13, 9]
СТАРИ ПЕЧКИ, хладилници,
всякакъв вид железа, лаптопи и джиесеми, почистване на мази, събаряне на
сгради - тел. 0897 249 167.
[11, 3]
КУПУВА МАТЕРИАЛИ
ПАВЕТА ОТ гранит купува
0892 220 424. [33, 24]

ВЕТЕРИНАРИ
Д-Р РОСЕН ДИМИТРОВ
- ВЕТЕРИНАРНА 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.

ПРОМОЦИЯ! ТРАНСПОРТ с
бус - 0.45 лв./км (докер) 0893 511 154. [22, 4]

ЕРОТИКА
ДАМА ЗА вас - 0890 397
989. [11, 11]
ЕРОТИЧЕН МАСАЖ, секс - на
тел. 0898 389 793. [11, 4]
ДАМА ЗА вас - 0890 397
989. [11, 1]
ЯСНОВИДСТВО
ГЛЕДАМ НА кафе и карти 0896 383 442. [5, 1]

ТРАУРНИ АГЕНЦИИ
ТРАУРНА АГЕНЦИЯ „Омега“
денонощно - 0898/552-582,
0898/560-440.
ДЕНОНОЩНА ТРАУРНА
агенция „Покой“ - 066/8565-55, 0897/945-519.

ГОРИ ПРОДАВА
ШИРОКОЛИСТНА ГОРА за
сеч или със земята, каменни
плочи продава тел. 0898
624 678. [2, 1]

НОЩУВКИ
СТАИ ЗА нощувки в Севлиево, от 10-20 лв., дава тел.
0887 671 848. [22, 21]
НОЩУВКИ В центъра - 0878
515 080. [22, 11]
НОЩУВКИ В хотелски апарИМОТИ ТЪРСИ ПОД НАЕМ таменти - 0897 210 934.
КВАРТИРА ТЪРСИ тел. 0894 [22, 8]
054 669. [11, 9]
НОЩУВКИ - 10 лв., център
- 0889 543 955. [2, 2]
ГОРИ КУПУВА
ГОРИ КУПУВА на НАЙ- ИМОТИ КУПУВА
ВИСОКИ ЦЕНИ - на тел. ИМОТИ В и извън града
0988/832-317.
купува 0897/429-374.

УРОЦИ, КУРСОВЕ
НЕМСКИ ЕЗИК - уроци и
подготовка за TestDaF - на
тел. 0885 835 757.

БИЛЕТИ, ПЪТУВАНИЯ
АВТОБУСНИ, САМОЛЕТНИ
БИЛЕТИ - на тел. 066/8049-48.
ПОЧИВКИ, КВАРТИРИ
ВИЛА „ВИДИМА“ Ви очаква! Нощувка и закуска - 20
лв. Тел. 0888 231 533.
[22, 6]

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, плазми, LCD, уредби, МОНИТОРИ
- 804-193, 0887/942-469.

ИМОТИ ЗАМЕНЯ
ГАРСОНИЕРА В Габрово заменя за къща в Горна Росица или Драгановци - 0898
589 654. [5, 4]

АВТОМОБИЛИ КУПУВА
КОЛИ, БУСОВЕ (може и деМИКРОБУСИ, КАМИОНИ,
фектирали) до 1000 лв. от
ТРАКТОРИ
ГУМИ, ДЖАНТИ
място изкупува 0897/429- СКРАП, СТАРИ АВТОМОБИЛИ
КОЛИ ЗА скрап от място
ЧЕТИРИКОЛЕСНО ТРАКТОР- ДЖАНТИ, ГУМИ, градински 374
ЧЕ продава тел. 066 860 косачки - бензин/ток, про- СТАРИ АВТОМОБИЛИ купу- изкупува тел. 0899 092 510.
434. [2, 2]
дава 0886 606 969. [4, 4]
ва - справки на тел. 0894 [22, 9]
ПРЕВОЗИ
ТРАНСПОРТ - 2.5 тона,
16 куб. м, ДДС фактури 0899/377-924
ТРАНСПОРТ С обемен бус
до 2 t и пикап до 700 кг.
Хладилен транспорт. Цени
от 0.50 - 0.70 лв./км. За
редовни клиенти - отстъпка. 0887 300 130, www.
atoimpex.business.bg. [22,
21]
БУС ПРЕВОЗИ и хамали 0896 491 586. [11, 8]

