Вики от VI клас, "Ран Босилек":
И онлайн, и реално - винаги
трябва да си отговорен, щом
си на училище
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Социални услуги за
30 души в бившия
"Майка и дете"
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Община Габрово преустрои четири етажа от
неизползваем корпус на
бившия дом „Майка и
дете“ в кв. Велчевци. Там
ще бъдат разкрити две
нови социални услуги за
30 души – Център за грижа
за лица с различни форми
на деменция и Център за
грижа за възрастни хора в
невъзможност за самообслужване. Настаняването
на потребители ще започне през месец септември
2021 г.               стр. 2
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Йордан Белев: От „Фермата" научих, че
трябва да съм по-търпелив и смирен
ЖЕНИНА ДЕНЧЕВА
Йордан Белев е сред
най-известните млади български илюзионисти, популярен както в България,
така и в чужбина. Освен
като изключителен професионалист, Дани Белев
е познат и като един от
артистите, отдаващи от
своята енергия, време и
средства за благотворители кампании и инициативи.
Създател, организатор и главен мениджър
на магична среща „Златна
котка“ (световен фестивал
на магичните изкуства),
Белев всяка година създава атрактивния повод
в Габрово да пристигат
гости и артисти от целия
свят. Работейки за издигане авторитета на илю-

Задържан е обявен Децата от група
за международно „Смехоранчо" в
издирване
детска градина
По искане на Окръжна
прокуратура - Габрово вчера Окръжен съд - Габрово
взе мярка   „Задържане
под стража“ по отношение
на български гражданин,
обявен за международно
издирване с Европейска
заповед за арест. Така се
осигурява участието му в
производство по изпълнение на Европейска заповед за арест, издадена
от Районен съд - Мюнхен,
Германия. Издирваният
е обвинен за извършени
данъчни престъпления от
Наказателния кодекс на
Германия.

„Пролет“ в Севлиево, изпратиха писмо до Дядо
Коледа с коледни картички. Те молят добрия старец  
чрез „Български пощи“ да
занесе изработените от
тях картички на здравни
работници. Децата благодарят и на „Български
пощи“ за това, че с тяхна
помощ белобрадият старец ще получи писмото
им. Днес в 12.30 часа началникът ОПС - Габрово
Стефан Трифонов ще връчи на д-р Пламен Цеков
- директор на  МБАЛ „Д-р
Стойчо Христов“, детските
коледни картички.

Учениците, участвали в
обмена между гимназия
Сейджо в Японския град
Тойоаке и габровските
гимназии, се срещнаха и в
онлайн среда.
През уикенда българчетата направиха пред
своите приятели презентация за това как празнуваме Коледа – разказаха
за християнството и раждането на Исус, църквите в града ни, Бъднивечер и постната трапеза,
за Рождество, училището
за коледари на Етъра, за
възстановките в Боженци,
за сурвакарите, кукерите

Невероятни хора, невероятна болница
Пиша тези редова, за
да изразя голямата си, изключителна благодарност
към хората, които направиха едва ли не невъзможното тази есен да не бъде
последната в живота ми.
Всичко започна една
вечер, когато вдигнах висока температура и още
рано сутринта бях при
личния си лекар. Той ме
прегледа и ми даде направление за прием в севлиевската болница. След
валутни
курсове

направената ми рентгенова снимка съмнението
бе за вирусна бронхопневмония. Слязох в приемното отделение, където
д-р Андреев взе снимката
да я разгледа. След като
излезе, за което дълго чакахме, той я върна и каза,
че не може да ме лекува в
неговото отделение. Намеси се главният лекар и ме
отведе в инфекциозното
отделение, но и там казаха, че положението ми
е твърде тежко за техните възможности и трябва
да отида в Белодробна-

почетния знак на международното братство на
илюзионистите, базирано
в Америка, и е четирикратен балкански шампион
в категория „Илюзии” на
Балканските магични фестивали.
Но при всички свои
успехи в България и чужбина Дани Белев признава, че най-голяма радост
и гордост му носи това,
че е носител на почетния
знак на Община Габрово
за 2018 г. - признание,
дадено му за приноса към
утвърждаването на Габрово като център на илюзионното изкуство. Той е общински съветник от ГЕРБ.
Йордан Белев участва в шестото издание на
„Фермата“ и стигна почти
на финала.

- Защо влязохте във
„Фермата“, само за наградата от 100 000 лв. ли?
- Влязох във „Фермата“
предимно заради парите.
Другото беше да натрупам
още популярност, защото
в ентъртейнмънт бизнеса
колкото си по-популярен,
толкова повече работа
имаш. Освен тези прагматични причини, имах и огромна нужда от почивка
и смяна на обстановката,
а там беше перфектната
обстановка за това.
- Работихте всички
много, каква бе основната ви мисия?
- Мисията на целия ни
сезон беше да сбъднем
мечтата на фермера Андрей. Да се съживи породата на каракачанската
овца, която допреди десе-

тина години е била пред
изчезване. Да създадем
едно кътче на българщината и да покажем, че дори
адски различни характери,
когато сме обединени от
добра идея, можем да постигнем много.
- В крайна сметка какво построихте?
- Практически това
бяха една мандра, заслон
за младите агнета, лятна кухня, хижа и външна
баня и тоалетна. С обща
квадратура около 300 кв.
м. Но ако погледнем отстрани, създадохме уникално място, носещо духа
на старите българи.
- Трудно ли се живее
сред 21 напълно непознати хора? Как напасвахте
характерите си?
продължава на стр. 3

Обменът между японските и българските Деца от училище „Българче"
в Неапол на виртуална
ученици продължава и онлайн

адрес "100 вести"

Веселин Камбуров,
Севлиево

зионното изкуство и допринасяйки за културния
живот и дейност на града,
той създава и продуцира
„Царете на магията” - иновативно магично представление с над 20 успешни
издания.
Йордан Белев е съосновател и на най-голямата
магичната организация в
България - Quick Hands
Project. Като главен двигател на проекта Белев
успява да издигне Quick
Hands Project до постоянен член в най-престижната световна организация за илюзионно изкуство - FISM. Самият той
е и единственият български участник в първото
Европейско първенство
за магия, организирано
от FISM. Носител е на

та болница (Парахода) в
Габрово. На другия ден
там веднага ме приеха и
започнаха манипулациите.
На следващия ден обаче
(неделя) положението ми
рязко се влошава и поради липса на въздух съм
изпаднал в кома.
Веднага в понеделник директорът на болницата д-р Ивайло Станчев
свиква консултация и при
разчитането на снимката
лекарите констатират, че
това не е бронхопневмония.
продължава на стр. 2

USD - 1.6067, EUR - 1.95583, CHF - 1.80928, GBP - 2.13495

прогноза
ЗА ВРЕМЕТО

и спасяването на кръста
във водите на Янтра на
Йордановден. В презентацията показаха още елхата
на площад „Възраждане“,
украсата в града, Коледното градче и концертите на
открито.
Японските ученици
разказаха за Коледа в
Япония. Макар празникът
да няма християнската
символика, семействата
също се събират заедно и
се веселят. Те бяха подготвили снимки от украсата
в Япония и споделиха, че
чакат с нетърпение фойерверките в новогодишната

нощ. Бяха подготвили и
кратко филмче със снимки
от последното гостуване
на българската група в Тойоаке.
В срещата се включиха и много от членовете
на семействата, участвали
в обмена, дори и домашните любимци. След официалната част учениците
останаха, за да си поговорят. Разказваха си за
училището и университета,
тъй като някои от участниците вече са студенти, за
общите приятели, а япончета споделиха, че им се
яде баница.

разходка в музей „Етър"

Тихомир Църов

Български деца, които
живеят в Неапол със семействата си, направиха
виртуално посещение на
музей „Етър“. На 20 декември, малко преди да
посрещнат Дядо Коледа и
Габрово: от община Габро- да излязат във ваканция,
во - 2 мъже, на 70 г. и те влязоха на територията
на 68 г.; жена на 81 г., от   на единствения по рода си
Севлиево - мъж на 73 г., музей в България, успяха
от  Трявна - 2 мъже, на 80 да видят голяма част от
г. и 87 г.; жена на 86 г., от   обектите – водни съоръжения, възрожденски къщи,
Дряново - мъж на 75 г.
Занаятчийска чаршия. Екс***
Заради новия щам ре- курзовод на малките бълдица европейски страни гарчета беше Елена Минпрекратиха полетите от ковска, която много пъти
Обединеното кралство - използва възможностите
Франция, Италия, Порту- на Интернет, за да разгалия, Германия, Испания, казва и показва на деца,
Ирландия, Нидерландия, живеещи на хиляди киБелгия, Скандинавските лометри от родината си,
страни, Швеция, Финлан- за съхраненото в „Етър“
минало.
дия, България и др.

