листите за депутат от ДПС
от Габровския избирателен район на последните
парламентарни избори. От
2003 до 2007 г. Башев е общински съветник в Габрово
от квотата на БСП. Доско-
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рошният банков чиновник
е магистър по стопанско
управление и бакалавър по
психология, завършил е и
политически мениджмънт
в Академията за социална
политика в София. Христо

Башев заменя на поста
директор Антон Станчев,
уволнен през лятото, който
е дългогодишен служител
на парка, магистър по биология със специализация
за еколог.

Габрово „Брянска“ 30

(партер)

ново!

80 666 3

Новият директор на Национален парк „Централен
Балкан“ е Христо Башев.
Той е член на ДПС и председател на Общинската
организация на партията
в Габрово и беше трети в

www.vivador.bg

Лидерът на ДПС-Габрово Христо Башев - шеф на „Централен Балкан”

СТИЛНИ И СИГУРНИ ВРАТИ

ÕËÅÁÎÇÀÂÎÄ ÃÀÁÐÎÂÎ

500 автори в изложбата „Картина от
мнозина”, от Габрово - Елиза Цокова
НАДЕЖДА ТИХОВА

500 автори от страната
и чужбина участват в изложбата „Картина от мнозина“, която се открива
на 9 януари от 18 часа
в Художествената галерия
„Асен и Илия Пейкови“ в
Севлиево. Идеята за пътуващата изложба, която се
проведе за първи път през
миналата година, е на арт
център „Орхидея“ в град
Карлово. С този проект се

цели да се популяризира
съвременното българско
изкуство и творчеството
на българските художници.
Освен чрез изложбата, авторите и техните картини
се представят и във Фейсбук. Карловският проект
има и конкурсен характер.
Първенецът получава званието „Рицар на четката“,
а представилите се найдобре художници биват канени за участие в пленер
край морето – в Поморие.

Те получават и възможността да открият
самостоятелни изложби в Арт центъра в
Карлово. В „Картина
от мнозина“ тази година участват и няколко
севлиевски хужожници - Васко Василев,
Христина Георгиева,
Павлина Василева,
Ралица Илиева, Светлана Руда, както и
габровката Елиза Цокова.

Мартина Денева ще твори край ДХС
Младата дизайнерка и студентка в Италия иска да направи дипломната си работа в Габрово
Младата дизайнерка
Мартина Денева, която
завършва интериорен дизайн в Италия, иска да
направи тук дипломната
си работа, съобщи директорът на ДХС Татяна Цанкова.
Денева харесала като
място за творчеството си
интериора около сградата на Дома на хумора,
както и още няколко места от градската среда в
Габрово. На специална
среща с кмета на града
и директора на ДХС тя
потърсила съгласието на
градското ръководство.

„Един посетител на
столицата на хумора, вървейки по улиците и парковете, трябва да се „спъва“
в необичайни неща, които
да го провокират да се
зачуди или засмее, да го
подсетят за габровската
пестеливост и за габровския хумор – ентусиазира
се от идеите на Мартина
директорът на ДХС Татяна
Цанкова. - Имаме в изобилие такива теми, които
могат да се претворят в
скулптури, кинетични пластики или други артистични проекти. Радвам се, че
Мартина Денева иска да
направи нещо за градската среда на Габрово. Още

бъдат класирани според
критериите за оценка, определени в Наредба №
9 от 19.11.2013 г. Част от
тези критерии са бъдещите бенефициенти да имат
квалификация и минимум 3
години опит в областта на
пчеларството, да са регистрирани като земеделски
производители за повече
от една година към датата
на кандидатстване и др.
Всеки критерий ще носи
определен брой точки, на
базата на които ще бъдат
класирани заявленията.
„Другата новост по
пчеларската програма е,
че ДФ „Земеделие“ ще

сключи договори с одобрените кандидати по мерките за борба с вароатозата и за извършване на
физикохимичен анализ на
пчелния мед. Ако бюджетът е недостатъчен, помощта ще бъде намалена с
еднакъв процент за всички
кандидати.
Документите за кандидатстване са публикувани
на електронната страница на ДФ „Земеделие” в
раздел Селскостопански
пазарни механизми/Месо
и пчеларство/ Национална
програма по пчеларство
за тригодишния период
2014-2016 г., уточни Денчев.                                  

НАДЕЖДА ТИХОВА

Само 10 дни е приемът на документи по
пчеларската програма, стартирала вчера
СТЕФКА БУРМОВА

Вчера стартира приемът на документи по новата Национална програма
за пчеларство 2014-2016 г.,
който ще продължи едва
10 дни, информира Даниел Денчев, гл. експерт в
Областната служба за съвети в земеделието. Те ще
се подават в областната
дирекция на ДФ „Земеделие“.
„Приемат се документи по три от мерките –
обясни Денчев. - Едната
е „Борба срещу вароатозата”, „Мерки за подкрепа на извършването на

физикохимичен анализ на
пчелния мед” и „Мерки за
подкрепа на подновяването на пчелните кошери в
Общността”.
Денчев информира
още, че новото в Националната програма за пчеларство е, че кандидатстването продължава до
последната дата на приема, а не както беше досега - до изчерпване на
бюджета. Часът на подаване на документите вече
няма да е водещ критерий
за одобрение. Вместо това
кандидатите по мярката,
свързана с подновяване
на пчелните кошери, ще

като малка ученичка тя е
била лауреат на конкурс
за детска рисунка в ДХС,
била е в Школата по енкаустика на Румен Трифонов.
Ето едно дете, което иска
да се върне и да направи
нещо хубаво за родния си
град. Домът на хумора е
едно гениално творение
като замисъл. Има проведени конкурси в миналото
и за замисъла на фасадите, и за Парка на смеха,
и за неугледното пространство до спирката на
улица „Брянска“, както и
за Карнавалната работилница, която също може да
бъде атракция, хората да
виждат и дори да участват

в изработването на карнавалните макети и костюми.
Навремето е имало и проекти за необичаен вид на
залите вътре в Дома. Габровският дизайнер Иван
Богданов още навремето
е предлагал необичайно
изглеждане на залите като
с вълнообразен под например. По ред причини
това не е направено, но
това не значи, че при едно
бъдещо преустройство на
Дома може да се вкарат
и вътре архитектурни елементи, които да оправдаят
представата на зрителите
за Дом на хумора и да
има повече атракции“, разказа още Татяна Цанкова.

„Помнете ме с добро” - написал студентът, посегнал на живота си
РУЖА ЛЮБЕНОВА

Две бележки е оставил 19-годишният студент,
който се самоуби в общежитието в квартал Сирмани. Те обаче не могат
да бъдат наречени предсмъртно писмо, уточниха
запознати. Младежът си
е писал свои неща, сред
които се отличава изрече-

нието „Помнете ме с добро“. Бележките обаче не
са адресирани до никого
и не съдържали конкретни
обвинения или обяснения
защо е посегнал на живота си.
Бойният пистолет, с
който студентът се е прострелял, се оказал на баща
му - граничен полицай.
Днес семейството ще при-

еме тялото на детето си,
за да го погребе.
По случая се води
досъдебно производство
„срещу неизвестен извършител за умишлено причинена смърт“ с  наблюдаващ прокурор Александър
Александров.
Формулировката „неизвестен извършител“
обаче не означава много

в случая и, според законовите изисквания, е до
окончателните заключения
на експертите. Предстои
балистична експертиза,
още разпити и доуточняване.
По случая работят и
експертите от Научноизследователския институт
по криминалистика и криминология в София.

Емилия Колева: „Никой не обръща внимание и драскането
продължава. Като достойни българи ние сме свикнали да
си мълчим и това е резултатът. Трябва да има хванати и
наказани хора за подобен тип деяния, за да може да се предотврати драскането“.

ние на МПС, но после се
оказало, че му е отнет от
Пътна полиция в друг регион. Случаят е разследван
от служители на сектор
„Противодействие на икономическата престъпност”
при ОД на МВР в Габрово.
Вчера оттам съобщиха, че

работата е приключена и  
преписката е изпратена
в Районна прокуратура в
Габрово с мнение за образуване на досъдебно производство за документно
престъпление (чл. 313, ал.
1 от Наказателния кодекс).
Мъжът подал писме-

ната декларация в сектор
„Пътна полиция” - Габрово
на 15 октомври м. г. В нея
категорично потвърдил, че
контролният талон към шофьорската му книжка е
изгубен. Последвала обаче проверка по случая и
се оказало, че документът

му изобщо не е изгубен,
а е бил иззет от служители на Пътен контрол за
нарушение, извършено на
територията на съседна
област.
„Който потвърди неистина
или затаи истина в писмена декларация или съобщение, изпра-

26-годишен на съд за лъжа, че си е изгубил контролния талон
РУЖА ЛЮБЕНОВА

Полицейска проверка
е изяснила, че 26-годишен
габровец е декларирал неверни данни пред орган на
властта - подал декларация за изгубен талон към
свидетелство за управлеВАЛУТНИ
курсове
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ПЕТЪК 14о/0о

тено по електронен път, които
по силата на закон, указ или
постановление на Министерския
съвет се дават пред орган на
властта за удостоверяване истинността на някои обстоятелства, се наказва с лишаване от
свобода до 3 години или с глоба“, казва Наказателният кодекс.

СЪБОТА 10о/2о

допитване

Защо не престава
драскането по
обществени места?
...: „Когато културата на
хората стане
по-висока,
както и съзнанието им,
драскането
ще приключи. Въпросът
защо няма
наказани
трябва да бъде отнесен до
управляващите. Повече от очевидно е, че в България законите не се спазват“.
Маргарита щиркова: „Аз
съм художник и съм
много възмутена от това,
което
се
случва. Това
е една много
лоша тенденция и липса
на всякаква култура. Органите
на реда проявяват абсолютно
безхаберие що се отнася до
тези неща“.
Веска Димитрова: „Подобни неща
не би трябвало да се
случват в
един европейски град.
Възпитанието и културата са в
голям дефицит, особено сред
подрастващото поколение.
Това драскане и оскверняване
на сгради и паметници трябва
да бъде прекратено“.
	Цола Стефанова: „Докато графитите
са на мода,
няма как да
се спре с
драскането.
Вариант да
се предотврати това
е като се
обособят специални места за
графити. Камерите също са
добра мярка“.
Величка Дончева: „Не
мога да преценя. Най-вероятно
не се обръща достатъчно голямо
внимание на
тези неща, а
когато няма
наказани
съответно и
драскането не спира. За мен
лично това е много непристойно и е проява на изключително
Продължава
на стр. 8
лоша
обща култура“.
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Пенчо Тодоров: „Вървим към момента, в който няма да има автобусни шофьори”

- Г-н Тодоров, как се
справя една фирма за обществен транспорт днес?
- С желание, много работа, упоритост. И сигурно
голяма глупост, защото е
тръпка да живееш в България и да правиш бизнес.
Но ние от фирмата сме си
поставили за задача да
живеем в България и да
си останем в България. Не
сме от хората, които се
оплакват, така че колкото
и трудно да е, се оправяме.
- Законодателството
създава ли подходящи за
работа условия?
- По-скоро осигурява
невъзможност за изпълнение на дейността, тъй като
ограниченията и изискванията, които са поставени
към обществения транспорт на пътници, както и
неплатежоспособността
на ползвателите на услугата са често непосилни
за преодоляване. Държавата не поема социалния
си ангажимент за осигуряването на транспортната
дейност. В сравнение със
100-процентното субсидиране на жп транспорта
ние се чувстваме сериозно дискриминирани.
- Казвате, че някои
от изискванията са непосилни, но пътниците трябва да се чувстват сигурни
при пътуване?
- Това е така, но след
промяната през 1989 г. при
отдръпването на държавата от този важен сектор
– обществения транспорт,
се нароиха много фирми
на хора с пари, придобити
по легален или друг път. Те

смятаха, че най-лесно се
печелят пари с пътнически
транспорт, тъй като нямаше и никакви ограничения
за функционирането му.
Спомням си, че през 1992
г., когато бях управител
на тогавашната държавна фирма „Габрово автотранспорт“, с големи мъки
успяхме да прокараме
приемането на Наредба
1, която да регламентира
отстраняването на сивия
сектор в бранша. Въпреки това така наречените
пиратски таксита продължаваха да се роят в общината, да се движат като
автобуси по спирките и да
обират пътниците по тях.
Тази ситуация съществува и до днес. Освен това
първата работа на всеки,
който спре да се занимава с пътнически превози, е да си купи камион,
тъй като така по-лесно се
правят пари. А и го няма
ангажиментът към обществото, няма съобразяване
с приетата от местната
власт или от държавната администрация транспортна схема. Цените там
също са различни.
- След като определен
пътнически превозвач не
може да се справи с изискванията на държавата...
- Той фалира или преустановява дейността си.
Факт е, че миналата година 50 процента от фирмите, които се занимават
с пътнически превози, са
затворили. Въпреки всички затруднения, които сме
срещали в годините обаче,
ние с постоянство и упо-