ВиК, КОМИНИ, ПАРНО,
ТЪРСЕНЕ НА ВОДА
ВиК РЕМОНТИ и нови инсталации - 0899/023-913.
ВиК МОНТАЖ и поддръжка
- 0887/680-034.
МАШИННО ОТПУШВАНЕ на
канали - 0888 889 799.
ВОДООТОПЛИТЕЛНИ И
ВиК инсталации. Проектиране, доставка и монтаж
0898/57-22-13
РЕМОНТИ. КАЧЕСТВО. Водни инсталации от мед.
0896 855 384 [11, 9]

рекламата, която
няма алтернатива

ДАВА ЗАЕМ
КРЕДИ ХОУМ - 0899/460760.
КОНСУЛТАЦИИ
ДОМАШНО НАСИЛИЕ,
безплатни юридически
консултации - 0884 502
665. [5, 4]
ЛЕКАРИ
Д-Р ТРИФОНОВ - невролог, психиатър - Габрово,
ул. „Емануил Манолов“
№ 12-А, 804 549, 0885
251 655. ИЗДАВА ПСИХИАТРИЧНИ УДОСТОВЕРЕНИЯ.
КОЗМЕТИКА, МАСАЖ
МАСАЖИ ПРЕДЛАГА тел.
0897 219 833. [22, 18]
МАСАЖИ - 0896 867 284.
[5, 5]
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СКАНДАЛ!
ГЕРБ ВЗЕ ОБРАТНО ДАРЕНИТЕ ЗА
ПОСТРАДАЛИТЕ ОТ УРАГАНА ПАРИ



ФАКСИМИЛЕ НА ПИСМОТО
ПОДПИСЪТ Е НА ЦВЕТОМИР МИХОВ

Томислав Дончев: Реалната възможност при съхранена
стабилност е икономически растеж от 4% годишно.
Останалото са фантасмагорични обещания и пълна утопия
Продължава от стр. 1

Предизборен щаб Движение България на гражданите

Преди държавата да
реши как да му помага,
трябва да реши как да не
му пречи”, каза Дончев.
Той обясни, че това може
да стане с редуциране
на регулаторните режими и намаляване на административната тежест
по отношение на бизнеса. Дончев се ангажира
и с бързо възстановяване на ДДС на изрядните
фирми в едноседмичен
срок. Като решение на
другата голяма болка на
бизнеса – квалификацията
на работната ръка, той
предложи въвеждането на
дуалната система, която
осигурява тясна връзка
между икономиката и образованието и при която учениците от горните
курсове се обучават по
специалността си в предприятията чрез стажове и
професионални практики.
В дискусията с То-

мислав Дончев в Габрово участваха близо 200
души. Основните теми,
които вълнуваха гостите
в срещата, бяха свързани
с изграждането на тунела
под Шипка, мерките за
стимулиране на малкия и
среден бизнес, начините
за преодоляване на безработицата и стимулиране
на заетостта в областта.
„Икономическият алгоритъм за по-добро бъдеще
на Габрово не е по-различен от този, който е
предписан на национално ниво”, заяви Томислав
Дончев. Като най-важни
условия за развитието
на областта той открои
небходимостта от проява на разум, спазване на
стабилност, подобряване
на инфраструктурата, наличие на добре работещи публични институции.
По думите му, сериозен
потенциал се крие и в
мерките за съхранява-