40 случая на коронавирус
за три дни в областта
За периода 18-20 декември в РЗИ - Габрово са
съобщени 40 потвърдени
случаи на COVID-19. Разпределението    следното:
община Габрово - 20 случая, община Севлиево - 14
случая, община Дряново
- 1 случай, община Трявна
- 5 случая. От потвърдените 40 случая: 27 пациенти
са с леки симптоми или
без симптоми на домашно
лечение, 13 пациента са
хоспитализирани в лечебни заведения за болнична
помощ. 8 са починалите
за този период в област

ВТОРНИК 30/0о

СРЯДА 9о/2о

ЧЕТВЪРТЪК 12о/40

Неделното училище, в
което се обучават малките
ни сънародници, се нарича „Българче“ и се намира
в Неапол. След виртуалната разходка посланието,
публикувано на страницата на училището във Фейсбук, бе емоционално.
„Благодарим на г-жа
Минковска за вълнуващата
разходка. Беше вълнуващо
да се запознаем с начина
на живот на нашите баби
и дядовци. Благодарим Ви
от сърце, г-жо Минковска.
Очакваме с нетърпение
втората ни среща, когато
мине карантината и отворите работилниците си.
Желаем на Вас и колегите
Ви здраве и весело посрещане на празниците!“
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Европейският съюз реши 2021 година да е
Европейска година на железопътния транспорт
През миналата седмица на
свое заседание ЕС прие решение за определянето на 2021 г.
за Европейска година на железопътния транспорт. Целта на
това решение е да насърчава
и подкрепя усилията на Съюза,
държавите членки, регионалните и местните органи и други

организации за увеличаване
дела на пътниците и товарите, превозвани с железопътен транспорт. А конкретните
цели на Европейската година
са свързани с популяризиране
използването на жп транспорта като „устойчив, иновативен,
взаимосвързан и интермодален, безопасен и финансово
достъпен“, като се подчертава
„…неговата решаваща роля за
постигането до 2050 г. целта
на Съюза за неутралност по
отношение на климата; ролята му на стълб на ефикасна
логистична мрежа, способна
да гарантира основни услуги,
дори при неочаквани кризи;
и ролята му на вид транспорт,
който достига до широката общественост, особено сред мла-

дите хора, като наред с другото, представя железопътния
транспорт като привлекателна
възможност за професионално
развитие“.  
Според решението на ЕС
е важно да се изтъква неговият „европейски и трансграничен характер, който сближава
гражданите, позволява им да
опознаят Съюза в цялото му
многообразие, насърчава социално-икономическото и териториално сближаване и допринася за интегрирането на
вътрешния пазар на Съюза,
като осигурява по-добра свързаност в рамките на неговата
географска периферия, включително чрез регионалните
трансгранични връзки“. Според
решението на ЕС е важно да

се повишава приноса на железопътния транспорт в икономиката, промишлеността,
включително глобалната конкурентоспособност, търговското и общественото развитие
на Съюза. И по-специално в
аспектите, свързани с регионалното и местното развитие,
с устойчивия туризъм; да се
допринася за популяризирането на жп транспорта като
важен елемент в отношенията
между Съюза и съседните му
държави, като в основата са
поставени интересът и нуждите
на страните партньори и експертният им опит.
Предложените от ЕС мерки
за подкрепа развитието и популяризирането на жп транспорта са свързани с организиране

на инициативи и прояви за
повишаване осведомеността и
ангажираността на гражданите, предприятията и публичните
органи за по-голямо доверие в
железопътния транспорт, особено след кризата, предизвикана от COVID-19, и популяризиране на неговата привлекателност за превоз на повече хора
и стоки като средство за борба
с изменението на климата; възможностите за професионално развитие в железопътния
сектор за ученици, студенти и
стажанти и т. н.
А възможните партньорски
прояви, предложени от ЕС, са
свързани с: Партньорства с
филмови фестивали в цяла Европа, за да се изтъкне важното
присъствие на железопътния

Социални услуги за 30 души в бившия "Майка и дете"
стративно-стопански блок.
Монтиран е електрически
асансьор – тип „болничен“.
Базата е топлоизолирана, с видеонаблюдение,
с и г н а л н о -п о в и к в а те л н а
болнична инсталация и
домофонна уредба. Оформено е дворно пространство за отдих на открито,
достъпът е осигурен от хидравличен подемник с две
спирки.
Проектът за обновяване на материалната база
е на обща стойност 1 094
999.99 лв. Изпълнител на
строително-ремонтните
дейности е „Кидат груп“
ЕООД - гр. Велико Търново по договор за 888
255.91 лв. Инвестиционният проект е разработен от

продължава от стр. 1
Обособени са стаи за
едно или две лица със самостоятелно легло, гардероб и шкаф. Всяка разполага със санитарен възел
и възможност за обслужване с пациентски лифтер.
Осигурени са помещения
за ежедневни дейности
в малка група и стаи за
общи занимания. Доставени са маси, столове, мека
мебел, библиотека и аудио-визуална техника.
Предвидени са зали за
срещи на потребителите и
персонала с външни лица.
Всеки център има кухня и
трапезария, пригодени за
хора с увреждания, спомагателни помещения, медицински сектор и админи-

„Узунов проект“ ЕООД - гр.
Габрово на стойност 16
500.00 лв.
През 2014 година правителството на Република
България прие Национална
стратегия за дългосрочна
грижа, насочена към създаване на условия за независим и достоен живот
на възрастните и хората с
увреждания чрез предоставянето на качествени и
достъпни услуги.
Стратегията и Планът
за действието ѝ за периода 2018-2021 година акцентират върху деинституционализацията на този
вид грижа, както и изграждането на мрежа от услуги
в общността и в домашна
среда.

Невероятни хора, невероятна болница
д-р Пенкова, д-р Мухова,
останалите лекари от отделението, медицинските
сестри, санитарките. Доктор Станчев също непрекъснато се е интересувал
от развитието на състоянието ми. На въпросите
на моите близки, които
също бяха до леглото ми,
всички лаконично са от-

говаряли: „Борим се за
живота му, правим всичко, което трябва, и се
надяваме да успеем“.
И наистина след
всички усилия те успяха.
Постепенно възстановявам силите си, проходих
и вече по-спокойно се
радвам на едва ли не
новия си живот. Когато

Европа одобри първата
ваксина срещу Ковид-19
Европейската агенция
по лекарствата препоръча
въвеждането на пазара на
ваксината срещу Ковид-19
на Pfizer и BionTech.
Предвижда се в следващите дни Европейската комисия, съгласувано
с държавите членки, да
издаде достъп до пазара
на първата ваксина.
Комисията вече обяви,
че ще завърши процеса за
два дни и първите ваксини
ще бъдат поставени в периода 27-29 декември.
„Нашата задълбочена
оценка означава, че можем уверено да гарантираме пред гражданите на
Европейския съюз безо-

пасността и ефикасността на тази ваксина и че тя отговаря на необходимите
стандарти за качество. Работата ни обаче не спира дотук“,
коментира изпълнителният директор на
Европейската агенция
по лекарствата Емер Кук.
Европейският лекарствен регулатор допълни,
че Ковид-19 ваксината е
предназначена за лица
над 16 години, а при бременни жени трябва да се
решава за всеки отделен
случай. Но одобрението на
ваксината е само първата
стъпка.
„Това е решаващ момент в усилията ни да доставим безопасни и ефективни ваксини на европейците. Сега ще действаме
бързо. Очаквам решение
на Европейската комисия
до края на тази вечер“, заяви Урсула фон дер Лайен.

Епидемията отне живота на около 470 000 европейци. Очакванията са
ваксинацията да започне
между 27 и 29 декември в
Евросъюза. Първо ще се
ваксинират здравните работници и хората в старческите домове, а най-рано
през пролетта на следващата година ще може да
започне масовата ваксинация.
Целта е да се имунизират 70% от общо 450те милиона европейци.
Цената на една доза от
ваксината е над 15 евро.
Европейският съюз е договорил 300 милиона дози
на цена, по-ниска от тази,
която Съединените щати
плащат.
Очаква се в началото на януари Агенцията да
реши и за втората ваксина - тази на компанията
Moderna. В Съединените
щати вече ползват и двата
препарата.

СКРЪБНА ВЕСТ

Почина

Васил Колев Михайлов

адрес "100 вести"

продължава от стр. 1
А видяното петно в белия
ми дроб предполага съвсем друго нещо и друг
начин на лечение, с което са заема завеждащият
отделението д-р Иванова.
През тези 10 дни, докато бях в кома, тя непрекъснато е била до мен.
Заедно с нея са били

транспорт в кинематографските
произведения; Сътрудничество с европейските музеи на
железопътния транспорт и съществуващите културни прояви
- например филмови фестивали
и изложби на произведения
на изкуството; опазването на
околната среда; организиране
на влакове с мобилни изложби
в Съюза, за да се информира обществеността за целите
на Европейската година и да
се подчертае привлекателността на многобройните ѝ послания. Предоставяне на билети „Interrail“ за младежи във
връзка с обучение по програмата „Еразъм“ или със състезателни игри, за да се разшири
обхватът, свързан с популяризирането на Европейската

неотдавна споделих всичко това с мой приятел
лекар, той каза: „Имал
си истински късмет, че
в това състояние си попаднал в най-добрата
в България белодробна
болница, с най-добрите
и висококвалифицирани
лекари в тази област“. В
това напълно се уверих и

(17.10.1949 - 21.12.2020)

Поклон пред светлата му памет!
Поклонението ще се извърши на 23 декември
от 13.00 часа в храм „Света Троица“, Габрово

аз, и моите близки. Затова още един път искам да
изкажа моята най-голяма
благодарност към тези
изключителни хора и специалисти, да им пожелая
весели празници и много
здраве и сили, за да бъдат все така всеотдайни
и полезни на своите пациенти.