ритост, с оптимално изпълнение на поетите от нас
линии в общината – макар
първоначално да ги бяхме
взели с рекламна цел -  
започнахме да изпълняваме и други малко по-доходоносни превози. Участвахме в конкурс на Община
Дряново и вече 9 години
работим за нея. Успоредно с това финализирахме
покупката на два нови автобуса на обща стойност
около 400 хил. лева, купуваме и други нови автобуси, които отговарят на
европейските изисквания.
Така че оцеляваме с много голям труд, сериозна
организация на работа,
както и с изпълнението на
по-нискодоходоносни курсове в Габрово, които ни
осигуряваха определени
постъпления и ни даваха
известна сигурност. Така
полека-лека успяхме да се
постабилизираме. Въпреки
това все още не можем да
си позволим да повишим
заплатите на екипа, тъй
като приходите са малки.
Рентабилността ни на 100
км е много ниска, но правим така, че да бъдем търсени и за други превози.
- Правите малки стъп-

ки, изграждате авторитет,
стремите се да подменяте автопарка, успоредно
с това се стремите да се
съобразявате с ниската
покупателна способност
на населението, как успявате да осъществите баланса?
- Това е най-трудното,
но въпреки това успяваме да се справим. Ние
извършваме и групови
превози, за да можем да
си осигурим гарантирани средства. Успоредно с
това наситихме обслужваните от нас линии с достатъчно автобуси – разполагаме с 26, въпреки че
за изпълнението на всички маршрути са ни нужни
максимум 15 машини. Така
нашият коефициент на физическа готовност е значително по-висок. Осигурили сме си възможност за
поемане и на извънредни
поръчки.
За нас не е без значение и фактът, че от пет
години сме сертифицирани
по ИСО. Макар и плахо,
започнахме да се занимаваме и с международна
дейност, където изискванията са изключително високи и отговорността е

голяма.
- Фирмите от различни браншове се жалват от
недостиг на квалифицирани кадри, каква е ситуацията при Вас?
- Един от сериозните
проблеми, които срещаме, е недостигът на автобусни водачи. Оказва
се, че ние трябва да си
произвеждаме шофьорите.
Паралелките в професионалните гимназии вече не
произвеждат кадри, каквито са ни необходими. До
10 ноември гимназията в
Градница, Механотехникумът и други професионални училища произвеждаха
шофьори категория „С“,
след две или три години спокойно можеше да
се вземе категория „Д“.
В момента обаче всички
училища дават единствено
категория „В“. След това
трябва да се изкарат курсовете за „С“ и едва след
това за „Д“, но според
изискванията за преминаване в следваща категория трябва да минат две
години. Така младият човек, който иска да стане
професионален водач на
автобус, не би могъл да
работи желаната от него
професия. Това е пукнатина в закона, според която
с повишаването на изискванията към водачите от
определена категория професията става фактически
недостижима. Отделен е
въпросът, че курсовете са
много скъпи. Затова самата фирма трябва да се наеме да плати обучението
на своите кадри. Така че,
според мен, ние вървим
към онзи момент, когато в
България ще се окаже, че
няма да имаме шофьори
на автобуси заради бавната и скъпа процедура.
Навремето бях първият директор, който наред
с всичко друго караше и
автобус. Това го правя и
до днес по няколко причини – да видя какви са
отношенията между хората, да преценя какво е
състоянието на автомобилите и да разбера с какво
се пътува. Сега в две от
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и бюджетите на съответните разпоредители в
съответствие с Единната
бюджетна класификация
за 2013 г., областният управител посочва, че промените в бюджета следва
да се извършват по реда,
по който той се приема.
Съгласно действащото законодателство това право е от изключителната
компетентност на ОбС и
не кореспондира  с възложеното по т. 2 от Решението действие на кмета за
отразяване на промените.
„Без яснота остава и произходът на променените
бюджетни суми” - се посочва още в мотивите, с
които решението е върнато като незаконосъобразно.
Като незаконосъобразно, тъй като е взето в
нарушение на материалния и процесуалния закон,

е определено и Решението на Общински съвет в
Габрово, с което е одобрил план-сметката за годишния размер на разходите за 2014 г. (съгласно
Приложение) и е определил годишен размер на
такса „Битови отпадъци”
за 2014 г. „От цялостния
преглед на Приложението
се установява липсата на
остойностяване на изброените услуги по видове
необходими разходи, за
да е видно какво включва
предложената обща цена
на услугата. По този начин е нарушена разпоредбата на чл. 66, ал. 1 от
ЗМДТ, който императивно
изисква план-сметката за
всяка дейност да включва
посочените по т. 1-4 необходими разходи за предоставянето й.”
Според разпоредбите
на този член на закона,

„таксата се определя в годишен размер за всяко
населено място с решение
на Общинския съвет, въз
основа на одобрена плансметка за всяка дейност,
включваща необходимите
разходи за: Осигуряване
на съдове за съхраняване на битовите отпадъци
- контейнери, кофи и други; събиране, включително
разделно, на битовите отпадъци и транспортирането
им до депата или други инсталации и съоръжения за
третирането им; проучване,
проектиране, изграждане,
поддържане, експлоатация,
закриване и мониторинг на
депата за битови отпадъци или други инсталации
или съоръжения за обезвреждане, рециклиране и
оползотворяване на битови
отпадъци, включително отчисленията по чл. 60 и 64
от Закона за управление

на отпадъците (б.р. които
се отнасят до съхранението на отпадъците от черни
и цветни метали); почистване на уличните платна,
площадите, алеите, парковите и другите територии
от населените места, предназначени за обществено
ползване“.
В мотивите към предложението за приемане
на решението подробно са
упоменати разходи, които
на практика не са включени в план-сметката, приета
с Решение № 279/19.12.2013
г. Върнатото решение в т. ч.
не съдържа и отчисленията
по чл. 60 и чл. 64 от ЗУО,
които като конкретни суми
за определени периоди
се посочват в мотивите и
предложените за разглеждане от колективния орган
материали, но неясно защо
не са проектирани в решението на ОбС – Габрово.

анахроника

Неправоспособен габровец е заловен за втори път
да шофира. На 3 януари около 21 часа на бул. „Априлов“
в Габрово катастрофирал лек
автомобил „Форд”, управляван
от В. Д., на 43 години. При
инцидента няма пострадали. Изпратеният на място полицейски
екип извършил проверка на
водача, при която било установено, че е неправоспособен.
Нарушението - управление на
МПС без шофьорска книжка,
е извършено в едногодишния
срок от наложено му по административен ред наказание
за същото деяние. По случая
е започнато бързо полицейско
производство.

30 трансформатори и
бобини за телевизионни приемници, алуминиеви рафтове и
алуминиева врата са откраднати от гараж на ул. „Венера“ в
Габрово. Сигналът за кражбата
е подаден на 5 януари. Крадецът е действал предната нощ
след счупване на катинара на
вратата.
Полицията откри намерен и невърнат мобилен телефон. В края на ноември 2013
г. 60-годишна тревненка съобщила в местната полиция, че е
изгубила мобилния си телефон
„Нокия”. В хода на работата
по случая било установено, че
телефонният апарат е намерен
от жена от с. Кисийците.

СТЕФКА БУРМОВА

Габровската компания за превоз на пътници „Бета
Бус“ през март навършва 18 години от създаването си.
Нейният собственик Пенчо Тодоров признава, че пътят
на фирмата е бил изпълнен с много трудности, които
са преодолявани благодарение на упоритостта, постоянството и понякога на ината на фирмения екип. Той
се похвали, че автобусите вече са снадбедни с Wi-Fi, в
момента в тях се монтират GPS-системи, следящи
маршрута и изразходените горива на транспортните
средства.
За проблемите, които габровската компания преодолява, за трудностите и за очакванията през 2014 г. е
разговорът с Пенчо Тодоров, собственик на „Бета Бус“.

Николай Григоров върна и две решения на ОбС - Габрово за ново разглеждане
Областният управител
Николай Григоров върна
за ново обсъждане две решения в Общински съвет в
Габрово, свързани с приемането на актуализираната Инвестиционна програма на община Габрово за
2013 г. и одобрената  плансметка за годишния размер на разходите за 2014
г., както и определения
годишен размер на такса
„Битови отпадъци” за 2014
г., съобщи Цвети Иванова
от пресцентъра на областната администрация.
Към мотивите за връщането на решението, с
което ОбС в Габрово е
приел актуализирана Инвестиционна програма на
община Габрово за 2013
г. и е възложил на кмета да отрази промените
в бюджета на общината

Трима пияни шофьори и 54 акта в дните около Нова година

С 3,24 промила алкохол
засечени в неползването катастрофира на ЙордановРУЖА ЛЮБЕНОВА
на обезопасителен колан, ден габровски водач. Около
13,50 часа на бул. „Трети март“
Между 30 декември трима - пияни зад волана,
се сблъскали лек автомобил
2013 г. и 5 януари 2014 г.   четирима били без книж„Хонда”, управляван от Н. Х.,
Пътна полиция е провери- ка, но групата на „ско36-годишен, от Габрово, и
ла 1011 превозни средства ростниците“ по традиция
„Фолксваген”, управляван от
по пътищата на Габровска си остава най-многоброй41-годишен мъж. При инциденобласт, съобщиха вчера от на - 271 човека.  20 водачи
та няма пострадали. Двамата
Областната дирекция на изпреварвали неправилно,
24 пък не използвали за- водачи били изпробвани за алМВР.
кохол, при което станало ясно,
В нарушения са засе- дължителните „къси“ светче Н. Х. е с 3,24 промила, а
чени повече от една трета лини. В нарушение е зана водача на „Фолксваген”-а
от водачите, или 417 души. сечен и един пешеходец.  
показал нулев резултат. Н. Х.
Органите на реда в дви- Катаджиите са констатираотказал кръвна проба. Съставен
жението са съставили 54 ли, че пет от проверените  
му е акт и е започнато бързо
акта, а с фиш са глобе- автомобили са технически
полицейско производство.
ни 353-ма. Само двама са неизправни.

направленията, изпълнявани от нас, срещаме доста
проблеми, които считам
са меродавни и за останалите превозвачи. Първият
е изтичането на средства
по време на пътуването –
голяма част от гражданите
не си вземат билетчето,
съгласни са да се возят
на половин цена като смятат, че по този начин възнаграждават водача. Не
си дават сметката, че подобно поведение от тяхна
страна рефлектира върху
цялостното състояние на
фирмата. Те не могат да
разберат, че при нерентабилност се спира обслужването на линията. Ние
имаме много села, през
които ако ние не преминаваме, няма да мине нищо
друго и селото умира.
- В този смисъл кои са
най-застрашените линии?
- За Балани и Дебел
дял често пътуваме сами.
Има една допълнителна
градска линия от Брънеци, по която возехме само
двама човека, а това е
абсолютно нерентабилно.
В община Дряново такива
села са Янтра, Маноя, към
които много рядко пътуват
хора. Те не са обезлюдени, там живеят възрастни
хора, които не пътуват, но
използват автобусите да
изпратят или да получат
нещо. Такава е ситуацията
около транспорта.
- Удовлетворен ли
сте от постигнатото през
2013 година?
- Беше много тежка
година. Не успяхме да постигнем онова, което бяхме планирали.
- Очакванията Ви за
2014 година?
- По всяка вероятност
обстоятелствата в страната надали ще се променят
сериозно. И тази година
ще бъде тежка. Преди няколко години бях казал,
че кризата не е дошла.
Считам, че при нас не
е правилно да се говори
за криза, а за неправилно управление на определени дейности и незаинтересованост от тяхното
развитие. По този начин

се неглижира и общественият превоз на пътници, на който държавата
трябва да обърне сериозно внимание. Има и още
нещо – общинските и държавни компании могат да
кандидатстват с проекти
по европейски програми.
Излиза, че ние, частните
фирми за превоз на пътници, сме много богати, след
като не можем да се възползваме от възможността
да ползваме евросредства
за развитието си.
Но габровци трябва да
знаят, че в града фирма
за транспорт на пътници
от друг регион няма да
стъпи. По две причини.
Първата е, че няма друг
град в страната, в който
като падне снегът през
октомври, си отива през
май следващата година.
Втората е много тежката
високопланинска инфраструктура на общината.
А държавните субсидии за превоз на пътници
са много ниски. За Дряново например месечните
ни субсидии за превоз на
пътници по всички линии,
които не са никак малко
километри – единият ни
кръг е през Маноя-Керека,
другият е през Янтра, имаме и още един – са общо
126 лева. Какво можем да
направим със 126 лева?
Нищо! Ние изпълняваме
социално необходима дейност – транспорт на пътници по маршрути, до които БДЖ няма достъп. Там
също живеят хора и заради това ние го правим за
сметка на фирмата. За последнинте три години субсидиите намаляха 10 пъти.
Положението в Габрово
не е по-различно. Затова
считам за важно държавата да отпуска достатъчно
субсидии за обществения
превоз на пътници. В този
ред на мисли ще кажа, че
проблемът с нелоялната
конкуренция, голяма част
от която работи в сивия
сектор, продължава да
стои на дневен ред за решаване. Въпреки това ми
се ще тази година да бъде
по-добра от предходната.