не и популяризиране на
културно-историческото
наследство на селищата
в областта като една от
сферите за стимулиране
на бизнеса и привличане на инвестиции. Според Дончев най-голямата
битка трябва да бъде за
преодоляване на отрицателните демографски характеристики. „Това ще е
войната на столетието не
само за нашия регион,
но и за страната, че дори
и за Европа - войната
за привличане и задържане на квалифицирани
хора”, каза Дончев. Той
уточни, че в тази битка
няма готови алгоритми, а
трябва да търсят новите
решения, макар и спорни.
„Примерно в стремежа
за привличане на млади
специалисти, защо да не
се строят и предлагат жилища под наем на ниски
цени”, предложи Дончев.
По отношение на зае-

тостта в Габровска община той уточни, че броят
на безработните е около
2000 души, от които младежите са около 300. По
думите му, дори само с
една нова инвестиция, с
една нова фабрика броят
на безработните може да
бъде значително редуциран – с една трета или
дори наполовина. Дончев
представи и някои данни,
касаещи икономиката и
инвестициите в областта,
като цитира Националния
статистически институт.
Те сочат, че размерът на
преките инвестиции в Габровска област за 2011 г.
възлиза на 271 милиона
евро. В Габровска община
те са 105 милиона евро,
като през 2009 г. са били
76 милиона. Дончев добави още, че отчетената
печалба от предприятията
на територията на областта възлиза на 150 милиона лева, а реализира-

Трето място за габровския отбор за
хора с увредено зрение в Кюстендил

Баскетболни финали в „Орловец”, шампионът ще е ясен в събота

Трето място зае габровският отбор за хора
с увредено зрение на отборен турнир, проведен в
град Кюстендил. Отбори от
София, Варна, Кюстендил,
Монтана и Габрово си оспорваха призовите места
в надпреварата. Габровският тим взе бронзовите
отличия с две победи, две
равенства и загуба от първенците от Варна.
Тодор Георгиев спечели златния медал индивидуално на първа дъска,
като извоюва 4.5 точки от
5 възможни. Йордан Цирков и Пена Косева взеха

Заедно с габровци за титлата ще спорят отборите
на ПГТМ „Христо Ботев“
- Ботевград, СОУ „Васил
Левски“ - Троян, СГСАГ
„Христо Ботев“ - София,
ГПЧЕ „Ромен Ролан“ - Стара Загора, ПМГ „Нанчо Попович“ - Шумен, ЕГ „Бертолд Брехт” - Пазарджик,
гимназия „Васил Левски“
- Ямбол, ГПЧЕ „Екзарх
Йосиф“ - Разград, ПГЛПИ
„Екзарх Антим I“ - Видин.
Организатори на баскетболните финали са МОМН,
МФВС, Българска асоциация „Спорт за учащи“ и
Община Габрово, а прак-

ЗАРКО ГАТЕВ

Отличиха активисти
и доброволци на
Червен кръст

По пов о д
Световния ден
на Червения
кръст и
Червения полумесец
- 8 май, вчера в Габрово
бяха отличени активисти
и доброволци на червенокръстката организация.
Значката „Отличник на
БЧК“ получават активистите: Радостина Братованова
от Габрово (на снимката),
Надежда Димкова, Цонка
Иванова, Радка Косева и
Събка Тодорова от Дряново, Петинка Михайлова от
Севлиево. Званието „Млад
отличник на БЧК“ се дава
на Божимир Валентинов
Маринов - доброволец от
Младежкия Червен кръст
в Габрово. Вчера над две
хиляди членове на областната организация на БЧК
- Габрово имаха празник.
Тази година Червеният
кръст навършва 150 години
от създаването си, напомнят от Областната организация на БЧК. А в Габрово е създадено първото
червенокръстко дружество
в България със собствен
устав. Той е отпечатан година след неговото създаване през 1883 г. Първият председател на БЧК
в Габрово е Коста Луков,
юрист по образование,
доброволец по време на
боевете на връх Шипка.