О Б Я ВА
ЗА ПРИЕМАНЕ
НА ВОЕННА СЛУЖБА НА ЛИЦА, ЗАВЪРШИЛИ
ГРАЖДАНСКИ СРЕДНИ ИЛИ ВИСШИ УЧИЛИЩА
(МЗ ОХ-949/19.11.2020 г.)
16 бр. вакантни длъжности за ВОЙНИЦИ в Съвместно командване на специални операции:
за в.ф. 56100 – Пловдив – 2 бр.
за в.ф. 56110 – Пловдив – 2 бр.
за в.ф. 56120 – Пловдив – 3 бр.
за в.ф. 54120 – Пловдив - 2 бр.
за в.ф. 48650 – Пловдив - 7 бр.
ДОКУМЕНТИ СЕ ПРИЕМАТ до 20.01.2021 г. ВЪВ
ВОЕННО ОКРЪЖИЕ – ГАБРОВО, ул. „Софроний
Врачански” 1А.
Изисквания: за някои от длъжностите се изисква притежание за авиомедицинска годност за
изпълнение на парашутни скокове, за други – свидетелство за управление на МПС категории „С” или
„С+Е”
- да не са по-възрастни от 40 години, лицата, отговарящи на условията на чл. 141, ал. 6 от ЗОВСРБ,
да не са по-възрастни от 44 години към датата на
подписване на договора за военна служба;
- да не са осъждани за умишлено престъпление
от общ характер;
- да няма образувано наказателно производство;
- да нямат друго гражданство.
Телефони за контакт и информация относно конкурса – 032/607010, 032/607011, 032/607012.
Подробна информация на тел. 0882552015;
066/805531; 066/800257. Справка: www.comd.bg.

О Б Я ВА
ЗА ПРИЕМАНЕ НА ВОЕННА СЛУЖБА НА ЛИЦА,
ЗАВЪРШИЛИ ГРАЖДАНСКИ ВИСШИ УЧИЛИЩА
(МЗ ОХ-904/03.11.2020 г.)
30 бр. вакантни длъжности за МАТРОСИ за
военни формирования във Военноморските сили:
Варна и с. Приселци.
Длъжностите, за които може да се кандидатства,
са: „Младши разузнавач в морска специална разузнавателна група”, „Шофьор-агрегатчик в транспортнодомакинско отделение”, „Младши-механик на АТТ”,
„Палубен моряк”, „Младши водолаз”, „Помощник- готвач”, „Младши моторист на моторен катер” и др.
ДОКУМЕНТИ СЕ ПРИЕМАТ до 08.01.2021 г. ВЪВ
ВОЕННО ОКРЪЖИЕ – ГАБРОВО, ул. „Софроний
Врачански” 1А.
Изисквания: образование – средно или по-високо;
- да не са по-възрастни от 40 години;
- да не са осъждани;
- за отделни длъжности да притежават свидетелство за управление на МПС категория „С”;
- за отделни длъжности да покриват медицински
стандарти за годност за плавателна служба за надводни кораби.
Размерът на месечното възнаграждение е не помалък от 924 лева.
Подробна информация на тел. 0882552015;
066/805531; 066/800257.
Телефони за информация в Командването на
ВМС: 052/552 104, 052/552 109 и 052/552095.
Справка: www.comd.bg.
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РИМ - Габрово с грамота от конкурса за Национална
награда „Музейна образователна дейност"
Радослава Балевска

Регионален исторически музей - Габрово беше
отличен от Министъра на
културата с грамота в конкурса за Националната награда „Музейна образователна дейност“ в категория
„Културен институт – регионален музей“.
Отличието се присъжда за принос в популяризирането на културното
наследство и изкуствата
чрез създаване и въвеждане на музейни образователни програми. Наградата е учредена от Министерството на културата в
съответствие със Споразумение за сътрудничество с

Министерството на образованието и науката, подписано през 2018 година.
Конкурсът е за постигнати
резултати от учебната 2018
– 2019 година, когато учебният процес не беше ограничаван от противоепидемични мерки във връзка
с COVID-19.  
Регионален исторически музей – Габрово има
изградени традиции и богат опит в провеждането
на образователни занимания. От 2013 година институцията работи активно с
учебни и детски заведения, като предлага теми,
съобразени с възрастовите особености на участниците и учебния материал.

Промяната в подхода към
младия посетител, преодоляването на пасивната
му роля на слушател и съзерцател, създаването на
занимания, в които той е
пряк участник, творец, откривател, а познавателният процес е посредством
действие, преживяване,
опит, са сред приоритетните задачи на образователната програма.
Учебната 2018-2019 година беше изключително
успешна за музея както
по отношение на броя
реализирани образователни инициативи, така и
по отношение на тяхното
тематично разнообразие.
Разработени бяха 51 об-

разователни програми в
модулите: Музейни уроци
и приложни ателиета; Образователни игри и викторини; Ваканция на чардака на Дечковата къща;
Лятна занималня в Регионален исторически музей
– Габрово; Възстановки;
Тематични художествени
изложби и пленери. Бяха
проведени 89 занятия, от
тях 64 в музейна среда и
25 в учебни и детски заведения. Внимание заслужават и реализираните 3
инициативи  с ученици със
специални образователни
потребности (СОП). Общият брои на участниците в
образователните програми
беше 1861.

Като естествено продължение на политиката
за опазване и социализиране на културното наследство, чрез иновативни методи и средства, и
вследствие натрупания
опит при реализирането
на образователни ателиета с деца и ученици,
през 2019 година Регионален исторически музей –
Габрово осъществи проект
„Неформално образование
в ревитализирана музейна среда“, който получи
финансиране от Министерство на културата по обявената сесия за проекти
в областта на движимото
културно наследство, музеите и визуалните изку-

Ученици и учители от Габрово, отличени
в „Куба – далечна и близка" 2020 г.
Стефка Бурмова
Четирима ученика и
техните учители от Габрово са отличени в конкурса „Куба – далечна и
близка“.
Той е обявен по повод
60 години от установяването на дипломатически
отношения с Куба от Асоциацията за приятелство
„България – Куба”, съвместно със Синдиката
на българските учители,
Националния дворец на
децата, Българския антифашистки съюз, Съюза на
българските писатели, Съюза на българските журналисти, със съдействието
на Министерството на образованието и науката и

Посолството на Република
Куба в Република България под мотото „60 години
от установяването на дипломатически отношения
между България и Куба“
в шест направления - „Реферати“, „Поезия“, „Проза“, „Рисунки“, „Медийни
презентации“ и „Творби на
испански език“.
Участниците в конкурса са селектирани и по
възрастови групи – ученици от 1 - 4 клас, от 5 - 7
клас, 8 - 12 клас.
Отличените в конкурса участници от Габровска област са в раздел
„Медийни презентации“ втора награда за РенатаКрис Алтънова от шести
клас на ОУ „Св. Св. Кирил

ства, Тема 2 „Музеят като
образователна среда“.
Проектът имаше за цел,
използвайки възможностите на дигиталните технологии, по съвременен и атрактивен начин да „оживи“
постоянната експозиция
„Градски бит от края на
ХІХ до 40-те години на ХХ
век“ в музеен обект „Дечкова къща“. За провеждане на занимания с ученици, с цел затвърждаване
на наученото по време на
посещението и развиване
на тяхното въображение
и творчески възможности,
беше създадено образователно помагало.
Партньори на музея
бяха Средно училище

„Райчо Каролев”, Драматичен театър „Рачо Стоянов”
и Музикална школа „Весела”.
Регионален исторически музей – Габрово участва като външна институция
– партньор в проект на
Община Габрово „Интеграционни мерки за повишаване училищната готовност на децата в община Габрово“, насочен към
деца от малцинствата.
Благодарим за признанието и поглеждаме с оптимизъм към 2021 година,
когато вярваме, музеите
отново ще бъдат изпълнени с млади изследователи
и откриватели на съкровища!

287 коледни подаръка
достигнаха до деца в семейства
в затруднено положение

и Методий“ в Габрово и
поощрителна за Станимир Стамболиев от седми
клас в същото училище.
В направление „Творби на испански език“ с
втора награда е наградена Райна Мурджева от
11-ти клас в Национална
Априловска гимназия в
Габрово, а с поощрителна  
– Теодора Димитрова от
10 клас, също от Национална Априловска гимназия в Габрово.
Отличените педагози,
научни ръководители на
наградените ученици са
Пенка Йотева от ОУ „Св.
Св. Кирил и Методий“ и
Марияна Ангелова от Национална Априловска гимназия в Габрово.