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
КОХЕЗИОНЕН ФОНД
Инвестираме във вашето бъдеще

Оперативна програма „Околна среда 2007 – 2013 г.”
www.opе.moew.government.bg
„Проектът се финансира от Кохезионния фонд на ЕС и от
държавния бюджет на Република България чрез Оперативна
програма „Околна среда 2007 - 2013”

Нарушения във водоподаването за 9 януари
Във връзка с изпълнение на дейности по водния
проект, на 09.01.2014 г. от 07.00 до 18.00 ч. ще бъде
преустановено водоподаването в цялата ниска зона
на Габрово, а от 12.00 до 22.00 ч. – във високата
зона на града – квартали: Камъка, Баждар, Варовник,
Голо Бърдо, Трендафил 1 и 2, Русевци, Киевци, Йонковото и Радичевец.
Община Габрово се извинява за причиненото
неудобство!
Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Европейския съюз чрез Оперативна програма „Околна среда
2007-2013 г.”. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Община Габрово и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява
официалното становище на Европейския съюз и правителството на Република България, представлявано от Министерството на околната среда и водите.
Повече подробности на сайта на проекта: waterprojectgabrovo.eu.

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

Консултант на изданието:
Архиерейско наместничество - Габрово
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Иисус рече: „Тези, които търсят, да не спират да търсят преди да са намерили.
Когато намерят, те ще се смутят. Когато се смутят, те ще се удивят и ще станат господари на всичко. [И след като са надмогнали, ще намерят покой.]“
Eвангелие на Тома

Митрополит Филип: „Живеят ли великите личности на Земята, те внасят богатство
въ обществената съкровищница на доброто; заминаватъ ли от Земята, те,“
подобно на падащите звезди, оставятъ светлива следа подиръ себе си
75 години от блажената кончина на Великотърновския митрополит Филип

ЕЛЕНА КОЛЕВА,
НЕЗАВИСИМ КРАЕВЕД

ши Киевската духовна академия. Когато се прибира
отново в България, започНа 12 януари 1939 г., ва да преподава в Търново.  
Подстриган е за монах
преди 75 години, завършват земните дни на Ве- и е ръкоположен  в йеромоликотърновския митро- нашески сан с духовното
полит Филип. Кой е бил име Филип. Учителската
владиката Филип Велико- професия отвежда йеротърновски и с какво тряб- монах Филип в Бачковския
ва да бъде запомнен от манастир, където поема
настоящите и от идните поста ректор на откритото през 1863 г. Духовпоколения?
Роден в Асенова ма- но (свещеническо) училихала на старата столица   ще към Светата обител.
От 1914 до 1920 г.
Търново, под крепостта
Царевец, със светското йеромонах Филип е назна-

Благодарение на написаното в сп. „Търновски
епархийски вести“, днес черпим безценна историческа информация

име Филип Пенчев. Учил в
родния си град, след което младият Филип напуска страната, за да завър-

ПРАВОСЛАВЕН
КАЛЕНДАР
9 януари, четвъртък
Св. мчк Полиевкт. Св.
Петър, еп. Севастийски.
Преп. Евстратий.
10 януари, петък
Св. Григорий, еп. Нисийски. Преп. Дометиан, еп.
Мелитински. Св. Маркиан. Св. Теофан Затворник.
11 януари, събота
* Преп. Теодосий Велики.
Преп. Теодосий Антиохийски.
12 януари, неделя
† Неделя след Богоявление. Св. мчца Татяна. Св.
Сава Сръбски. Св. мчк
Мертий. Гл. 4, утр. ев.
7, ап. Еф. 4:7-13 (с. 457),
лит. ев. Мт 4:12-17 (Тип.
с.179).
13 януари, понеделник
Св. мчци Ермил и Стратоник. Св. мчк Петър
Анийски. Преп. Максим
Кавсокалевит.
14 януари, вторник
Преп. отци, избити в
Синай и Раита. Св. Нина
(Отдание на Богоявление) (Тип. с. 181).

чен на длъжността протосингел (административен помощник, секретар)
в Доростоло-Червенската

митрополия по времето
на митрополит Василий
Доростоло-Червенски. Повишен е в чин архимандрит и епископ.
На 12 декември 1920
г. епископ Филип е избран
за владика на Търновската
митрополия, а на 21 януари 1921 г. канонически е
утвърден за митрополит.
Митрополит Филип
е неуморим! Той усилено
проповядва Божието слово из цялата епархия. Винаги е на разположение
на различни духовни и
светски събития като по
този начин затвърждава
присъствието на църквата не само в живота на
духовниците и  монасите,  
но и на миряните.
По случай 50-годишния
юбилей на габровската
Априловска гимназия на 12
юли 1925 г. митрополит
Филип пристига в Габрово
за грандиозното тържество, организирано от габровци, заедно с цар Борис
Трети, княгиня Евдокия,
министър Александър Цанков и други високопоставени гости.  (Б. а. Събитието е отразено в „100 вести“,
бр. 157, 11 юли 2013 г., стр. 7.)
По инициатива на
митрополит Филип през
1922 г. започва редовно
да излиза списание „Търновски епархийски вести“,
което се превръща в изключително важно мероприятие от духовния
живот на християните в

ната на митрополит Филип по времето, когато
начело на Великотърновска епархия застава Негово Високопреосвещенство митрополит Софроний (бившият викарий на
митрополит Филип).
В миналото списание
„Търновски епархийски вести“ е имало чисто информационна и
осведомителна функция, докато днес то
е безценен източник на историческа информация.  От
страниците
на двуседмичното списание „Търновски
епархийски
вести“ историци, краеведи
и хора, които
по лични или
по служебни
причини се
интересуват
от история,
черпим изключително любопитна, важна
и автентична  
Викарият на митрополит Филип и н ф о р м а ц и я
поема отговорния пост на Велико- за събитиятърновски митрополит след кончи- та, които са
ната на своя предшественик. Мит- се случвали на
рополит Софроний смело стои на- територията
чело на епархията в най-трудните и на цялата Вепревратни години от управлението л и к о т ъ р н о в на народната власт, бори се за вяра- ска епархия,  
та и често си навлича гнева на упра- за разнообразвляващите
ния и богат
цялата Великотърновска
епархия. То е „двуседмично епархийско списание
за църковна организация,
изкуство и наука”. Публикуваните материали са
разделени в „Официаленъ
отделъ”, „Неофициаленъ
отделъ” и  „Хроника”.
Списанието продължава да излиза и след кончи-

духовен живот,
който е кипял
в епархията до
годините на тоталитаризма.
Както е известно, след
1947 г., до 1989
г., в България  
духовно-религиозен живот е
имало, но той е
бил редуциран
до минимум, за
да бъде игнориран и заличен.
Народната
власт национализира всички
православни
Името на митрополит Филип
храмове. Някои е изписано на паметната плоча в
са тотално и Преображенския манастир
умишлено униСнимка: Личен архив на автора
щожени, като
Габровския девически ма- отново се отпечатва по
инициатива   Негово Висонастир.
Духовниците, мона- копреосвещенство Велихините и монасите са котърновски митрополит
подложени на гонения и Григорий.
От страниците на
репресии, за да не привличат младите към вярата „Търновски епархийски веи в храмовете. Младите сти“ научаваме, че   Васил
Карагьозов – изтъкнатитрябваше да бъдат преят в Габрово учител, подани чавдарчета, пионер- литик, фабрикант, почечета, комсомолци, за да тен немски вицеконсул,
влязат после в редиците общественик, щедър дана партията.
рител, монах и секретар
Наред с многото на- на Зографски манастир,  
ложени ограничения и ре- прави голямо поклонение
стрикции, които целят да в манастирите на Атон.
занижат ролята на църк- Както сам е написал в писвата и на духовенството, мо до Негово Високопреоспрекратено е и отпечат- вещенство, публикувано
ването на списание   „Тър- в „Търновски епархийски
новски епархийски вести“. вести”:
През 2002 г. списанието
(продължава на стр. 4)

ВартоломеЙ свиква приматите на
православните църкви в Истанбул
100 вести - Християни

Негово Всесветейшество Архиепископът на
Константинопол - Новият
Рим, и Вселенски Патриарх
Вартоломей I ще търси
точката на единството
сред източните християни. Тази новина разпространиха вчера следобед медиите в Истанбул.
Вартоломей призова патриарсите и архиепископите на всички православни
църкви по света на среща
в Истанбул през март следващата година за обмен
на мнения относно насоките и времевата рамка за
Подготвителната комисия
на Всеправославен събор,
който да се проведе 2015
година. До този момент повечето срещи са били раз-

гледани само с процедурни
въпроси.
Последното заседание
на приматите на Православната църква се проведе
през 2008 г. също в Константинопол
Срещата да бъде през
март е мотивирано от желанието на Константинопол да напомни на православните си сестри-църкви
по света, че те не могат
да се изправят сами, без
съвместни инициативи
срещу предизвикателствата на глобализирания икономически свят с всички
негативни последици в духовния мир на човека.
Православните среди
виждат в този акт на Вартоломей опит да се преодолее маргинализацията,
локалния манталитет, ха-

рактерен отчасти за православните църкви в модерната епоха. Опит да се преодолее интровертността
на православния свят.
Желанието да се търси точка на единство е
продиктувано и от факта,
че много хора в православния свят виждат в своята
църква едва ли не страх от
социалните предизвикателства на новата епоха. В
новия век не е достатъчно църквата да изпълнява
обичайните си дейности,
свързани с Милосърдието.
От нея се очаква много повече. Кризата рефлектира
в хората и те ще търсят
отговори в Църквата, наред с универсалните нужди,
те ще търсят отговор и
на предизвикателствата.
Медиите цитират и

Йоан Зизиулас, митрополит
на Пергам, като съпредседател на вселенския диалог
между католици и православни и виден богослов.
Той казва, че най-голямата
опасност за Православието, но и за целия християнски свят, не е атеизмът,
светската власт като цяло
или нейните врагове. Никой
в историята не е бил в състояние да разсее истината. Най-голямата опасност
идва от нейната самомаргинализация. И това се случва всеки път, когато едно
движение, една духовна сила
отказва да се изправи и
да дойде в диалог с всички
социални и интелектуални
движения на своята епоха.
Защото винаги трябва да
помним, че историята не е
монолитна.
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Митрополит Филип: „Живеят ли великите личности на Земята, те внасят богатство
въ обществената съкровищница на доброто; заминаватъ ли от Земята, те,“
подобно на падащите звезди, оставятъ светлива следа подиръ себе си

(продължава от стр. 3)
„На 1903 г. донесох
от Св. Зографска обител
житието и литургията
на Св. Онуфрий Габровски и ги предадох на Габровския девически монастир. Покойният Ваш
предшественик (б.а. митрополит Йосиф), по моя
лична молба, заповеда да
се произнася всякога на
отпуст църква името на
Габровския светия. Сега
моля Ваше Високопреосвещенство да заповядате
да стане същото в всичките църкви в Габрово.” (Б.
а. „100 вести“ – „Християни“ от 28 март 2013 г.)
Пак от страниците на
„Търновски епархийски вести“ знаем, че от 4 до 6
септември 1932 г. Бургас  
е домакин на V събор на
Християнските православни братства в България
под   почетното председателство на Негово Високопреосвещенство Сливенски митрополит Иларион.
На V събор  е гласувано решение   следващият, VІ събор да се проведе в Габрово
от 3 до 5 септември 1933
г. Направеното предложение е одобрено от Негово Високопреосвещенство
търновски митрополит
Филип, който дава своята
благословия. (Б. а. 80-годишнината от VІ събор на
Християнските православни братства беше отразена в „100 вести“ – „Християни“ на 5 септември 2013
г.)
За духовното присъствие на митрополит Филип

не го спря да го носи до самата си смъртъ. Преследванъ, измъчванъ, нищо го
не стряскаше да се отбие
от пътя, който той си бе
предначерталъ, и спря едва
тогава вече, когато спря
последното му дишане.
Той бе гордост на нашата народност!
Покойниятъ, със своето авторитетно име, бе
една силна опора за България, той бе неинъ найревностенъ и убедителенъ
защитник. От висотата,
на която неговия умъ го бе
издигналъ, той бе неуморимъ страж на българската
православна църква, който
през повече от четвърт
век бдеше като орлица
над нея. Това се прояви
тъй ясно при известните
критични обстоятелства,
извикали твърде много малодушие у нашите дейци и
твърде малко доблестъ в
нашата среда.
И в това, именно, съдбоносно време за нашата
църква, блаженопочившиятъ Дядо Климентъ издига
пакъ гласъ и смело осъжда това поведение, като
държеше високо знамето
на Православието, със значението му за държавата
— идея, на която той самоотвержено служи.
Няма областъ в миналото на българския народ,
няма и обществен въпросъ,
повдигнатъ от живота,
в който да не е внесена
светлина. Неговата църковна, обществена и политическа дейност пълни