бронзови отличия съответно на трета и четвърта
дъска. На втора игра Петко Ботев.
Междувременно Тодор
Георгиев участва и в квалификационен турнир в с.
Шипково за определяне на
националния отбор, който
ще представи страната ни
на световното първенство
по шахмат за хора с увредено зрение. Участниците
бяха 12, между които един
международен майстор
и шестима кандидат-майстори на спорта. Георгиев
раздели 5-7-мо място, като
събра актив от 6 точки от
11 възможни.    

Продължава от стр. 1

тическата работа се върши от г-жа Таня Горанова,
от вчера старши експерт
физическо възпитание и
спорт в Регионалния инспекторат по образование
- Габрово. Главен съдия на
турнира е най-успешният
габровски баскетболист на
всички времена – Васил
Гъдев, негов помощник е
регионалният представител на Българската федерация „Баскетбол“ за
зона „Мизия“ Борислав
Томов. Шестима съдии ще
обслужват първенството,
между които двама местни – председателят на
габровската съдийска колегия Петър Петров и Ти-

хомир Щерев, състезател
и на младежкия отбор на
„Чардафон-Орловец“. Трима са представителите на
Велико Търново – Стилиян
Маджаров, Велислав Гатев
и Тодор Раданов, един на
София – Манол Асенов.
Секретарският апарат се
води от Искрена Щерева, помагат й други двама
възпитаници на „Чардафон-Орловец“ - Александър Симеонов и Мартин
Маринов.
Първенството вчера
беше открито от зам.-областния управител Неделчо Търкаланов. Церемонията, в която настроение
привнесоха изпълненията

на женската двойка на СК
„Акро-Арт“ и на състава
за народни танци „Боженци“, бе уважена и от Тотка
Иванова – държавен експерт в МОНМ, началника
на РИО Георги Маринов,
Юлия Влаева, началник на
отдел в Инспектората, Ганка Ненова – началник на
отдел „Здравеопазване и
спорт” към Община Габрово, Бонка Пенева – председател на УСК „Габрово“.
Срещите от груповата
фаза продължават днес и
утре. Финалите – мачовете
за трето и четвърто място
и за определяне шампиона на България, са в събота.

Ивайло Белев - в световната ранглиста
по запаметяване на числото Пи
Ивайло Белев възпроизведе по памет и без
грешка числото Пи до 333я знак след десетичната
запетая - постижение, което го нареди в първата
една трета на Световната Пи ранглиста, където
към момента са включени
441 „Пи спортисти“ от 31
държави на 6 континента.
Това си постижение Ивайло направи за 3 минути и
45 секунди на Международния Пи ден (14 март), а

сега, след приключване на
процедурите по верифициране на резултата, той
официално бе включен и в
световната ранглиста, където е първи и единствен
засега българин. Ивайло
се запалва за пръв път да
запаметява числото Пи в
студентските си години в
Техническия университет
в Габрово, където завършва Компютърни системи и
технологии. Водач в Световната Пи ранглиста е

китаецът Лу Чао, който
през 2005 година успява
по памет и без грешка
да възпроизведе 67 890
десетични знака от числото Пи (имал е намерение
да възпроизведе 100 000,
но прави грешка). Самото
рецитиране му отнема 24
часа и 4 минути. На второ
и трето място са двама
индийци, съответно с 45
000 и 43 000 запомнени
знаци, а 4-то и 5-то място
се държат от японци.

Страхотните 30 точки на Станислав Петков

ПП „Средна европейска класа“ предостави изцяло листите си на граждани, необременени от политическото статукво.
Партията гарантира, че ще даде реален шанс на
техните конструктивни предложения. Водени от мотива да дадем възможност гражданите в Габрово да
направят мажоритарен избор на 12 май, съставихме
листа от трима кандидати за народни представители:
Николай Вълков – водач на листата в Габрово, на
54 години, семеен, с едно дете, електроинженер, има
собствен бизнес. Любомир Бонев от Трявна, 34-годишен, семеен, с две деца, занимава се със собствен
бизнес. Йордан Димитров от Дряново, 28-годишен,
работи в сферата на туризма.