287 коледни подаръка достигнаха до деца в
семейства в затруднено
положение. Те са дарение
от Германия, по инициатива на габровката Мария
Витих. Подаръците са за
деца от бебешка до 18-годишна възраст, а списъкът
с децата бе съставен, благодарение на директорите
на габровските училища и
детски градини.
„Забавлявахме
се
много, докато събирахме
пакетите за вас. Децата идваха с фенери и за
благодарност получаваха
по един Weckmann (традиционен сладкиш, приготвен от сладко тесто и
мая). Весела Коледа ви
пожелават Мария, Деня,

Едит и Петра“, пише в изпратената към дарението
картичка със снимки от
инициативата в Германия.
С подаръците бяха изпратени още ученически раници и плюшени играчки,
спално бельо, памперси,
инвалиден стол, специални
дрехи, пригодени за хора
в инвалидна количка, и
други.
Към подаръците бяха
добавени и коледни човечета, пълни с бонбони,
направени от Регионален иновационен център
„Амбициозно Габрово“ с
председател Николинка
Хинкова. В сдружението
членуват габровски фирми,
Община Габрово, Търговска палата и ТУ – Габрово.

Йордан Белев: „От „Фермата" научих, че
трябва да съм по-търпелив и смирен"

продължава от стр. 1
- Аз съм контактен човек и не ми беше трудно
да се опозная с всички
доста бързо. С хората,
които не ми е било приятно, просто не съм комуникирал.
- Имаше и скандали,
Вие не участвахте в тях.
Напротив, често забавлявахте другите с уменията
си на фокусник, на водещ?
- Не обичам излишните спорове, когато има
конфликт, се опитвам да
го потушавам. Предпочитам да се забавляваме и
да има настроение, затова
винаги, когато мога, се опитвам да зарадвам хората

около мен с уменията си.
- Освен много физически труд, вие се отдадохте на българското,
на традициите, играхте
народни хора, правихте
възстановки на български
обичаи, готвихте стари
български ястия. Интересно ли беше?
- Разбира се. Израснал съм в семейството
на хора, живеещи с фолклора. Затова всичко ми
беше много познато, но
и научих доста нови за
мен и интересни обичаи
и традиции. Разбира се,
като един чревоугодник
най-интересното за мен
бяха вечерите с вкуса на
баба, когато готвихме и

дегустирахме традиционни
български манджи.
- Безспорно най-атрактивни бяха дуелите.
Изглеждаха много трудни, изискваше се много
сила, упоритост, находчивост. Всички се справиха
добре. На Вас трудно ли
Ви беше?
- Трудно - да, но удоволствието от победите
е незабравимо. Влязох с
добра подготовка, така че
се чувствах комфортно на
арената.
- Честно казано, очаквах на финала Вас, Калоян и Петър, изглеждахте ми най-силни. Но в
дуела със Стоян Вие се
провалихте, толкова ли
бе сложно, толкова силен
ли бе Стоян?
- На арената силите
са почти изравнени и наймалката разконцентрация
води до загуба. Това се
случи и с мен, последните
две битки загубих концентрация и късмет, и така
Стоян спечели. Стискам
му ръката за което. Достоен съперник.
- Част от жените в
групата се представиха
страхотно, дори по-добре
от някои мъже, така ли
беше? Жена спечели и
голямата награда.
- Ванчето, която спечели голямата награда от
100 000 лв., е страшна ма-

шина. Тренира постоянно
кросфит и е доста активна, така че това не е изненада. Съвсем заслужено
грабна и голямата награда
след 4 победи на арената. Показа истинското си

- игра по сценарий, любов или търсене на близост и приятелство в тази
екстремна ситуация?
- От всичко по малко.
Много е трудно човек, който не е бил в такава изо-

жения приятелството ни е
голямата победа за нас.
- Притесни ли Ви появата във „Фермата“ на
Камелия - Вашата годеница?
- Не може да ме при-

лице и не се преструва,
беше много истинска, с
всичките плюсове и минуси си.
- Каква беше тази история между Вас и Даяна

лация, да разбере повечето от нашите действия. На
пръв поглед изглежда по
един начин, но всичко си
има своето логично обяснение. При всички поло-

тесни нещо, което аз съм
пожелал да се случи. Не
можех да си позволя да
я оставя да гледа безучастно, с невъзможност
да реагира. Трябваше да

изясним много казуси.
- Накрая от два стола
се озовахте на земята Даяна предпочете Петър,
Камелия вече Ви няма
доверие. Така ли се оказа? Сдобрихте ли се?
- Хората гледат един
час синтезирано съдържание от общо 24 часа.
Случват се много неща,
които остават тайна, и се
получава една двойна реалност. Зрителят си прави
грешни изводи понякога.
Даяна не е с Петър, с
Камелия сме си изяснили
всичко и всеки си е взел
поуките.
Та на въпроса - не съм
на земята, и с двете се
разбирам отлично, какво
ще се случи в бъдеще, никой не знае.
- Намерихте ли нови
приятели във „Фермата“?
- Безспорно! Създадохме приятелства с почти
всички. Разбира се, с някои от фермерите ще се
виждаме по-често. Но към
всички имам приятелски
чувства.
- Какво научихте от
„Фермата“?
- Научих, че трябва да
съм по-търпелив и по-смирен. Научих, че колкото и
да си подготвен физически
за нещо, ако нямаш късмет и позволиш на чувствата да те командват,
няма как да спечелиш!
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22 декември 2020 г.
Дружеството на писателите – Габрово Ви поздравява с настъпващите
Коледни празници и Ви пожелава здрава и благодатна 2021 година!

Мария Владова

Борис Данков

Росица Кънева

Татяна Борисова

Вълшебница

Пред Коледа

Бъдни вечер

Нова година

Рисувала цяла нощ по стъклата
вълшебницата Зима,
събирала с шепи скреж в мъглата
и дървесата заскрежила.
Сега не питам откъде ония,
които приказните филми правят,
са взели толкова омая?
Вълшебствата на Зимата видели,
направили дворци от лед,
със канделабри, полилеи,
кристали с чудни светлини,
а дрехите, отрупани с брилянти
от слънчеви лъчи.
От Пролетта събирали цветята,
слънце – от Лятото,
багри от есента,
вълшебницата Зима в тъмнината
извайвала докрая красотата!

Свещите в къщите догарят.
Мъжди кандилото едва.
Шейните спират вън с товари
от обли букови дърва.

Отива си годината – ту лоша, ту добра.
За някои охолна, за други до - пара́.
Причината каква е не ще да разберем.
На Бъдни вечер нека да се съберем,
да прекадим софрата – боб, жито и ошав
и да полеем с вино залъка корав.

Старата година си отива,
щастлива с даровете си богати,
оставила при нас от любовта си,
от богатството и щедростта си

Бончи Братоева

Магията на Коледа
С магията на Коледа заспивам заспивам със усмивка на уста…
И в краткия си неспокоен сън
като снежинка лека се понасям…
Светът под мен притихнал е задрямал е във тази тиха зимна нощ…
Във тишината нейде отдалеч дочувам
гръмовен тропот на коне препускащи,
подгонили мечтата си за свобода звездица пътеводна в дългия им път…
Не е заглъхнал още този тропот
и смях звънлив и радостен го сменящастливи хора веселят се,
увлечени във танц красив и буен…
А на върха на бора исполински
Луната е приседнала за отдих
и пръска светлина сребриста,яркаобгръща всичко в мистика неземна…
Долавям шепот тих и нежен
и силуетите на влюбени дваминав прегръдка са заплетени телата,
в целувка запечатани са устните…
Магия коледна - неразгадана, приказно красива,
сърцето ми обжари със божествен огън…
И малката снежинка, мен, превърна
в сълзица бисерна в очите…

И пърхат вързани конете –
в пъртината потропват паки,
а коледният огън свети
във всеки дом, зад всеки праг.

Защото Бъдни вечер е вечер на мечти!
В огнището когато бъдник запламти,
ще се помолим тихо за по-добър живот
и нашите усилия да се увенчават с плод.

Бъдни вечер

И пак ще е годината ту лоша, ту добра...
Дай ни, Боже, сили да понесем това!

„Вземи си, сине, тук от хляба.
И гозбица, ошав хапни.
Ракийцата е малко слаба
но и от нея си пийни.

Коледен мраз
в коледен час
		
здравата щипе...
Коледна нощ
дарове с кош
нека да сипе...
Коледен звън
утрото вън
бодро оглася...
Тих благослов
за здраве, любов
нему приглася...

Рождество
Син се роди. Син заплака.
Заблестя зорница.
Кой ли сее горе в мрака
звездната пшеница?
Бог засява. Друг овършава
Нивата далечна.
С плач започва, с плач завършва
тази жътва вечна.