народната ни история. И
пред своята велика задача
като български патриотъсветителъ, той гледа на
всичко, отнасящо се до
неговата личностъ или до
честолюбието му, като
на много и много дребна
работа.
И колко пъти и в каква
изпъкнала и най-бляскава
форма той доказа, че за
него, преди всичко, и погоре от всичко стои дългътъ, стои идеята, стои
делото. Хора като Блаженопочившия са сякаш предопределени за подвижничество, за тежки трудове
и важни услуги на човечеството. Животът им е
изпълнен изключително с
дела, в които тяхното „аз“
се винаги забравя, изчезва
пред изпълнението на един
дългъ и само дългъ.
Няма вече йерарха,
който носеше светлите
завети на Паисиевци, Неофитовци, проповедника
на правдата и доброто в
нашата дребнееща среда.
Той изчезна изъ все повече
и повече разредяващите
се редове на знаменити и
многозаслужили дейци, но
той остави богато наследство: велики дела с високопоучителни примери.
Вечна память блаженопочившему Иерарху, Търновскому Митрополиту
Клименту.
Господи, учини его в
Раи, идеже несть болезнь
ни печаль, но жизнь безконечная. Амин!“
† Търновски Филипъ“

добродетели стават образец за следване във всичките им форми. Оттогава са
и първите свети обители,
в които  богопоставените
мъже поставят началото
на своя уединен духовен живот.
Едно от благодарните
места за духовни подвизи
и усъвършенстване Бог определя Рила планина. Тук се
подвизава и роденият около
806 г. преподобен Йоан Рилски Чудотворец - най-велиЦърква „Свети Теодор Тирон и Теодор Стратилат“. Причастие на апостолите кият духовен сподвижник,
Снимка: Галя Велева
възхваляван във всички прадясно е иконата на Иисус светици, докато в други дът на художника е нестан- вославни църкви. Когато
Христос, където той е из- църкви броят им е по 5-6, дартен, предизвиква много навършва 25 години, приеобразен с плитка, което е рядко стигат 12. От дяс- коментари, но рисунъкът ма монашеството в един
много рядко. Св. Богородица ната страна на входната е съобразен с църковните от близките манастири в
е винаги от лявата стра- врата са разположени кти- догми и канони. Църквата Руенската планина. Няколко
на на разпятието, заедно торите, Св. Михаил - пове- в Добърско не е десйтваща години отправя стъпките
с Йоан Кръстител с гла- лител на небесното войн- и е филиал на Националния си в девствените по това
вата си в ръце. Иконата ство, ослепелите войници исторически музей и е един време Рила планина, където
на Св. Теодор Стратолат на цар Самуил и връзката от 100-те национални ту- се отдава на пост и слава родоначалник на българе керамична и също е един- им с Добърско през 1014 г. ристически обекта.
В 865 година български- ското отшелничество. Тук
ствена в Европа. Над всич- На път за Рилския манастир
ки доминира кръстът с те са останали в селото и ят княз Борис I покръства земята му става постеля,
разпятието. Надписите не от църковното аязмо (кла- българския народ. България небето - покрив, тревите
са на старогръцки, а на раз- денче) са лекували раните се нарежда в числото на - храна. 30 години живее
бираем църковнославянски си. Там създават първата европейските християнски в каменна пещера, а 7 гоезик. Зографите не са си в Бъгария школа на слепи държави. Хирстиянските дини върху гола скала под

открито небе. Изключително силната вяра в Бога
и всецялото му предаване
на молитви са основното
му оръжие и средство, чрез
които отстоява на всички
нападения на Лукавия. Създава голямо братство от
свои ученици-монаси. Пред
дивния му духовен подвиг
Бог удостоява България с
неговите нетленни свети
мощи, които и днес са извор на изцеление и чудеса.
Светата обител се превръща в българския Йерусалим. Тя става духовна
опора на народа през 5-вековното турско робство.
Уставът и богослужението
в Рилската света обител
служат като образец за останалите свети обители
по българските земи. Манастирът става разсадник за
духовно огнище за монаси и
миряни, църковни песнописци, зографи, дърворезбари,
иконописци - достойни последователи на делото на
преподобния, чиято слава
Бог утвърждава во веки веков.

в живота на Великотърновска епархия научаваме и от
някои паметници, като например паметната плоча в
Преображенския манастир
край Велико Търново, която
е издигната през 1925 г.
по случай 100 години от

възобновяване на Светата обител. Годишнината
съвпада с царуването на
цар Борис Трети, когато
начело на Великотърновска
епархия стои митрополит
Филип.
След 16 дълги години

вярна и отдадена на Бога
и християните от Великотърновска епархия служба,
през 1936 г. митрополит
Филип подава оставката
поради заболяване.  
На 12 януари 1939 г.  
предава Богу дух. Тленните
му останки са погребани в
двора на храм „Успение Богородично“ в Асеновата махала (дн. квартал Асенов)
във Велико Търново, където
е бил роден.
Митрополит Филип е
бил изключително добре образован, ерудиран, начетен
и интелигентен  висш православен духовник. Най-ясна представа за неговите
ораторски качества и духовна извисеност добиваме директно от неговите
проповеди.
На 25 юли 1926 г.  
във Велико Търново е отслужена заупокойна панихида по случай 25 години
от блажената кончина на
Търновския митрополит
Климент. След църковния
ритуал   митрополит Филип произнася реч, с която
припомня на присъстващите духовници и миряни за
делата, духовните подвизи
и приносите на покойния
митрополит Климент.
„Братя,
Живеят ли великите
личности на Земята, те
внасят богатство въ обществената съкровищница на доброто; заминаватъ
ли от Земята, те, подобно
на падащите звезди, оставятъ светлива следа подиръ себе си. Ето защо тяхната паметъ благоговейно

чески и културни чудесии,
по съвсем достолепен начин съперничи с Добърско
със своята църква, строена
през XII-XIII век. В главното
помещение се влиза през
малка врата по три неравни стъпала, за да изпитват
миряните поклон и смирение. Не се разрешава опиране по стените и фреските,
правенето на снимки и клипове. Интересна една малка
плоча на пода, изпъстрена с
букви. Върху нея е имал право да стъпва единствено
дядо Владика. Над нея има
двуглав орел - фреска, която
символизира единството
между държавната и църковната власт. Иконостасът и стенописите са от
1614 г., категорични са
специалистите. Църквата
е малка, но няма дори един
свободен квадратен сантиметър без изографисване
- върху 160 кв. м има 460 самостоятелни изображения!
Няма нови бои и възстановки. Всичко е автентично,
измайсторено с качествени природно-естествени
бои. Постройката е здрава,
без пукнатини, а зидовете
са 1.20 м в основата и се
стесняват до 80 см нагоре.
Малки прозорчета във вид
на бойни амбризури осигуряват цикличност на въздуха. Няма влага, мухъл, конденз. През зимата вътре е
по-топло, отколкото вън,
а през лятото е обратно.
Преди 300 години това е
била действена църква на
Дебърско. Осветлението
е идвало от светилница,
свещи и затова стените
и гредите са почернели, но
това е вид патина, действаща като консервант.
Същинската реставрация
се състои в укрепяване и
ретуш, нанасяне на безцветен консервационен лак,

който да спира процесите
на рушене. Църквата не е
опожарявана и събаряна.
Тя е важен пункт на пътя
между Рилския манастир и
Света гора. Иконостасът
е един от най-старите в
България и е позлатен. Големите икони са изнасяни
за изложби, включително
и в чужбина, под егидата
на Людмила Живкова. От-

оставили имената, те са
смятали, че не са творци,
а само причинители на Божията воля. Предполага се,
че са били най-видните ученици от Дебърската школа
в Македония. Св. Георги и
Св. Димитър, а между тях и
Св. Нестор са изографисани
също уникално, защото не
са на коне, а в цял ръст. Изобразени са също 30 жени

Голямата икона в храм „Успение Богородично“
– Габрово. Св. преподобномъченик Онуфрий Габровски, посечен на о. Хиос през 1818 г., е един от
тримата габровски мъченици за Христовата вяра.
На 4 януари Православната църква почита паметта
на Божествения Онуфрий - роден в село Габрово, Великотърновска епархия, в 1786 година със светско
име Матей Дечев.

Васил Карагьозов
(1856 – 1938) Снимка: Личен архив на инж. Веселинка Карагьозова
се запазва в далечното потомство. И времето, колкото и отдалечено да е, не
смее да наложи надъ тях
своята пагубна ръка на забравата, а често очиства
техния образъ от налепения по тяхъ земенъ прахъ и
го прави по-светливъ.
Такава велика личностъ
бе и ще си остане блаженопочившиятъ Дядо Климентъ, при гроба на когото
ний днесъ сме се събрали да
му отдадемъ подобаващата почитъ по случай 25 години от неговата блажена
кончина.       
Преживялъ животъ, препълненъ само с бури и бури,
той, единствено само за
доброто на своя народъ,
се нарами и понесе кръста на служенето си още
в най-ранните години на
своята възрастъ и нищо

Пилигрими от читалище „Отец ПаисиЙ” в Рилския манастир
Иван Кадиев

Габровското читалище
„Отец Паисий“ в кв. Хаджицонев мост чества 80 години от създаването си. За
целта читалищното настоятелство организира екскурзия до Рилския манастир,
Банско, Предела, Юндола, с.
Добърско. В рамките на два
дни 40 души от различни
възрастови и професионални категории от Габрово
и Севлиево бяха под впечатлението на четири от
най-импозантните български планини. От 4-годишния
Евгени до 82-годишния доайен на групата, всички бяха
респектирани от гордата
Рила и уникалната й манастирска обител, безумно
красивата Пирин, надвиснала над самобитния и в същото време екстравагантен туристически бастион
Банско. Омайните, магични
гори на Родопа успешно съзаклятничеха с митичните
легенди и стихове за Столетов, Бузлуджа и Шипка в
непревиващия гръб Коджа
Балкан.
Къщите-музеи в Банско са на всеки ъгъл, също
като механите, таверните и семейните хотели.
В неделния ден празнично
облечени българи и чужденци почетоха службите в
местните църкви. Разкошните иконостаси и позлатена църковна утвър съвсем естествено се сливаха
с песнопенията на дамски
хор от Скопие. На площада,
на фона на елегантен водоскок, облъчен от цветна
слънчева дъга, имаше друг
концерт - съвместна продукция на читалищата „Н.
Й. Вапцаров“ от Банско и
Скопие.
На претенцията на пиринския елмаз за туристи-

певци-гъдулари. Водата в
аязмото не замръзва, не се
мести, не променя нивото
си. Но най-интересното е
„Преображение Христово“
в горния пояс на черквата.
Това е единственото изображение на Иисус Христос
в нещо като космическа ракета. Слизането му в ада и
срещата с дявола става с
помощта на капсула. Подхо-

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 - 823712, 0887/620-535,
0885/152-803.
Нацепени дърва - 60
лв. с транспорта, гарантирано количество,
незабавна доставка 0899/508-564.
„РАЯ 08“ - ДЪРВА ЗА ОГРЕВ - метрови, нарязани
и нацепени, БЕЗПЛАТЕН
ТРАНСПОРТ - 0898/450946, 0887/105-729.
Дърва за огрев на склад
- метрови, нацепени,
реални кубатури, доставка веднага, безплатен
превоз - 0879/988-131,
0893/393-377.

Дърва и разпалки в чували - на тел. 0886/393726.
Нарязани, нацепени
- 60 лв./реален кубик, с
транспорта, чувал дърва
- 4 лв./бр., разпалки - 3
лв./бр. - 0897/222-062.
[15, 6]
Режа
дърва
0899/278-396. [6, 6]
Дърва за огрев, метрови и нарязани и нацепени, продава - заявки
на тел. 0896/135-046.
[20, 6]
„Мира лес“ ЕООД дърва за огрев, метрови, нацепени и нарязани,
коректни доставки - тел.
0896/941-352. [20, 6]
Продава дърва, метрови дърва - 50 лв., нацепени - 55 лв. Мериш и
плащаш! 0894/062-744
[9, 6]
Продава дърва, метрови дърва - 50 лв., нацепени - 55 лв. Поръчайте от нас и забравете
за нереалните кубици!
Зявки на тел. 0877/272621. [9, 6]

Нарязани, нацепени 60 лв./куб. - 0894/410453. [22, 6]
Нарязани, нацепени
- 58 лв./куб., чувал дърва - 4 лв., разпалки - 3
лв. - 0876/933-096. [22, 6]
Режа
дърва
0884/961-840. [11, 6]
Режа дърва на 6 лв. 0899/050-080. [11, 3]
МЕШОВИ ДЪРВА – метрови – 50 лв., нарязани
и нацепени – 60 лв. Безплатен траспорт. Гарантирано качество и количество. Тел. 0888/924556 и 0886/613-911.
[22, 3]
Дърва - 60 лв., нацепени, за пенсионери и
безработни отстъпка 0893/940-922. [11, 2]
Дърва в чували - 4 лв./
брой - 0893/940-922.
[11, 2]
Дърва в чували - 4 лв./
брой - 0893/262-793.
[22, 2]
Нацепени дърва - 60
лв., гарантирано количество, незабавна доставка
- 0894/054-151. [22, 2]