доближиха отбора на
„АСЮЛ Лион Волей“ (Лион)
на една победа от изкачването във френския волейболен елит. Балки и
съотборниците му спечелиха с 2:3 при гостуването
на „Аниер“ (Париж) в първия мач от финалния плейоф за изкачване в Лига
А. В серията се играе до
две победи от три мача,
а следващите два двубоя
са в Лион. Посрещачът
на „КВК Габрово“ изигра
поредния си силен мач
с екипа на „АСЮЛ Лион
Волей“ и беше в основата на успеха. Балки беше
най-резултатният играч на
полето и завърши с 30 точки. Отборът на Лион спечели мача едва при седмия мачбол, който имаше.
„АСЮЛ Лион Волей“ взе
първите два гейма с 24:26
и 21:25, след което имаше няколко възможности
да затвори срещата, но
не успя. Парижани взе-

ха третата и четвъртата
част съответно с 31:29 и
27:25 и изпратиха двубоя в
решаващ тайбрек. В него
отборът на „Аниер“ поведе

с 11:8, но в крайна сметка
Балки и съотборниците му
успяха да пречупят домакините и да се наложат с
13:15 и 2:3.

ЗАД ЪГЪЛА
КОЙТО СЕ ОБЪРКА И ГЛАСУВА ЗА
ТОМИСЛАВ ДОНЧЕВ И ЦВЕТОМИР МИХОВ,
ГЛАСУВА ЗА ВЕРНИТЕ ХОРА
НА ЦВЕТАН ЦВЕТАНОВ

Предизборен щаб
Движение България на гражданите

ната печалба за община
Габрово е 80 милиона.
В заключение по отношение на досегашните си
срещи с хората от областта Томислав Дончев коментира: „Често ме питат
какво ще обещая. Знам,
че днес е модерно да
се рисуват чудеса, но аз
няма да се включа в този
пленер. Днес мога да обещая само, че ако работим
заедно, ще има резултати.
Мога да обещая, че ако
сме умни и бързи, ще
има много възможности,
които да се използват. И
наред с всичко, казано в
сферата на икономиката
и инфраструктурата, голямата цел е да събудим
предприемаческия дух и
да влагаме енергията си
в работа. Защото благосъстоянието зависи не от
късмета, не от държавата
или от общината. Благосъстоянието зависи от сърцето, ума и ръцете”.

ИЗБОРИ
2013

допитване

Европейци
ли сме вече?
Продължава от стр. 1

НО СЪМ живяла дълго време
и в друга страна и там обществото е друго и положението е различно. Според мен
България се нуждае от много
неща. На първо място децата
да бъдат щастливи, да имат
добро образование и студентите да могат да намират работа. Много бих се радвала да
се развиваме“.
...: „НЕ и мисля, че скоро няма да
станем европейци. Смятам, че дори
и след изборите също
няма да има
кой да подобри положението на страната, за да се
почувстват хората европейци“.
...: „НЕ мога точно да определя дали
вече
сме
европейци,
но може би
аз лично не
се чувствам
такава. Не
знам какво
ние можем
да дадем на Европа“.
ИВАНА ПЕТКОВА: „Да, мисля, че вече
сме европейци. Аз лично
се чувствам
такава. Смятам, че Европа ни помага
най-вече с
пари и с всичко, което поискаме. Според мен беше добре,
че България влезе в Европейския съюз“.
БОЖАНА ХРИСТОСКОВА:
„Да, европейци сме и аз
се чувствам
такава. Мисля, че ние
сме стара
нация, с голяма история
и сме европейци дори преди хората от
западните страни. Смятам, че
Европа ни помага по всякакъв
начин, а ние от своя страна й
даваме културата си“.