Светло, много
светло...
Цветомир Цанков

IN MEMORIAM
С Иван Кадиев някога решихме да си пишем
писма. Но не какви да е писма, а такива, които говорят на
другия за граничните състояния на човека - болка, страдание,
трепет, гняв, страх, отчуждение, обич… За съжаление и двамата
се оказахме несериозни. Иван получи само едно писмо от
мен. Той също ми изпрати едно-единствено писмо, което съм
скрила в стар тефтер с афоризми. Днес, когато вече Иван е в
по-добрия свят, това писмо пари в ръцете ми. Колко ли още
цветове и нюанси от богатата му човешка душа щях да открия,
ако бях впрегнала волята си? Късно е да съжалявам… Думите
му върху белия лист го завръщат целия на света и в мен…
Мирела Костадинова
Знаеш ли, когато ми е мъчно и толкова шеметно, имам
усещане за пълзенето на досадните хлебарки на Кафка върху
гърба си… Тегли ме дългата линия на „По пътя“ на безумния
скиталец Керуак, шизофренните апокалипсизми на Гинзбърт
и изключително нежното ноктюрно на Ан Филип - „Докато
въздъхнеш“.
Самотата е обсебила бреговете ми,
мила приятелко! Изтъкан съм от копнежи и липса на равновесие! Ще се сгромолясам в налудничивия свят на Чайлд Харолд
и пак виждам в обратното огледало плашилото или тенекиения войник, подобно Алиса в страната на чудесата.
До мен няма тънка и крехка тръстика. Слузести охлюви
обземат мечтите и гасят недопушени фасове в очите ми –
които са пълни с искане за синева, лазур и нежно намигване.
Повдигам уморените си клепачи още един ден, гриза нокти, изкарвам сетния дъх, потръпват ръцете, усещам поквара, но винаги стремяща се към чистота. Кажи ми кой ражда
болката? И когато триумфирам на моя спектакъл – не
искам аплаузи и поклони! Желая въздишка от недолюбване, от
страст и тегоба, които ще украсят моята песен лебедова.
В гръмовния гръм ще се разплуе сърцето и ще се превърне в
безформена локва от минало.
Не мога да надвия болката! Ах, как пари тази болка…Но
има и утре…

Иван Кадиев е човекът, който в една статия в
местен вестник преди повече от 25 години ме нарече Цецо Джаза. Помня,
че реакцията ми никак не
беше от най-меките. Бях
още ученик, прохождащ
в сценичните си изяви,
и не знам защо тогава

Загуба

Превела от полски: Росица Кънева
Тъгувам... В ъгъла се сврях...
От болест Бог да пази!
Магията на Коледа проспах...
На вас ли се показа?

Първата нощ

Разчупва тате хляба
на къщната софра.
Коматче ми подава
с ръката си добра.
И дума: „Хапвай, сине!
Опитай от плътта.
Вземи си и споминай
ти хляба на Христа!“

В памет на
Иван Кадиев

Ева Йовик

Христо Мандев

Коледен хляб

В бялата вечер елхите са шумни,
безбройни искрици сребреят в снега.
Блясъци буйни навсякъде лумват –
далече отеква смеха.

Светът е с маските обезличен тъгата ми додява...
Тя толкова години беше с менкъде ли се развява?

Весел звън леят тук чаша о чаша,
ръцете се сплитат, очите горят:
„Идва година - годината наша,
ще тръгнем ли в светлия път?“

Дали да търся тук и там?
Това остава само...
Ще мина някак без шаран,
но без магия? Драма!

Трепкат елхите, елхите са шумни,
окичени щедро, облени в разкош.
Бият сърцата ни в порив безумен –
щастливи са в първата нощ.

И ако някъде се мерне вам
не крийте, а я покажете!
Тъгувам... Моля с жар голям магията на Коледа върнете!

свободната употреба на
името ми, че на всичкото
отгоре и с прикачен към
него прякор, откровено
ме издразни.
Затова в последвалия
ни разговор никак не бях
мек, но с покровителствения тон на „кръстник”
Иван намери начин да ме
успокои и каза, че този
прякор ще ми остане за
цял живот... Колко прав
излезе...
Ще запомня Иван
като човек с огромна
обща култура и със зашеметяващ интелектуален
потенциал, който може
би често създаваше пропаст при общуването му с

Хълмът
с лудата трева
Ваня Христова
Познавам го от времето на
черно-белите снимки и на цветните
хора. И пак се открояваше, макар
че не беше толкова сам тогава. Заедно работехме в Общинския съвет
за култура – когато култура имаше.
Дори в един и същи ден почнахме.
Но не само това ни свързваше.
Служебно и задължително, но с
интерес нестихващ бяхме на всички
културни изяви – поне три пъти вечер седмично.
Нямаше концерт, театрална поставка, изложба от нас пропуснати.
Ние винаги бяхме зад творците
- зад сцена, зад завеса, зад костницата. И с очи към публиката. След
изявите - обсъждане. Втурвахме
се към всички събития, в някои
участвахме даже. Доброволно на
репетиции ходехме и покани по
нощите сгъвахме. Отразявахме медийно културната история – с обич,
емоция и оптимизъм – на младостта
ни приличащ.
Не можехме да решим кое ни
привлича повече - музиката хорова или класическа, или любимият
джаз. Танците - фолклорни или кла-

И надежда свята тя ни дава,
щастие на всеки подарява,
с бялата ни свежест ни обгръща,
късмет дарява тя на всяка къща.
Цъфнали снежинки по стъклата,
снежни преспи трупат се в гората,
пухкав сняг се стеле по полята
да са плодородни там житата.
В кристални чаши буйно и звънливо
виното разлива се пенливо,
		 посрещаме я с музика и песни...
Годино Нова, да си ни чудесна!

На Коледа

...И за вампирите остана
да куснат бобец и сарми,
за да не ходят по тавана
и да лудуват там сами...“

и дала път на Новата година,
отстъпила ѝ щедро свойто място –
със снежната си мантия долита,
пожелания от скреж разплита.

хора, които не го познаваха. А Иван беше жаден
за общуване – толкова
жаден, че за да заличава всичко, което би му
попречило в евентуален
диалог, включваше особения си артистизъм, който
нямаше как да не преодолее границите и да не
омагьоса събеседниците.
Иван беше и до последно си остана представител на тотално заличената (или пък самозаличила се) в нашата
общност категория „бохем”. Обичаше да пътешества в криволиците на
собствените си душевни
терзания и да споделя с

сически, или пантомимата.
Когато всичко се срина в държавата – сякаш без опора останахме, душите ни бродеха в търсене. И
си търсехме утехата - в един свят
собствен. Този отвън не ни харесваше. Празниците – тържествени или
лични, зад гърбовете ни останаха.
Вече не се събирахме на сватби,
бебета, или премиери. Вървяхме
нагоре по хълма с лудата трева
и кървяха не само коленете ни.
Намирахме утеха в срещи с хора,
творческо настроение, носталгично.
Говорехме си за морето и Христо Фотев, и за алкохола. За Хемингуей и Буковски. Опитвахме се да
съхраним световете си лични, и все
по-трудно ставаше за хора с крехка психика. Прегръщахме не само
младостта си отминала, а и едно
време, което „в паметта – огледало
криво, бившите сутрини – вечери
все ни се струват красиви”.
При Вачето и физиката не беше
от силните. Неговата душа ранима
в слабичкото тяло се бунтуваше,
стенеше и – бягаше. От действителността бягаше, по своя си начин.
Само дето не успя да се сдуха, да
се примири, да лояса – като другите. В една тетрадка нощем, съвсем
по Паисиевски си изливаше тревогите, страховете, недоволствата.
А иначе на веселяк се правеше. И

всички нас горчивия си
екзистенциален опит. В
този смисъл той донякъде
се родееше с битниците
и с тяхната философия
„по пътя”. И макар да
не пътуваше из реалните
пространства, както персонажите на Керуак обикаляха из Америка,
Иван обикаляше из
галактиките на изстрадалия си „аз” и ни правеше
съпричастни с тях. Душевните му разголвания
бяха ритуални и нерядко
ни плашеха (поне мен),
но Иван бе превърнал самопризнанията си в един
вид „авторски монолози”,
които през годините свик-

беше винаги в центъра, щом има
шумотевица. Един западен брат на
Слънцето – като героя на Керуак.
Иван, който си беше изгубил пътя…
Вече ми липсват нашите шутовщини, нашите колективни усилия да
пишем стихове, споровете, дори
съветите. Да ми каже пак „Не си
умна ти, не си… Умната жена се
прави на глупава, плаши мъжете
умната…” Или пък да спомене, че
еди къде си имало много хубави
гримове – и цветовете са само за
мене сякаш. Това – ако съм пропуснала да си сложа червилото. Няма
друг такъв човек добронамерен,
деликатен, изискан. Иван Кадиев –
колега, приятел, талант. Липсва ми
дори начина, по който си връзваше
шалчетата.
Когато с Иван работехме заедно, имах един служебен тефтер – и
в него телефоните на творци – поети, музиканти, танцьори и актьори
от поне половината България. Листите изтънели и избелели от търсене, рискуваха да се разпаднат, та с
тиксо ги бях облепила. Вачето беше
го кръстил „подводния бележник”,
щото издържаше на бури всякакви.
Та в него беше намерил място да
впише едно стихотворение, което
сякаш за нас било писано. Помня само цитати – които най-много
коментирахме. И как се питахме

нахме да приемаме като
израз на неговата „нормалност”.
Сега, 40 дни след
смъртта му, се замислям
как ние, приятелите на
Кадиев, и досега не посмяваме да бъдем дръзки
в споделянето на изстраданата си духовна светлина, за да озарим с нея
тези около нас и тези
след нас... А дали някак
си той не е искал да ни
научи именно на това?...
Почивай в мир, Кръстник - макар и приживе
никога да не се обърнах така към теб! Сигурен
съм, че там, където си, е
светло. Много светло...