Работа предлага
Надомно до 760
лв. - 0896/450-256,
0886/453-076. [5, 4]
Сладкарница „Изкушение“ търси сладкар
- 0895/887-611. [9, 6]
Заведение търси жена
в кухня и сервитьорка 0893/839-356. [6, 6]
ТПК „Балкан“ - Габрово
търси шивачки, работник
кроялна и чистачка - тел.
0879/826-140. [4, 4]
Заведение в центъра търси сервитьорка 0897/974-704. [11, 4]

Фирма набира шивачки, може и пенсионерки
- ул. „Неофит Рилски“
15, тел. 0898/423-307,
066/991-441. [11, 4]
Барман-сервитьорки
за София. Осигурена
квартира. Телефон за
връзка: 0899/340-046.
[6, 3]
Фирма търси шивачки, оверлог, покривна и
прав шев - 0888/610393. [8, 5]
Луксозно разработено студио за красота
отдава място под наем тел. 0899/673-210. [5, 4]
Техник за СОТ търси
0888/732-591. [5, 1]
Работници за Англия
набира тел. 0895/617988, 0877/777-497. [11,
1]

Пастир за крави (пенсионер) търси тел.
0887/980-405. [5, 3]
Фирма търси шофьори кат. „В“ и „С“ 0894/491-040. [5, 3]
Ресторант „Китайски кът“ търси миячка.
За справки: на място,
Габрово, ул. „Осми март“
19. [5, 2]
Строители за Германия с познание на немски език набира тел.
0885/756-828. [3, 2]
Пицария „Темпо“ търси помощник-сервитьор
- тел. 0879/988-010.
[11, 1]
Работа търси
Гледам болни хора на тел. 0895/161-797.
[6, 1]

набира оферти
РЕГИОНАЛНА БИБЛИОТЕКА „АПРИЛОВ – ПАЛАУЗОВ“ – ГАБРОВО НАБИРА
ОФЕРТИ ЗА КНИГОВЕЗКИ УСЛУГИ: ПОДВЪРЗИЯ НА КНИГИ, ВЕСТНИЦИ И
СПИСАНИЯ. 1. ВЕСТНИЦИ: 1.1. Формат А2 (42/60) - мека и твърда подвързия;
1.2. Формат А3 - мека и твърда подвързиял 1.3. Държавен вестник (на коли) твърда подвързия. 2. СПИСАНИЯ: Твърда подвързия. 3. КНИГИ: мека и твърда
подвързия [5, 2]
Golf 3 TDI - комби, за
3600 лева се продава
на тел. 0898/583-813.
[3, 3]
BMW-520 - 2005 г.,
продава или заменя за
апартамент с доплащане,
Автомобили продава цена: 14 000 лв., проАуди 80 4х4 за 1400 лв. дава тел. 0897/084-022.
продава тел. 0894/410- [6, 2]
453. [11, 6]
Изгодно! Форд Мон- Автомобили купува
део комби, 2000 куб. Коли, бусове (може и
TDCI, 2002 г., 115 к.с., дефектирали) до 1000
продава 0878/584-641 лв. от място изкупува
[6, 5]
0897/429-374

Скрап, стари автомобили
Коли за скрап от място
изкупува тел. 0899/092510. [18, 6]

Превози
ТРАНСПОРТ - 2.5 тона,
16 куб. м, ДДС фактури 0899/377-924
Транспорт с бус 0.50 лв./км - на тел.
0893/511-154.
МЕЖДУГРАДСКИ ПРЕВОЗИ С ПИКАП И БУС

475 [33, 5]
Транспортни услуги
до 2 тона - 0897/249167. [22, 5]

(може термо) - цена
0.52 ЛВ./КМ - 0887/2660-50. МЕЖДУГРАДСКИ
Транспорт с бус - на
тел. 0899/845-318. [9,
6]
Транспорт с обемен
бус, 2.5 тона, цена по
договаряне. 0887/365-

5
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Гуми
Зимни гуми „Мишелин“ - 185х65х15,
35 лв., продава тел.
0888/749-720. [4, 3]
Ремаркета
Туристическо ремарке до 200 лв. купува
тел. 0890/237-484. [4,
2]

Билети, пътувания
Транспорт до Гърция и
обратно - 0877/888-173.
[7, 6]

Вътрешен ремонт

Строителство
Строителни ремонти от А до Я - тел.
0897/215-513. [11, 6]
Кърти, изхвърля 0899/023-913. [10, 6]
Събаряне на сгради,
продава тухли единички 0898/807-868. [2, 2]
Събаря и почиства
от А до Я и извършва
строителни работи - тел.
0895/043-388. [5, 1]

ПАРКЕТ, ДЮШЕМЕ
- редене, циклене,
фино шлайфане, лакиране - монтаж на
ламиниран паркет
- заявки на тел. 8661-43, 0889/286-025

Изолации
АЛПИНИСТИ - 0898/907400
Алпинисти - 0878 447
244.
Алпинисти - 0899/321190
Ел. инсталации, ремонти
Ремонт и монтаж на
бойлери и автоматични
перални по домовете,
без почивен ден - на
тел. 82-16-75, 0899/284703.
Ел.
инсталации
- ремонт и монтаж 0878/123-686. [14, 6]
Ремонт на телевизори по домовете - тел.
0888/279-846. [22, 6]

Коминочистене 0896/189-520. [22, 4]
Коминочистене и ремонт - 0898/760-728.
[22, 6]
Дограма
Al и PVC дограма +
безплатно външно подмазване - заявки на
тел. 0879/829-977,
0893/272-508. [11, 5]
Al и PVC дограма и ковано желязо - 0884/417777. [22, 1]

Услуги
Заварявам, изработвам всякакви заварки на
място - тел. 0892/906051, 0893/989-138. [11, 2]

Безпрашно циклене 0887/040-471.
Шпакловка и боядисване - на тел. 0878/580333.
Гипсокартон, шпакловка, боядисване -. на
тел. 0899/023-913. [10,
6]
Фаянс и теракота 0878/123-686. [14, 6]
Реставрационни, дърводелски, бояджийски
работи - 0876/679-495,
0896/088-935. [5, 4]
Шпакловки, боядисване, фаянс - 0898/569486. [11, 3]
Вътрешно боядисване и огради - 0878/408383. [3, 1]
Полагане на машинна
мазилка, шпакловка, боя
- 0898/367-711. [15, 1]

Имоти продава
Парцели в кв. Тлъчници
продава тел. 0885/177410. [5, 2]
Апартамент на ул.
„Мир“ № 26, ет. 1, продава за 35000 лв. Справки на тел. 0877/722-622.
[16, 2]
Магазин - ново строителство, 120 кв. м, на
Шиваров мост продава
тел. 0887/229-902. [11,
3]
Гараж с канал - 18
кв. м, апартамент - 86
кв. м, продава тел.
06711/5537. [7, 6]
Тристаен панелен
апартамент на ул. „Свищовска“, ет. 8, за 33500
лв. продава 0892/318892. [7, 6]

ТУХЛ Е Н
А П А Р ТА МЕНТ- 85 кв. м, в гр.
Севлиево, до „Акта Медика“, се продава на
тел. 0877/020-347 и
0878/334-740. [11, 3]
Г а рсо н и ер а
за
11000 лв. продава тел.
0878/683-005. [22, 5]
Тристаен след основен ремонт, може и
лизинг - 0889/612-938.
[11, 4]
Гараж на Еса продава
тел. 0896/811-864. [5,
2]
Двустаен апартамент
на Еса продава тел.
0896/811-864. [5, 2]
АПАРТАМЕНТ - обзаведен, продава 0885/885653. [15, 1]
МАГАЗИН в гр. Севлиево
продава 0887/625-156.
[7, 1]
Магазин - 94 кв. м,
център, ул. „Брянска“,
цена по договаряне, продава тел. 0897/006-452.
[3, 1]

дава под наем
Помещение - 30 кв. м,
със санитарен възел, в
идеален център дава под
наем тел. 0878/820-565,
066/803-391 [6, 6]
Обзаведено двустайно жилище за студенти дава под наем тел.
0887/181-983. [2, 1]
Магазини и офиси в
кв. Голо бърдо дава под
наем тел. 0887/809-809.
2 ет. за офис в центъра дава под наем тел.
0894/960-886. [11, 2]
Двустаен апартамент под наем на Еса
- 0896/811-864. [5, 2]

Гори купува
Гори купува - спарвки
на тел. 0894/410-453.
[9, 6]
Купувам гори в областите Габрово, Трявна
и Дряново - справки на
тел. 0988/869-344. [22,
2]

Мебели, ярмомелка,
циркуляр продава тел.
0895/070-785. [5, 4]
камина с водна риза
10кв +5кв на самата камина за 200 лв. се продава на тел. 0878/584641 [6, 5]
ЕНциклопедия България - комплект, продава
тел. 0988/836-513. [11,
2]
Ярмомелка - неупотребявана, трифазна, машина за скубане на пилета,
цигли - 1 и 2 канала,
продава тел. 0879/854107. [2, 1]

ÌÅÁÅËÈ

транспорт, купува тел.
0892/706-738.

Автовишка
Автовишки - 16-21 м,
отстраняване на опасни
дървета и височинни ремонти - 0879/829-977,
0893/272-508. [11, 5]

Продава материали
Цигли с един и два канала, 0.25 лв., се продава на тел. 0897/872-777.
[8, 6]
Продава разни
Продавам фабрично
нарязан тютюн с платен акциз - Голдън Вирджиния, клас среден силен. Лице за контакти
- Иван Моллов - на тел.
0895/943-411.
Червено и бяло вино
продава 0899/845-318.
[9, 6]

Поддръжка компютри
Инсталация и ремонт
на компютри. Продажба
на компютри втора ръка.
0888/410-117
Решаване на компютърни проблеми - заявки
ВиК, комини
ВиК монтаж и под- на тел. 0895/355-529.
дръжка - 0887/680-034. [11, 2]
ВиК ремонти и нови
инсталации - 0899/023- Мебели, обзавеждане
Мебели по поръчка 913. [10, 6]
конкурентни
цени - заявРемонт и отпушване на
ки
на
тел.
0887/830-601.
комини - 0878/123-686.
[16, 6]
[14, 6]
Отпушване на канали
- 0885/788-233. [26, 6]

Нощувки
Нощувки - 0896/640697. [10, 6]
Нощувки - 0898/598440. [22, 6]
Нощувки - 0878/515080 [22, 3]
Нощувки - 0879/470413. [22, 3]
Нощувки - 10 лв., центърси под наем
тър - 0888/508-819. [4,
Стая
търси
тел. 1]
0895/054-279. [11, 3]
Имоти купува
Земи
Купува имоти в и изЗемеделска земя ку- вън Габрово - 0897/937пува. Плаща веднага - 023
„Скобелевска“ 14, ап. 2, Двустайно жили066/803-595, 0896/875- ще - тухла, купува тел.
917. [20, 5]
0878/461-585. [5, 3]

КУХНЕНСКИ
ШКАФОВЕ
ОФИС
МЕБЕЛИ

ТИПОВИ
И ПО ПРОЕКТ
НА КЛИЕНТА

0897 893 563
0897 843 667

за стопанството
Амуниция - конска,
продава в кв. Етъра №
79, 0899/907-867. [2, 2]
Животни продава
Зайци продава тел.
0885/724-671. [4, 4]
Животни купува
ЖИВОТНИ СЕ ИЗКУПУВАТ на 0896/709-012 и
0887/374-263. [22, 3]

Продава обзавеждане
Перални, хладилници, печки, телевизо- Купува материали
ри и други се продават Железа и всякакви
на тел. 0894/398-229. цветни метали на базови цени, със собствен
[9, 6]

Купува разни
Фирма „Боби Брак“ купува стара битова нафта,
електромотори и всякакви бобини и намотки,
перални „Перла“ и всякакви други перални и
хладилници за части на
по-висока цена от скрап
със собствен транспорт и товарене - тел.
0895/752-838. [13, 6]
Пункт за изкупуване на пластмаса, хартия, найлон и буркани
на бройка - 066/991668, 0898/366-255,
0899/592-159. [22, 6]
Стари печки, хладилници и всякакъв вид желязо и нафта изкупува тел.
0897/249-167. [11, 3]
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Кристина Сидорова: „БСП е гарант, че гласът на по-слабите ще бъде чут”
СТЕФКА БУРМОВА

През отминалата 2013 г. начело на габровската
организация на БСП застана Кристина Сидорова.
Как оценява тя свършеното от левицата, откакто
пое ръководството й, с какво социалистите не успяха да се справят и какво им предстои през 2014
година е разговорът с нея.
- Г-жо Сидорова, как
оценявате отминалата
2013 година в политически план?
- 2013-та беше изключително динамична година. Не беше лесна, нито
спокойна, като се започне
от февруарските протести
срещу високите цени и
монополите, премине се
през изборите, протестите
срещу новото правителство и неговите усилия за
нормализиране на държавата. Това беше интересна
година, за която още дълго
време ще се коментира,
ще се правят анализи на
случилото се, на свършеното и несвършеното.
- Как оценявата присъствието на БСП в Габрово?
- Считам, че се представихме достойно на парламентарните изборите,
на които получихме над
2000 гласа повече от вота
за 41-во НС. Този факт е

показател, че започнахме
да връщаме доверието на
хората към нас. Габровци
повярваха, че ние искаме
да работим за България
и просперитета на нашия
град. Налице е положителна тенденция, която се
надявам да запазим.
Ние ще продължим да
работим за повишаване
на доверието към нас и да
го оправдаем. Поставихме
началото на възстановяването на партийните структури по места, но предстои още много работа.
- Какво не успяхте да
свършите през отминалата година?
- Не успяхме да спечелим изборите, за съжаление. Надяваме се тази
година да обърнем вота.
- Това ли е една от опорните точки на БСП за
2014 година?
- На изборите за Европейски парламент да
получим най-голям брой

гласове за левицата, както
и връщането на доверието
към БСП. Искрено се надявам да бъде постигнат
консенсус по важните въпроси в държавата и да
тръгнем в една посока към
по-добър живот.
- През миналата 2013
година Вие поехте общинската организация на
БСП, станахте и общински
съветник. Няколко месе-

ца по-късно уверено
ли правите
стъпките,
които предприемате?
- Считам, че все
още
при
вземането
на
някои
решения
имам своите колебания. Иска
ми се повече неща
да свърша,
по-бързо
да се случват хубавите събития
около нас.
Признавам,
трудно ми
е, но съм
убедена, че
можем да бъдем полезни
на своите съграждани със
своите действия, а не с говорене. Вярвам, че ще се
справя с всички предизвикателства, които времето
отправя към нашата организация. Имам подкрепата
на много мои приятели, на
цялата организация. Затова искрено се надявам да
оправдая тяхното доверие.

Като общински съветник е по-трудно, тъй като
много неща трябва да се
направят в интерес на
габровци, но за жалост
бюрократичната машина е
твърде мудна.
- Счита се, че габровската левица е раздирана
от противоречия?
- Много пъти съм го
казвала и пак ще го повторя - няма противоречия
в габровската организация
на БСП. Имаше известни търкания в младежката организация, но и там
постигнахме консенсус и
междуличностните отношенията се изгладиха, а противоречията бяха преодоляни. Всичко останало са
спекулации с единствената
цел да бъде разединена
габровската левица.
Всъщност, считам, че
БСП в момента е гарант
за това, че гласът на послабите ще бъде чут. Без
лява, без социална партия
не може да съществува
нито едно управление.
- Как ще коментирате
нестихващите повече от
половин година протести,
както и призивите за радикализирането им и за
грабване на паветата на
10 януари?

- Искрено се надявам
да не се стига до радикални действия, да няма
павета, да няма пролята
кръв. В противен случай
означава, че нашето общество не е дорасло за
демокрация и че има хора,
които превръщат протестиращите в марионетки. Не
мога да приема, че 300 човека пред парламента или
10 човека пред Общината
или областната управа е
представителната извадка,
сочеща обществените нагласи. Защото както има 8
души, които искат оставка,
така има 80, които са доволни от увеличаването на
майчинските, от коледните
добавки за пенсионерите,
колкото и малки да са те.
Трябва да се спре противопоставянето в обществата. Да се дефинират
важните за страната проблеми и да се работи за
просперитета на България.
- Предстоят евроизборите, определихте ли
вече своите кандидати?
- Конференцията, на
която ще обсъждаме нашите кандидати за европарламента, ще бъде на
25 януари. В момента продължават събранията на
низовите организации, на

които продължават да се
издигат кандидатурите. До
момента фаворити на габровската организация се
очертават да бъдат Ивайло Калфин, Илияна Йотова
и няколко наши съграждани. Така че от евроизборите очаквам победа за БСП
и победа на лявата идея в
Европа.
- Какво очаквате от
2014 година?
- Надявам се да бъде
малко по-спокойна от
своята предшественичка,
въпреки че предстоят евроизбори. Разчитам напрежението в обществото
да бъде по-малко. Омразата, разделението между
хората, насаждани от някои политически субекти
се надявам да бъдат преодолени.
Не може 24 години
след промените все още
да се делим на сини и
червени, да се наричаме
боклуци, да скандираме
едни и същи повтаряни
като омръзнал рефрен
лозунги. Не приемам за
нормално хората да се
разделят заради своите
политически пристрастия и
се надявам тази омраза и
ненавист между хората да
бъде туширана.

дискусия “Габрово - иновативен образователн център?”

Един друг поглед върху пробемите на образованието
Иван Ненов

Проблемите в образованието са ясни на
специалистите от всички
нива. Постоянно се правят
реформи, но много често
само в детайлите, по икономическите показатели и
„на гърба” на учителите,
без да се търсят решения
на глобални проблеми:
1. И през последните 20 години ОБРАЗОВАНИЕТО НЕ Е ОСНОВЕН
ПРИОРИТЕТ НА ДЪРЖАВАТА И ОБЩИНИТЕ. (В
първите години след Освобождението, до 1900 г., в
българското образование
са направени фундаментални реформи, приближавайки го до европейското - виж Даниела Цонева, „Модернизация на
българското образование
1878-1900 г.”). В наши дни
принципите на пазарната икономика бяха въведени в управлението на
училищата по начин, който
породи нелоялна конкуренция и диспропорция в
качеството на образованието според населеното
място, квартала, състава
на учениците или „името”
на учебното заведение.
Алтернативата е пазарно ориентиран учебен

процес с практическа
насоченост на знанията
и повишаване на средната грамотност, което в
перспектива означава помалко социално слаби, по
здрави българи, по-качествена индустрия, по-високо
ниво на културата, по-богата държава. Това изисква възможно най-бързо
държавата и общините да
преразпределят към образованието допълнителен
финансов ресурс (от средствата за партийна дейност, социална дейност,
култура, спорт...?) за из-

дръжка, дейност и
заплати, съответстващ на очакванията и отговорностите, с които
натоварваме учителите.
		
2. СЕМ Е Й С Т В А ТА
СА РАЗЛИЧНИ,
УЧИЛИЩЕТО Е
ЕДНО. Последното изследване
на ПИЗА показа,
че българската
образователна
система е дискриминационна,
защото резултатите на нашите
ученици силно се
влияят от това в
какво семейство живеят.
Училището приема това за
нормално. В обществения
спор за възпитанието на
децата също надделява
задължението на семейството. Тази роля за повечето семейства е непосилна. Ето защо училището
и детската градина като
държавни институции са
призвани да възпитат и
образоват всички деца в
най-добрите човешки ценности и с най-полезните
практически знания. За
различните училища цената на тези задължения

е различна и те трябва да
получават съответния финансов ресурс, а не оценка със звезди.
3. НЕПОНЯТНИ УЧЕБНИЦИ, НЕВЕЖИ УЧЕНИЦИ.
Това е мнението на
социолога г-жа А. Мичева,
но едва ли има несъгласни с нея. Може би само
авторите. Явно просветното министерство не може
да осигури колективи за
качествени учебници и
прехвърля отговорността
на учителите за избор от
голям брой некачествени
учебници. Резултатът - непонятни учебници, пълни с
фактически грешки дори
за исторически факти.
(Едва ли големите държави в света, пропорционално на броя ученици, имат
по стотици различни учебници по даден предмет,
както е в България.)
Преди няколко години
помолих мой приятел в
САЩ да ми изпрати учебник по математика. Получих един комплектен
учебник по алгебра и геометрия за 5 и 6 клас. Учебникът е отпечатан през
2006 година в 4 милиона
екземпляра, съдържа 352
цветни страници и струва
14 долара. Учебникът няма

авторски колектив, но е
гарантиран от най-високо
образователно ниво, съдържа базисни уроци, упражнения и възможни отговори, с изричното уточнение, че е ориентиран
към практиката. Показах
го на моя внук (тогава в
6 клас). Той го разлисти и веднага го рецензира: „Фасулска работа!”.
Фасулска, фасулска, ама
вярвам, че и до днес американските деца учат по
този учебник и с него могат да работят и в НАСА.
Но стига сме гонили
американците. Практически е по-реално, ако
имаме воля и разум да
адаптираме учебниците по
математика и природните науки от първенците
в Европа - Швейцария,
Финландия, Естония. Няма
да ни падне „позлатата”!
4. ДЕЦАТА НИ ТРУДНО
СЕ НАУЧАВАТ ДА ЧЕТАТ.
Сричайки първите няколко години, четенето, дори
на учебниците, не става
привлекателно занимание. Според класацията
на ПИЗА, 15-годишните ни
ученици вече изостават от
китайските си връстници
с цели 3,5 години. Едва
ли китайският език е полесен за четене. Каква е

причината?
Скоро гледах един телевизионен репортаж от
Великотърновския университет, показващ изучаването на китайски език
от студенти. Това, което
видях, много ми напомни
начина, по който в първи
клас през 1945 година се
учехме да четем и до края
на първата година всички
четяхме перфектно. Та въпросът остава – КАК ГО
ПРАВЯТ КИТАЙЦИТЕ? Ако
Китай е далеч, знаем ли
как го правят финландците
или швейцарците?
КАКВО КАЗВАТ УЧЕНИЦИТЕ.
„За нас, учениците, не
е важно кой е министър, а
кой ни е учител. Учителят
е този, който реално ни
влияе и дори системата да
е лоша, един добър учител може донякъде да я
преодолее... Учителите не
трябва да четат повече
документи, отколкото учебници и домашни и да се
занимават повече с чиновници, отколкото с ученици. Липсата на мислене
в училище е основна критика към системата. Още
от първи клас учениците
трябва да свикнат с въпроса „как мислиш” (М.
Данкова, 12 клас).

„В училището трябва
да ни подготвят за живота.
Не само да ни пълнят главите с неща, които може
да не ни потрябват... Учителите трябва да отделят
време не само за обучение, но и да ни разкажат
какъв е животът всъщност,
да ни насочат към какво
да се стремим...
Мили възрастни, опитайте се да ни укротите.
Намерете начин да ни стимулирате, да ни показвате
кое е правилно и кое - не.
И то по-често, защото от
учениците зависи какво
ще е училището” (М. Дянкова, 10 клас).
Нека да послушаме
учениците!
* * *
Бележка на редакцията:
Това е втората публикация
от цикъла теми за образованието, предложен от г-н
Иван Ненов, кмет на Община
Габрово, мандат 1991-995 г.
Първата беше публикувана в
броя от 7 януари, стр. 3.
Следващите теми от същия
автор са: 3. Как да възпитаме
децата в обич към книгите и
четенето. (очаквайте материала във вторник - 14 януари)
4. Габрово търси млади таланти с предприемачески 5. Може
ли Габрово да стане иновативен образователен център.

Лекари
КАБИНЕТ КОЖНИ И ВЕНЕРИЧЕСКИ БОЛЕСТИ,
ЕСТЕТИЧНА И КОЗМЕТИЧНА ДЕРМАТОЛОГИЯ,
ХОМЕОПАТИЯ. ФОТОЕПИЛАЦИЯ, ФОТОПОДМЛАДЯВАНЕ, ФОТОИМПУЛСНА ТЕРАПИЯ при акне,
тъмни петна, белези,
разширени капиляри с
апарати ПУЛСАР и СИНЕРОН ЕЛОС. РАДИОЧЕСТОТЕН ЛИФТИНГ на лице.
ВЕЛАСМУУТ процедури
за лечение на целулит,
стягане и изглаждане на
кожата. МЕЗОТЕРАПИЯ
при целулит, косопад,
торбички под очите, отпусната и дехидратирана
кожа. ПОСТАВЯНЕ НА

БОТОКС при мимически
бръчки и обилно изпотяване. ХИАЛУРОНОВИ
ФИЛЪРИ - попълване
на бръчки, уголемяване
на устни и корекция на
лицевия обем и контур.
ЕЛЕКТРОКОАГУЛАЦИЯ
- премахване на брадавици и доброкачествени кожни туморчета.
ДЕРМАТОСКОПИЯ - диагностика и оценка на
риска от злокачествено
израждане на бенки и
други пигментни образувания. ЛЕЧЕБНИ И КОЗМЕТИЧНИ ПРОЦЕДУРИ биотерапевтичен лазер,
поляризирана светлина,
ултразвук, Д Арсонвал,

химически пилинг, почистване на лице. КАБИНЕТЪТ работи и по договор с РЗОК. Габрово, ул.
„Брянска“ 11, тел. 800140, Д-Р МАРИНА САНКЕВА, GSM 0889/436613, www.drsankeva.com

малки обяви
Ясновидство
Ясновидката Мария Христова приема на
0895/201-332. [7, 1]
Еротика
МОМИЧЕ ЗА ЗАБАВЛЕНИЕ - 0895/178-858. [9, 3]
Подпомагам студентка - 15 лв./час -

0899/966-942. [5, 3]
Секс за мъже 0898/389-793. [11, 6]
Жиголо - 0897/625306. [1, 1]
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Уроци, курсове
НЕМСКИ език - уроци и подготовка за TestDaF на тел. 0885 835 757.
Шофьорски курсове - 0897/665-022. [11, 3]
МЦСПОС „АЛФА-МЕТАЛ“ ще проведе курс
по компютърна грамотност - дигитална компетентност. Курсът започва на 11.01.2014 г. до
26.01.2014 г., 45 учебни часа. Цена 80 лв.
За лица, притежаващи ваучери по програма „Аз
мога повече“, обучението е безплатно. За справки:
066/83-00-00. [3, 3]
Домашни любимци
Каракачански овчарки с родословие за 150 лв.
продава тел. 0888/601-828. [10, 2]
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.