- „дали да си вземе едно куче, ще
ми се някого да обичам, и да си го
храня”.
За „поредния мъж, непременно
брадат”, и за „въздухът си, който
вдишват твоите приятели” си говорехме, и за самотата. Не винаги
„червенокоса боядисана”, не винаги видима, не винаги със старостта
свързана. Той точно от нея бягаше,
защото имаше твърде много хора
наоколо - а „прекалено много, значи николко”.Тази самота го караше
да не отказва присъствие, дори
където не му се ходеше. Да си
тръгва последен от купоните, извървявайки безумните разстояния
до кв. Смирненски - нощем пеша.
Да прегръща лунния камък, и да
вика често „наздраве” - на който е
близо до него. Да живее самоубийствено – и докато имитира веселие
пред другите денем, нощем тайно
да си пише тъжните размисли. В
онази тетрадка, ръкописно, съвсем
по Паисиевски – която така и не
видя бял свят като книга. Да търси
вярност, мечтаейки за едно куче
– само неговото си… То, кучето, и
на мен все още ми липсва, тефтерът се загуби, а Иван продължи
да бъде въздухът за хората около
себе си, не само за своите приятели. И да си търси кучето. Вече го
търси другаде…

22 декември 2020 г.
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конкурс „Аз, Василиадиевецът”

Искам да се занимавам с автомобили и смятам, че ПТГ „Д-р
Никола Василиади” е най-доброто място за развитие в тази насока
Професионална техническа гимназия „Д-р Никола Василиади” - Габрово, започва да гради
своята история през 1895 година. С течение на годините гимназията се развива динамично,
броят на висококвалифицираните учители расте, постепенно се модернизира и разширява
материалната база, учениците увеличават броя си до 18 000 души. Така учебното заведение се
превръща в авторитетна образователна институция.
Специалностите в ПТГ „Д-р Никола Василиади“, от които може да излезете с професия, са:
Компютърна техника и технологии; Системно програмиране; Автотранспортна техника; Машини
и системи с ЦПУ; Мехатроника.
Лично аз се записах в специалността „Автотранспортна техника“, защото искам да се
занимавам с автомобили и смятам, че Професионална техническа гимназия „Д-р Никола Василиади“ е най-доброто място за развитие в тази насока. В училището преподават истински
професионалисти, които разбират от спецификата на дисциплините и поднасят информацията
достъпно и интересно.
Материалната база в лабораториите и работилниците по моята специалност, а и не само
за нея, е много добре оборудвана и ни позволява да придобием реална представа за знанията, които научаваме в часовете по теория. Вследствие на това от техническото училище на
д-р Василиади излизат перфектно обучени теоретично и с много добре придобити практически
умения млади хора, готови веднага успешно да заемат новото работно място в сервиз или друг
технически център.
ПТГ „Д-р Никола Василиади“ предлага и една друга възможност за развитие на своите
ученици – програмата „Еразъм+“. С този проект обучаващите се могат да заминат да проведат
своята учебна практика в страните от Европейския съюз. Тази година ученици от 12 клас от
специалностите „Компютърна техника и технологии“, „Системно програмиране“ и „Мехатроника“
имаха възможността да заминат за град Лайпциг, Германия, където да проведат своята практика във връзка с европейските стандарти на труда.
Мои приятели, които са завършили техническата гимназия, ми я препоръчаха, защото е
най-доброто място за развитие в различни технически професии в цяла Северна България. В
школото енергията на неговото 125-годишно развитие изгражда самочувствие и авторитет на
своите възпитаници. За това допринасят и отношението на учителите към учениците, вниманието и обичта към всеки един ученик. Винаги са лъчезарни и готови да помогнат на всеки един
от нас.
Това днес ме кара и в бъдеще ще ме кара да се чувствам горд с името възпитаник на ПТГ
„Д-р Никола Василиади“ – Габрово.
Даниел Вълев, IX „г“ клас, ПТГ „Д-р Никола Василиади“, „Автотранспортна техника“

Оттук излизаш с необходимата професионална квалификация,
с която може да започнеш работа по специалността
Някои хора казват, че парите са всичко, че с тях можеш
да получиш всяко нещо, което пожелаеш, но не е така, защото
без образование сме загубени. Работоспособността не се купува
с пари, именно аз затова избрах да уча в ПТГ „Д-р Никола Василиади“.
В тази гимназия има толкова много разнообразни специалности, които ще удовлетворят всеки един човек, който иска да
се занимава с техника. Аз избрах това училище и специалността
„Автотранспортна техника“, защото мисля, че това, което ще науча през годините в гимназията, ще ми помогне в бъдеще да си
намеря авторитетна работа и хората да имат уважение към мен.
За разлика от другите училища в Габрово, оттук излизаш с необходимата професионална квалификация, с която после може да
започнеш работа по специалността, без да е необходима диплома за висше образование.
Аз се чувствам много добре в тази гимназия още от първия ден. Когато вляза в коридора на първия етаж, изпитвам гордост от това, че и аз съм част
от колектива на голямото семейство на Василиадиевците. С уважение поглеждам бюста на патрона д-р Никола Василиади в главното фоайе, дарил 350 хиляди златни лева преди 125 години
за създаването на една от първите технически гимназии в страната.
Всичко, което ще научим тук, мисля, че ще ни е от полза както за Държавните зрелостни
изпити, така и занапред в живота. Обстановката е много приятна в гимназията, също така
зимата е винаги топло и учителите са много добри. Учителите са застанали пред нас не за да
ни се карат, а да ни научат на нещо, което ще ни трябва занапред. Учителите винаги правят
уроците по-интересни с помощта на техническите средства и така съответно има по-голяма заинтересованост от наша страна (учениците).
Всички трябва да осъзнаем, че знанието е сила, че дава предимство в живота, че животът
дава предимство на по-образованите. Бих препоръчал авторитетната ПТГ „Д-р Никола Василиади“ на всеки един ученик, който има интерес към техническото образование, защото той тук
ще придобие професионални знания и умения, които ще го карат да се чувства полезен и горд
човек в обществото.

Участниците в клуб „Книгите и общуването“ към ПТГ „Д-р Никола Василиади“ с ръководител Ренета Колева, главен учител

Учениците от ПТГ „Д-р Никола Василиади” са горди, че са в найстарата гимназия, така наречената „Магнаурската школа”
Избрах да уча в техническото училище „Д-р Никола Василиади”, защото за всеки ученик е най-важната стъпка в израстването му като уверена и устремена към лични постижения личност. Този избор на училище не може да бъде пренебрегван, защото трябва да се планира далновидно, като се обвързва с избора и на университет. Връзката гимназия – университет е свързана с всички специални предмети и чуждите езици, които ще изучава ученикът. В много от случаите при избора на гимназия за детето си родителите се ръководят от общоприетите тенденции за езикови или математически гимназии, от професионални интереси или от тенденции, породени от
престижност.  
Светът се променя с бързи темпове, а редом с това се „раждат“ и новите технологии. Те водят до голямата промяна и обуславят нуждата от нови професии, нови умения и качества, дори от нови индустрии. IT браншът е една такава сфера, която крие в себе си редица възможности за реализация. С професия в тази област може да имате една различна, високоплатена и перспективна работа. И затова избрах да вляза в най-желаната
специалност в техническото училище „Д-р Никола Василиади”, именно приложен програмист. Днес компютърът присъства във всяка сфера от живота ни. Трудно е да си представим помодерна професия от тази на приложния програмист. Освен това IT отрасълът е сред най-динамично развиващите се. Това е една професия, в която вие ще сте в крак с най-новите тенденции. Професията на приложния програмист представлява едно постоянно самоусъвършенстване, обучение и повишаване на квалификацията. Едни технологии сменят други и ако сте „запален“, определено няма да ви остане време да скучаете. Приложните програмисти са търсени специалисти, чийто труд е сред най-високоплатените в България. Размерът на възнаграждението зависи от квалификацията и практическия опит. Средната заплата на един приложен програмист в България е в пъти по-висока спрямо други професии.
Препоръчвам на моето 125-годишно училище да продължава да вдъхновява и да учи учениците си. Сигурен съм, че служители и ученици на техническата гимназия „Д-р Никола Василиади” са горди, че са в най-старата гимназия, така наречената „Магнаурската школа”.
   Матей Андреев, ученик от X „б“ клас, ПТГ „Д-р Никола Василиади“