Зъболекари
Стоматологичен кабинет д-р Татарлиев
- ул. „Зелена ливада“
26. Спешен кабинет събота неделя. Работно
време: 10.00-12.00 ч.,
14.30-19.00 ч. Работа със Здравната каса.
Безплатни прегледи. Тел.
066/854-185, 0896/349417. [5, 2]
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Представяме младите учители на Габрово - с техните проблеми и отношението им към работата в образователната система

Ани Иванова: „Децата имат нужда от домашна обстановка и от родители до себе си”
тят, въпреки че има много
свободни места.
- Има ли пропаст
между младите и старите учители? Как намирате
общ език с по-възрастните си колеги?
- Аз имах късмета да
попадна в добър колектив
и се разбирам добре с колегите си. Още повече, че
съм учила седем години в
същото училище.
Да, възрастните колеги
имат други разбирания, но
това не ни пречи да се
спогаждаме и да говорим
на един и същ език. Опитвам се да ги слушам, защото те имат повече опит
от мен и те са тези, които
трябва да ме напътстват.
- Какви са възможностите за допълнителна
квалификация на младите
учители?
- Обученията на учителите трябва да са насоче-

Ани Иванова е млад учител - възпитател в
основно училище „Христо Ботев“ - Габрово. В
своята работа тя отговаря за заниманията и
подготовката на децата от начална степен в
следобедните часове. Завършила е Югозападния университет в Благоевград със специалност „Начална педагогика с английски език“. От
четири години работи в ОУ „Христо Ботев“.

СВЕТЛОЗАР СТЕФАНОВ
- Г-жо Иванова, като
възпитател Вие поемате
ли укорите на обществото, че днешните деца са
невъзпитани?
- На практика съм
учител, а възпитателят е
просто длъжност в училище. Много е трудно ние
да възпитаваме децата.
Вярно е, че ги учим кое е
добро и кое е лошо, но в
много случаи нашите понятия се разминават с тези
на родителите.
Родителите не могат да
разберат колко е трудно
да се работи с 26 деца наведнъж, защото когато се
прибират вкъщи, те виждат
само своите 1-2 деца.
Освен това има родители, които не поглеждат
изобщо децата си. Не ги
виня, защото времето е
такова. Има деца, които
идват в училище още от
седем сутринта и остават
до вечерта, защото мама
и татко са на работа и
няма кой да бъде с тях
вкъщи.
- Как оценявате решението за въвеждането на
целодневното обучение в
България, което вече се
изпълнява четвърта годи-

на?

- Хубаво е, защото по
този начин се помага на
родителите, които не могат
да се занимават с децата
си вкъщи. Но това пребиваване от 8-9 часа в
училище не е много добре
за децата. Те изкарват на
практика един работен ден
в училище! Ако един възрастен е на мястото на
учениците, няма да издържи.
Понеже ОУ „Христо Ботев“ е средищно училище
и ние работим по европейски проект, който ни
задължава да държим учениците до шест вечерта в
училище. Личното ми мнение е, че не можем да си
позволим това. Колкото и
да се опитваме да ги занимаваме с нещо, тези деца
имат нужда от домашна
обстановка. А сега родителят на практика отсъства
от тяхното възпитание и
обучение.
От друга страна, има
родители, които много искат да участват в обучението и възпитанието на
децата си, но нямат възможности да го направят.
Всичко опира до финансите. Хората гледат да работят, за да може детето

да е задоволено. Може
би затова дори и то да не
е на училище, те няма да
имат време да му обърнат
внимание.
- Продължава подготовката на нов образователен закон. Какви са
Вашите изисквания към
него?
- На първо място очаквам по-малко документация. Защото ние на ден
попълваме прекалено много документи. А с тези европейски проекти едно и
също нещо го пишем на
четири места. Това е напълно излишно! Вместо да

Движение ДНЕС продължава срещите за
професионалното образование в Дряново
- кани и министър Клисарова

Гражданско движение
ДНЕС организира поредната дискусия, свързана с
бъдещето на професионалните гимназии в Дряново.
На 14 януари от 17 часа в
парк-хотел „Дряново“ ще
се проведе форум на тема
„Ще позволим ли да бъде
унищожено професионалното образование в Дряново“. От организацията
информираха, че за участие в срещата е поканен
и министърът на образованието и науката проф.
Анелия Клисарова.
Причината за поредния
форум, посветен на образованието в Дряново, е
идеята на местната администрация да бъдат слети
в едно ПГИ „Рачо Стоянов”
и ПТГ „Димитър Крусев”.
ГД ДНЕС кани народни-

те представители от 7-ми
многомандатен избирателен район, представители
на СБУ към КНСБ, Синдикат „Образование“ към КТ
„Подкрепа“, Съюза на синдикатите към Обединение
„Промяна“, Община Дряново, Българска търговско-промишлена палата,
председателя на Общинския съвет в Дряново, директорите и представители
на колективите на двете
училища в града, граждани и родители на ученици
от тези гимназии, за да
се чуят мненията на дряновци, местна и държавна
администрация, НПО-та и
представители на МОН. За
да се осигури присъствието на повече и различни
участници в дискусията,
ГД ДНЕС е внесло писмо

до МОН с искане за присъствие на представители
от тази институция и копия
до областния управител на
област Габрово, кмета на
Дряново и изпълнителнителните директори на ТВ7
и бТВ.
Още в края на миналата година в Дряново се
проведе кръгла маса на
тема „Дряновското професионално образование
– бъдеще и тенденции”.
Форумът беше организиран от Професионалната
гимназия по икономика
„Рачо Стоянов” и гражданско движение ДНЕС.
Форумът прие декларация
и инициира гражданска
подписка против преобразуването чрез сливане на
двете професионални училища.

Не мисля, че има закон, който може да подобри
дисциплината в учебните заведения. Тя зависи
изцяло от отношенията в семейството
подготвя някакви игри за
децата, аз отделям по час
на ден за писане на документи.
Бих искала и да се
увеличи финансирането на
училищата, да се вдигнат
заплатите и да се облекчи учебната програма
на децата. Не мисля, че
има закон, който може
да подобри дисциплината
в учебните заведения. Тя
зависи изцяло от отношенията в семейството.

- Как си обяснявате
липсата на млади учители в образователната ни
система?
- Основната причина
са ниските заплати. Само
от Югозападния университет в Благоевград всяка година излизат много педагози. Но от моите
колежки от университета
в момента само три сме
тези, които практикуваме
професията. Всички останали не искат да я рабо-

ни към практиката. Защото
и на двете обучения, на
които присъствах, всичко
беше теоретично. Но аз
винаги мога да седна и да
го прочета някъде. За мен
е по-добре да ходя и да
наблюдавам как работят
други колеги, да обменяме
опит.
- Как протича работният Ви ден с учениците?
- До обяд те са в класните стаи и имат часове.

СВЕТЛОЗАР СТЕФАНОВ

На 9 декември 2013 г.
Министерството на образованието и науката откри
кампанията за кандидатстване за стипендии за
зимен семестър по проект
„Студентски стипендии”,
който се финансира от Европейския социален фонд.
Проектът тече от няколко години насам и е
допълнителен източник на
средства за учащите. Студентите могат да подават
формуляри чрез създадената от МОН интернет
страница eurostipendii.mon.
bg до 14 януари или на
място – до 17 януари 2014
г. Класирането ще бъде
обявено на 4 февруари.
Студентите ще могат да
кандидатстват за не повече от 5 специални стипен-

дии.
На свое заседание от
7 ноември 2013 г. Комитетът за наблюдение на
Оперативна програма
„Развитие на човешките
ресурси” гласува допълнителни средства в размер
на 15 млн. лв., които се
предоставят на проекта. С
тези средства ще бъде покрит още един семестър
– зимен семестър на учебната 2014/2015 г., тъй като
сегашната фаза приключва в края на тази учебна
година. След това щафетата ще бъде поета от новата Оперативна програма „Наука и образование
за интелигентен растеж”,
на която Управляващ орган ще бъде Министерство
на образованието и нау-

Силна конкуренция за европейските
стипендии в Техническия университет
Сериозна конкуренция
за получаване на европейските стипендии, които се отпускат по проект
на МОН, се очертава в
Технически университет –
Габрово. До края на срока
за подаване на документи
за кандидатстване остават
почти две седмици, а желаещите вече са повече от
отпуснатите за ТУ-Габрово
бройки стипендии.
По проекта в габровския университет трябва
да бъдат раздадени 276
стипендии за успех и 87
специални стипендии. Подадените до началото на
тази седмица заявления
за тези стипендии са близо 400.  

С торта и 190 кг метал за рециклиране приключи
третата акция за събиране на отпадъци
СВЕТЛОЗАР СТЕФАНОВ

кг.

През октомври минаТрета поредна акция лата година Община Габроза събиране на отпадъци во стартира инициатива
от габровски деца приклю- за разделно събиране и
чи с предаването на над изхвърляне на отпадъците
190 кг метал за рецикли- сред най-младите жители.
ране. По време на праз- Всеки месец носеше симниците и дългата ваканция воличен цвят според вида
децата на Габрово не заб- отпадъци, които ще се съравиха своя ангажимент бират в него. „Зеленият“
към природата и успешно октомври беше месецът на
приключиха третия етап хартията, „жълтият“ ноемот кампанията „Отпадък с ври – на пластмасата, а
късмет не отива за смет“, „синият“ декември – на меинформираха от Община талните отпадъци. В края
Габрово. В последния ме- на всеки от тези три етапа
сец на 2013 г. възпитаници- училището, детското завете на детските и учебните дение, класът или групата,
заведения в Габрово съ- събрали най-много отпадъбираха метални отпадъци. ци, получаваха специални
Най-голямо количество награди от Общината. Над
предадоха децата от ОУ 5 тона хартия събраха де„Неофит Рилски“ - 108 кг, цата през октомври и последвани от ОДЗ „Дъга“ - ловин тон пластмаса през
28 кг, и ЦДГ „Радост“ - 20,5 ноември.

Третият етап на кампанията отново беше съпътстван с открити уроци,
в които екипът, реализиращ проекта за изграждане на новата регионална
система за управление
на отпадъците, разказа
на младите габровци как
правилно да се разделят
отпадъците, какво се случва с тях, след като бъдат
изхвърлени, и как биха
могли отново да бъдат
употребени. За учениците
от Априловската гимназия
е предвидена и прожекция на филм, посветен на
опасностите от замърсяването на околната среда.
Фирмите „Балканско ехо“
ЕООД и „Металик БИСИПИ“ АД оказаха подкрепа
на инициативата като осигуриха вкусни изненади за
участниците. Най-активни-

След това ги водим да
обядват в столовата, а после, ако е хубаво времето,
излизаме навън и играем.
Опитвам се да ги оставя
сами да си изберат какво
да играят, защото ако цял
ден на децата им се казва
какво да правят, това ги
отегчава. После влизаме
отново по стаите, за да
си напишем домашните
и да подготвим уроците
за следващия ден. Понякога два часа не стигат
за това, защото учебната
програма е много натоварена. Имаме и дейности
по интереси, когато изработваме различни предмети, правим драматизации
на приказки, учим английски, играем на настолни
игри и др. Но за децата
не е добре да стоят постоянно на едно място, а те
влизат в училище в 8 часа
и излизат оттам в 17-18 ч.
- Какви плюсове намирате в учителската
професия?
- Като учител имам
повече свободно време
да обърна внимание и на
своето дете. Имам приятели, които работят в частни
фирми и въпреки че са с
по-ниско образование от
мен и вземат по-големи
заплати, но са на работа
от 8 до 18 часа и нямат
време за абсолютно нищо.
- Кое е най-важното
за учителя, според Вас?
- Мисля, че за да работиш като учител, най-важното е да обичаш децата.
След това са образованието и квалификацията.

те и мотивирани
ученици похапнаха баница с
късмети, а децата в градините
бяха зарадвани
с торти.
През януари кампанията
продължава с
благотворителната инициатива
„Не изхвърлям
с ръце – дарявам от сърце“,
в която наградата ще бъде
децата да доставят радост на
свои връстници
като им подарят
свои стари, но
запазени книги, играчки или
спортни пособия.