Николай Емилов Петров, ученик от IX „г“, ПТГ „Д-р Никола Василиади“

В продължение на 125 години ПТГ „Д-р Никола
Василиади“ се превръща в най-доброто за
областта техническо училище
Преди 125 години д-р Никола Василиади казва: „Ще основат
и поддържат в Габрово, родното място на баща ми, едно политехническо и занаятчийско училище, което да носи името ми“.  
Неговият житейски път започва през 1822 година в Букурещ, Румъния, където завършва своето основно и гимназиално
образование. След това следва медицина в Атина, Париж и
Берлин. Упражнява своята медицина в Букурещ заедно с други
българи, избягали от тогавашната поробена България. Членува
в Добродетелната дружина, като отговаря за управлението на
завещаните и от българи имоти.  
След Освобождението на България той предлага своите услуги като доктор и е назначен като областен лекар в Дупница.
След като здравето му се влошава, той се връща в Букурещ.
За съжаление, той умира на 25 януари 1882 г., но завещанието,
което написва през 1881 година, го дава на Евлоги Георгиев и
д-р Георги Атанасович с условие да построят училище в родния
град на баща му - Габрово.
Общата стойност на завещанието му е било два хотела на
стойност 300 000 лева, които биват заменени със зданието на
Иван Хаджиенов. В определен момент се натрупват 12 700 000 лева, които са записани на
сметката на покойния д-р Никола Василиади.
На 9 януари 1907 година училището е признато за средно. Всяка следваща година се записват повече и повече деца и учители. Така в продължение на 125 години ПТГ „Д-р Никола
Василиади“ се превръща в най-доброто за областта техническо училище, където сега учениците
могат да избират от най-значителните професии на бъдещето. Като се започне с хардуерни и
софтуерни знания и се стигне до автотранспортна техника и машини и системи с ЦПУ.
Аз се гордея, че уча в гимназия със специалности, които стават все по-уважавани и поскъпо платени в нашето общество.
С радост мога да се нарека съвременен ВАСИЛИАДЕВЕЦ!
Мартин Колев, ученик от IX „а“ клас, ПТГ „Д-р Никола Василиади“

Обичам го това училище,
то е моята душа
Завърших седми клас…, а сега накъде?
    „Къде искаш да учиш?“ - това беше въпрос с повишена
трудност за мен. В родния ми град има избор на училища с различни области на обучение. Бях объркана… като че ли тайно си
мечтаех да уча в училищетоq за което съм слушала да разказва
моята баба. Колко е престижноq с традиции и авторитет. Тя е
била възпитаничка там, после и мама… и брат ми… все в едно
училище - ПТГ „Д-р Василиади“. Какво да кажа, все Василиадевци… и аз реших, ще стана и аз Василиадец.
   Спомням си първия учебен ден - плаха, изправена на прага на нещо ново, различно, с нови
учители и съученици. Нали живеем в света на новите технологии, ще изучавам компютърна техника и технологии. Специалност различна, но интересна, разнообразна и трудна. Не съжалявам,
годините минаха бързо и неусетно. Вече съм в 12 клас. Тази година ще се разделя с моите другари, с любимите ми учители, някои от тях даже приятели. Приятелството е един от основните
фактори, за да бъдеш истински щастлив, да ходиш с желание на училище и да преживяваш всеки ден нещо емоционално, различно, незабравимо…
    Участвала съм в много проекти, спортни изяви, конкурси, печелила съм и съм губила, но
емоциите от всичко това са незабравими. Те остават като „наследство“, но не материално, а духовно. Като това, което е завещал д-р Никола Василиади на габровци, а именно моето училище.
    Обичам го това училище, 125 години то съществува със своите традиции, много изградени
личности, незаменими ценности. То не е една издигната сграда в центъра на Габрово, то е моята
душа.
Румяна Йонкова, XII „а“ клас, ПТГ „Д-р Никола Василиади“
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/1801-1843/

ÑÅËÎ Â
ÑÎÔÈÉÑÊÀ
ÎÁËÀÑÒ

ÎÏÅÐÀ ÎÒ
ÑÓÏÅ

ÎÒÄÐÚÏÂÀÍÅ
ÍÀ ÌÎÐÅ

ÁÈÂØÀ ÈÊÎÍÎÌÈ×ÅÑÊÀ
ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈß

ÑÈÒÅÍ
ÄÚÆÄÅÖ

ÈÒÀËÈÀÍÑÊÀ
ÑËÓÆÁÀ ÇÀ
ÃÐÀÆÄÀÍÑÊÀ
ÀÂÈÀÖÈß
ÌÀËÚÊ ÃÐÀÄ
Â ÃÐÓÇÈß

ÃÅÐÎÉ ÍÀ
Ä. ÒÀËÅÂ ÎÒ
ÐÀÇÊÀÇÀ
„ÁÐÀÒß”

ÃÅÐÎÉ ÍÀ
Ê. ÂÅÁÅÐ ÎÒ
„ÂÚËØÅÁÍÈßÒ ÑÒÐÅËÅÖ”

ÑÚÑÒÅÇÀÍÈÅ
Ñ ÀÂÒÎÌÎÁÈËÈ

ÌÀÉÑÒÎÐ
ÁÚ×ÂÀÐ

ÂÎÄÍÎ
ÆÈÂÎÒÍÎ

ÃÐÀÄ Â
ÃÚÐÖÈß

ÁÚËÃÀÐÑÊÀ
ÏÓÁËÈÖÈÑÒÊÀ /1860-1947/
ÃÐÀÄ Â
ÑÅÂÅÐÍÀ
ÌÀÊÅÄÎÍÈß
ÁÚËÃÀÐÎ×ÅØÊÈ
ÔÈËÌ
ÕÎËÈÂÓÄÑÊÈ
ÀÊÒÜÎÐ „ÀÂÀÒÀÐ”

ÒÎ×ÍÎ ÏÐÅÄÀÄÅÍ ÒÅÊÑÒ
ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÀ ÀÃÅÍÖÈß
ÇÀ ÀÒÎÌÍÀ
ÅÍÅÐÃÈß
ÃÅÐÎÉ ÍÀ Æ.
ÌÀÑÍÅ ÎÒ
„ÊÐÀËßÒ ÍÀ
ËÀÕÎÐ”

ÌÀØÈÍÈ ÇÀ
ÂËÀ×ÅÍÅ
ÍÀ ÂÚËÍÀ

ÔÐÅÍÑÊÈ
ÏÈÑÀÒÅË „ÍÀÍÀ”
/1840-1902/
ÂÈÄ ÑËÀÄÊÈ
ÊÀÐÒÎÔÈ

ÂÈÄ
ÏÑÅÂÄÎÍÈÌ

ÏÎÃÀ×È
ÌÀÐÊÀ ÀÌÅÐÈÊÀÍÑÊÈ
ÊÎÌÏÞÒÐÈ

ÃÐÀÄ Â ÐÓÑÈß
ÊÐÀÑÍÎßÐÑÊÈ ÊÐÀÉ

ÐÓÑÊÈ ÏÎÅÒ
/1912-1996/

ÄÐÅÁÍÀ ÌÎÐÑÊÀ ÐÈÁÀ

ÑÒÎËÈÖÀÒÀ
ÍÀ ÁÎÒÑÂÀÍÀ
ÄÅÊÎÐÀÒÈÂÅÍ ÕÐÀÑÒ ÎÒ
ÑÅÌ. ßÂÎÐÎÂÈ

ÑÚÏÐÓÃÀÒÀ
ÍÀ ÑÀÌÓÈË
ÈÊÎÍÊÈ Â
ÈÍÒÅÐÍÅÒ,
ÈÇÐÀÇßÂÀÙÈ
ÍÀÑÒÐÎÅÍÈß

ÁÚËÃÀÐÑÊÀ
ÏÎÏ-ÔÎËÊ
ÏÅÂÈÖÀ
ÈÌÅÍÀÒÀ ÍÀ
ÀÐÆÅÍÒÈÍÑÊÀ ÀÊÒÐÈÑÀ
/1930-2002/
ÎÑÒÐÎÂ Â
ÒÈÕÈ ÎÊÅÀÍ

ÁÚËÃÀÐÑÊÈ
ÒÐÅÍÜÎÐ
ÏÎ ÁÎÐÁÀ

ÈÍÄÎÍÅÇÈÉÑÊÈ ÎÑÒÐÎÂ

ÆÈÂÎ
ÑÚÙÅÑÒÂÎ,
ÒÂÀÐ

×ÅØÊÈ
ÕÓÄÎÆÍÈÊ
/1784-1843/

ÁÅËÒÚ×ÍÎ
ÂÅÙÅÑÒÂÎ,
ÑÚÅÄÈÍÈÒÅËÍÀ ÒÚÊÀÍ
ÏÎËÑÊÈ
ÒÅÀÒÐÀËÅÍ
ÊÐÈÒÈÊ
/1914-2001/

ÄÎÌ ÇÀ ÁÅÄÍßÖÈ ÊÚÌ
ÄÆÀÌÈß
ÂÈÄ
ÌÈÍÅÐÀË

ÑÊÐÈÏÅÖ

ÏËÀÍÈÍÑÊÈ
ÌÀÑÈÂ Â
ÁÎËÈÂÈß
ÐÓÑÊÈ ÐÎÊ
ÌÓÇÈÊÀÍÒ È ÌÎÄÅË
ÊÎÌÏÎÇÈÒÎÐ „ÔÈÀÒ”