ката.
Размерът на стипендията за успех е 120 лв. на
месец и за нея има право да кандидатства всеки
студент, който учи редовно и има среден успех
от последния семестър не
по-нисък от „добър“ 4,00.
Специалните стипендии
са в размер на 200 лева
за семестър и за тях се
кандидатства с научна
разработка. До момента
през последните няколко
години са раздадени общо
30 млн. лева за евростипендии в България. През
следващия програмен период се обмисля вариантът учениците от професионалните гимназии също
да се радват на бонуси за
успех от еврофондовете.
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Къде сочи мечът на Асеневци

Да имитираш другите е неизбежно.
Позорното е да имитираш себе си
Калин Илиев
Вероятно изпълнителите на поредния роден
пърформънс, двукратното
изрисуване на паметника
на Асеневци във Велико
Търново, са горди от изпълнението си. И тъжни,
че поради потайния му
характер не могат да получат публични аплодисменти. Което навярно е
съкровената им цел. Горният цитат от Пикасо едва
ли им говори нещо. Иначе
щяха да проумеят, че не
дописват историята, нито
имитират автора на скулптурната композиция Крум
Дамянов. Авторите са омаскарили не паметника на
Асен и Петър, а себе си,
имитирали са собствената
си духовна пустота. При
това два пъти, затова позорът им е двоен.
Защо тяхната акция от

разноцветни и претенциозни цапаници и надписи
по Асеневци е чалга? Наймалкото защото е напълно
лишена от смисъл. Какъвто например, в по-голяма
или по-малка степен, може
да бъде открит в другите подобни изпълнения от
изминалата 2013 година,
получили публичност. Безспорен фаворит е превръщането на Паметника на
Съветската армия в Супермен, авторите надскачат баналната политическа риторика и отправят
артистично послание за
национално самоуважение
и достойнство пред Великите сили. Симпатичен е
и случаят с паметника на
Димитър Благоев в Благоевград, превърнат в Дядо
Мраз, остроумно е това
заиграване с образа на
Дядото. На по-заден план
са лилавото и червеното в

скулптурната композиция
на партизаните на „Позитано“ и червеното наметало на Альоша в Пловдив.
Отношението към споменатите акции бе различно. Имаше дискусии, дори
ожесточени спорове. За
разлика от случая Асеневци, където общественото
мнение бе единодушно.
Реакцията на политици
и общественици, медии,
формални и неформални
групи, протестиращи и
контра такива, творци и
обикновени граждани бе
еднозначна. Паметникът
на Асеневци не може да
бъде обект на подобно
вмешателство. Свързаният
с него период от старата
ни история е повод за гордост и извор на надежда.
Особено в толкова тежък
момент, когато нацията
боледува от нихилизъм и
противопоставяне.
Дали посегателският
акт има само отрицателна,
някои биха допълнили и
рекламна стойност? Дали
не можем да извлечем от
ситуацията практическа
поука, позитивна енергия?
Дали единната ни реакция
на несъгласие и отрицание
не може да послужи като
повод за национално обединение?
В критични за различните нации исторически
моменти повод за обединение понякога стават неочаквани, дори странни на
пръв поглед събития: дева

на кон край Орлеан, изпята песен пред множество
в Буенос Айрес, дори една
бира на гарата в Гданск.
Нима паметникът Асеневци не крие подобен заряд?
Преди време талантливият млад колега Райко
Байчев, родом от Велико
Търново, каза: „Навярно
няма друг паметник с меч,

насочен към небето“. През
1985 г., в деня на откриването на монументалното
си произведение, скулпторът Крум Дамянов разкрива своята авторска гледна
точка: „Издигнат така, в
съчетание с останалите
фигури до себе си, мечът
сe превръща в кръст“.
Ако раздиплим булото
на историята, прави впе-

чатление, че старата българска столица винаги е
била град на каузи, нужни на България, Европа и
света. Такъв е и слоганът
на кандидатурата на Велико Търново за Европейска
столица на културата 2019
г. - „Творим щастие“.
Асеневци, мечът, кръстът. Напълно достатъчно
за начало на така жела-

Проект BG051PO002/12/1.1-05 „Повишаване на организационния капацитет
на Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда”
СЪОБЩЕНИЕ ЗА МЕДИИТЕ

Главна инспекция по труда получава безвъзмездна
финансова помощ по ОП „Административен
капацитет” за повишаване ефективността
на контролната дейност
Главна инспекция по труда започна изпълнението на проект Повишаване на
организационния капацитет на Изпълнителна агенция „Главна инспекция по
труда” по договор за безвъзмездна финансова помощ, Приоритетна ос „Добро
управление”, Подприоритет „Ефективна структура на държавната администрация”
на Оперативна програма „Административен капацитет“.
Проектът е на стойност 225 422, 67 лева, с продължителност 18 месеца и
се осъществява с финансовата помощ на Европейския съюз чрез Европейския
социален фонд. Изпълнява се на територията на Република България и основната
целева група са служителите на Главна инспекция по труда.
Основната цел на проекта е повишаване ефективността на контролната
дейност на пазара на труда чрез повишаване на организационния капацитет на
Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда”.
Специфични цели, които ще бъдат постигнати чрез реализация на проекта,
са:
- осигуряване на единна организация на контрол, гарантираща повишаване
на ефективността на работните процеси в структурата на Изпълнителна агенция
„Главна инспекция по труда”;
- усъвършенстване на инспекционните дейности.
В резултат на извършването на функционален анализ на Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда” чрез прилагане на Единната методология за
провеждане на функционален анализ в държавната администрация ще се извърши промяна в основни нормативни и вътрешни актове на ИА ГИТ, включително
и изменение в Устройствения правилиник на институцията, за постигане на преследваната цел – Повишаване ефективността на контролната дейност на пазара
на труда.
Оптимизирането на структурата и преразпределението на функциите и дейностите в Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда”, с цел избягване на
дублиране, ще доведе до по-висока ефективност, ефикасност и икономичност на
дейността. С изпълнението на проекта ще се подобри средата на работа и условията на труд и ефективността на контрола чрез осигуряване допълнителен ресурс от инспекторско време, който да бъде насочен към засилено присъствие на
инспекторите по труда на място в предприятията. На следващо място, настоящият проект е насочен към изграждането на ефективна организация на контролната
дейност, която да отговаря на предизвикателствата на една бързо променяща се
среда, обусловена от динамиката на пазара на труда и на контекста на успешното интегриране на България като страна-член на ЕС.
Ще се засили ролята на инспекторите на труда при изпълнението на мерките
за борба с формите на сива икономика. Ще бъдат създадени предпоставки за
трайно намаляване на нивото на трудовия травматизъм и професионална заболеваемост до приемливи граници, съпоставими с отчитаните в останалите европейски държави.  
Повишаване ефективността на работа, функциите и процедурите на работа в
Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда”, повишаване капацитета на
служителите в институцията за изпълнение на задълженията им ще допринесат за
създаване на ефективна организационна структура, „с лице към хората“ и ориентирана към потребителите на административни услуги администрация.
Реализирането на проекта ще допринесе за модернизиране и укрепване на Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда” на пазара на труда.

* * *
Текстът на габровeца
Калин Илиев беше публикуван
едновременно в „Стандарт“,
„Офнюз“ и други медии. Публикуваме го и ние заради силата на внушението му.

Архив „Янтра ДНЕС“

„КВК Габрово” се връща от лагера в
Тетевен без Палийски и Вулджев
Европейски социален фонд
Оперативна програма „Административен капацитет“
Приоритетна ос „Добро управление”
Подприоритет „Ефективна структура на държавната администрация”

ното национално обединение. Доказано е - солидарните общества са по-щастливи!

Светозар Гатев

Отборът на „КВК
Габрово“ ще направи днес
първа тренировка в зала
„Орловец“ за новата година. Тимът се прибира след
едноседмичен подготвителен лагер в Тетевен. По
време на паузата в състава на вицешампионите
настъпиха промени. Клубът се раздели с центъра
Мартин Палийски. Отборът
беше напуснат и от посрещача Стоян Вулджев,
който заминава за Франция. Стоян ще играе като
преотстъпен до края на
сезона за тима на „Амиен
Метропол Волей“ (Амиен),

воден от българския специалист Радослав Арсов. В
същия тим играе и бившият център на вицешампионите
Николай Леков.
„Стоян сам пожела да
отиде във Франция. Преотстъпихме го до края на
сезона и смятам, че това
ще бъде полезно за него,
за да понатрупа малко повече опит и да играе почесто. Мартин Палийски
пък изяви желание да си
тръгне и се разделихме по
взаимно съгласие. Чувстваше се недооценен, макар и аз да смятам, че не
е така, и иска да намери
отбор, в който да играе
редовно. Пожелавам му

успех, а ако желае да се
върне при нас - винаги ще
бъде добре дошъл“, сподели президентът на „КВК
Габрово“ Николай Григоров.  
Първият официален
мач на „КВК Габрово“ за
2014 г. е тази събота от 17
часа. Волейболистите ни
приемат „Славия“ в среща от 11-я кръг на НВЛ
„Бачково изворна вода“
Суперлига. Четири дни покъсно, на 15 януари, е първият 1/4 финален сблъсък
от турнира за Купата на
CEV срещу турския „Малие
Мили Пиянго“ (Анкара).
Мачът е в зала „Орловец”
от 18 часа.

допитване

Защо не престава
драскането по
обществени места?
Продължава от стр. 1

Колева:
„Може изобщо да не
престане,
тъй като културата ни е
доста ниска,
а може би
най-големият
проблем е,
че няма контрол. Хванати и
наказани за драскането също
няма. Съответно не можем да
очакваме, че то ще престане“.
...: „Когато вървя по улицата, все
по-често
забелязвам
драсканици.
За мен лично е много
грозно, а и е
невъзпитано
да драскаш глупости на обществени сгради и места“.
...: „Не знам, но със сигур„Изненада“ е вторият В група III успешен старт во първо полувреме, през
ност това е
тим от предварителна гру- направиха съставите на втората част Александър
нещо, меко
па II, който стартира с „Титан гард“ и „Трявна Дамянов даде аванс от
казано, непобеда в XXII-я турнир по Юнайтед“. „Титаните“ се два гола на тревненци с
приятно.
минифутбол за купата на наложиха с категоричното попадения в 23-та и 36-та
Според мен
минути.
Благовест
Илиев
Община Габрово. В среща 9:2 над отбора на „Орлохората, коизапази
интригата
с
гол
за
от първия кръг тимът от вец 94“. Бисер Тотев, Пато го правят,
„младите
звезди“
от
Троян,
Дряново надигра в зала вел Велчев и Александър
влагат отно минута по-късно Дими„Орловец“ с 4:1 състава Пеев вкараха по два гола,
тър Милев оформи край- рицателните си емоции, възна „Димас“ и спечели пър- а останалите бяха дело на ното 3:1.    
можно е и по този начин да
вите си три точки. Успехът Юлиан Младенов, Христо
По-късно вчера се изи- искат да привлекат внимание
на „Изненада“ донесоха Христов и Маргарит Ге- граха първите два мача към себе си. Дори и да се
Денчо Шипкалиев, Тодор оргиев. За „Орловец 94“ от предварителна група IV обособят определени места, в
Господинов с две попаде- точни бяха Деан Бинтев и - „Стеф-Еверест“ - „2+2“ които се позволява рисуването
ния и Григор Христов, а Кирил Василев. Отборът и „Гарант“ - „Валентин на графити, не мисля, че тези
почетният гол за „Димас“ на „Трявна Юнайтед“ пък Петров 2004“, както и пър- хора ще ги използват. Наказабеше реализиран от Йор- надигра с 3:1 троянския вата среща от група V - ни няма, тъй като правосъдната
дан Димитров.
„Йънг старс“. След нуле- „Барса“ - „100+“.
ни система е неефективна и
бавна“.
Програма за срещите в XXII турнир
Киряк: „Меко казано е
Възпоменание
по минифутбол в СЗ “Орловец”:
дразнещо да видиш памет9 години без
ник на културата, изрисуван с
ЧЕТВЪРТЪК, 09.01
неприлични знаци или имена
18.00 ПРЕМИУМ - СЕЛЕСАО
на футболни отбори. Докато
Не преминава времето,
19.00 ШЕСТИ УЧАСТЪК - ШКОЛАТА
органите на реда не обърнат
преминаваме
ние,
20.00 ВЕСПА - ГИПСОСТРОЙ 09
внимание, вандалите ще проно до последния си миг
дължат безнаказано да рушат и
ще пазим в сърцата си
опозоряват наследството ни“.
ПЕТЪК, 10.01
спомена за радостта
Емилия Колева: „Никой
18.00 ЧАРДАФОН 1919 - КОПАКАБАНА
и надеждата,
не обръща внимание и съот19.00 ОБЩИНА ГАБРОВО - СПОРТИСТ
които носеше, за любовта,
ветно драскането продължава.
20.00 ДЪЛБОК ДОЛ - ИЗНЕНАДА
подкрепата и разбирането,
Като достойни българи ние сме
свикнали да си мълчим и това
които ни даваше!
НЕДЕЛЯ, 12.01
е резултатът. Трябва да има
16.00 ВАС-ЕТЪРА - ХАЙДУТИ
хванати и наказани хора за поЛипсваш ни!
17.00 ОРЛОВЕЦ 94 - ЙЪНГ СТАРС
добен тип деяния, за да може
Семейството
18.00 ТИТАН ГАРД - ТРЯВНА ЮНАЙТЕД
да се предотврати драскането“.

„Изненада”, “Титан гард” и “Трявна
Юнайтед” записаха победи във втория ден

Стефан Генчев Стефанов

Николинка