ÈÌÓÙÅÑÒÂÀ
ÄÐÅÂÅÍ
ÍÀÐÎÄ ÏÎ
ÍÀØÈÒÅ
ÇÅÌÈ

ËÀÃÓÍÀ
ÞÆÍÎ ÎÒ
ÑÎÇÎÏÎË

ÑÚÑÒÀÂÍÀ
×ÀÑÒ ÍÀ ÖÈÌÅÍÒÎÂÈß
ÊËÈÍÊÅÐ
ÃÐÀÄ Â
ÑÀÓÄÈÒÑÊÀ
ÀÐÀÁÈß

ÃÐÀÄ ÂÚÂ
ÔÐÀÍÖÈß
ÅÑÒÅÑÒÂÅÍ
ÑÏÚÒÍÈÊ
ÍÀ ÇÅÌßÒÀ
ÏÐÀÂÀ
ËÎÏÀÒÀ

ÊÐÅÏÎÑÒ,
ÒÂÚÐÄÈÍÀ

ÃÐÀÄ Â
ÃÀßÍÀ

ÅÒÀÆ ÎÒ
ÊÐÅÄÍÀÒÀ
ÑÈÑÒÅÌÀ
/ÃÅÎË./

ÈÇ×ÅÇÍÀËÀ
ÍÎÂÎÇÅËÀÍÄÑÊÀ ÁÅÇÊÐÈËÀ ÏÒÈÖÀ

ÀÂÑÒÐÀËÈÉÑÊÀ ÁÅÇÊÐÈËÀ ÏÒÈÖÀ
ÑÐÅÄÍÎÂÅÊÎÂÍÎ
ÊÐÀËÑÒÂÎ
Â ÈÑÏÀÍÈß

ÃÐÀÄ Â
ÁÚËÃÀÐÈß

ÒÐÀÉÍÀ
ËÀÊÎÂÀ ÁÎß

ÏÎÏÓËßÐÍÀ
ÏÅÑÅÍ ÍÀ
„ËÎÑ ÄÅË
ÐÈÎ”

ÐÓÌÚÍÑÊÈ
ÔÓÒÁÎËÅÍ
ÎÒÁÎÐ
ÑÂÅÙÅÍÀ
ÇÀÁÐÀÍÀ

ÐÅ×ÍÈÊ

ÑÎË ÍÀ
ÊÈÑÅËÈÍÈÒÅ
ÍÀ ÒÈÒÀÍÀ

ÕÐÎÌÀÒÅÍ
ÌÈÍÅÐÀË

ÀÄÈÃÅÍÈ, ÀÐÀÐ, ÁÅÍÅËÈ, ÃÀÁÎÐÎÍÅ, ÃÀËÀÍÈÍ, ÅÍÀÊ, ÈÌÀÍÎÂ, ÈÐÀÍÈ, ÈÒÎÌÀ, ÌÅÊÈØ, ÌÅËÀÊ, ÌÎÀ, ÍÎÑÎÂ, ÐÀËÈÊ, ÐÈÏÎËÈÍ.

ÊÈÐÈË ÊÎËÅÂ

фино шлайфане, лакиране
- монтаж на ламиниран
паркет - 066/86-61-43,
0889/286-025.
Безпрашно циклене 0887/040-471.
Паркет, дюшеме, лаСтроителство
минат - циклене, монтаж,
Кърти и пробива - лакиране - тел. 0886/2490897/832-363
906.
Фирма Изгражда, ремонтира или събаря - Изолации
обезопасява всякакви по- АЛПИНИСТИ, скеле криви. Изгражда навеси, 0898/907-400.
огради и други на най- Алпинисти - 0899/321ниски цени и с високо 190
качество. Тел. 0895/752- Изолации, скеле 838.
0878/943-895
Фирма събаря, почиства за сметка на матери- Изработва
алите - тел. 0896/183- Метални конструкции
637.
изработва тел. 0885/72Кърти, реже, зида, 46-71. [10, 7]
ВиК, ел., фаянс - тел.
0878/943-895
Щори
Строителни ремонти
EТ „КАСТЕЛО“ - ЩОРИ
от А до Я - 0897/215-513.
- външни и вътрешни,
[19, 14]
Строителни услуги по ВРАТИ - блиндирани,
покриви, саниране, дре- входни, автоматични,
нажи, гипсокартон, хи- гаражни, РОЛЕТКИ дроизолации и др. - тел. охранителни, ДОГРА0888/020-187. [8, 4]
МА - алуминиева, PVC,
Вътрешен ремонт
паркет, ДЮШЕМЕ - редене, БЕЗПРАХОВО циклене,

Отопление
Дърва за огрев се продават на тел. 066/823-712,
0887/620-535, 0876/162172.
„МГ-ЛЕС“ продава дърва
за огрев - справки на тел.
0887/547-499, 0878/513655.

БАРИЕРИ - автоматични - 066/87-04-89,
0888/255-318

Сухи дърва в чували и
разпалки - 5 лв., безплатна доставка, се продават
на тел. 0876/839-779.
Разпалки и дърва в чували, с безплатен транспорт, се продават на тел.
0877/108-825.
Дърва за огрев в чували
и разпалки - 5 лв., доставка на място, се продават
на тел. 0876/437-140.
Сухи дърва в чували
и разпалки - 5 лв. Незабавна доставка. Тел.
0877/191-102.
Дърва за печки и камини
- 80 лв., се продават на
тел. 0876/583-472.

Ел. инсталации,
ремонти
Дребни електроуслуги по домовете - тел.
0899/145-802. [17, 12]

Ремонт на всички марки автоматични перални
- тел. 0888/294-214. [16,
11]

Комини
Професионално почистване на комини - отгоре и отдолу. ПО ВСЯКО
ВРЕМЕ. Тел. 0897/704502.
Коминочистач
0889/177-737.

Ландшафтен дизайн, оформление и
изпълнение на дворни места, озеленяване, водопадни и езерни форми, скални
кътове, барбекюта.
Тел. 0888/942-335.

Коминочистач с
опит - 30 лв. - тел.
0894/525-258.

Градини, басейни

Услуги
Кърти, чисти, извозва Комини чисти машинно
0889/177-737.
- 0898/538-938.
ВиК
Източване на септични
ями - тел. 0889/177-737.
Машинно отпушване,
ВиК ремонти - 0887/680034.
Отпушване на канали 0889/177-737.
Ремонт на
електроуреди
и електроника
Ремонт на хладилници
и фризери по домовете тел. 0897/425-313. [28,
26]
Дъбови и букови дърва
за огрев - нацепени, 80
лв., с безплатен транспорт, се продават на тел.
0877/471-466.
Доставка на пелети на
място - 0884/709-093
Нацепени дърва - 80
лв. Безплатен транспорт.
Незабавна доставка. Тел.
0895/252-686.
Сухи и сурови нацепени
дърва - 80 лв., се продават на тел. 0895/752-838.
Нарязани, нацепени
дърва - 85 лв., метрови 75 лв., се продават на тел.
0893/511-154.

Боксониера в блок топ център нощувки „Рачо Ковача“ търси тел. кабелна, климатик, интернет, се предлагат на тел.
0899/79-79-32. [6, 2]
0879/669-596. [25, 20]
Нощувки в топ център Земи
тел. 0878/46-99-11. [22,
Купува ниви 22]
Нощувки в идеален центел. 0879/888-388, тър - 0878/8469-911. [22,
Имоти купува
bgzemi.com 22]
Евтина къща, може и
полусъборена, се купува
Земя в землище Борики 8НОВО РАБОТНО ВРЕна тел. 0895/752-838.
МЕ от 9.30 до 16.30 ч.
купува тел. 0888/683-529. има гишето за обяви
на входа на редакцияИмоти дава под наем [5, 1]
та - Габрово, ул. „Отец
Квартира се дава под
Паисий“ 2.
наем на тел. 0988/350- Нощувки
След 16.30 ч. обяви се
241. [8, 4]
Къща за гости - Габро- приемат в редакцията
Стая се дава под наем на во, тел. 0878/532-714, на 4 етаж.
8 Вашата обява ще
тел. 0899/439-467. [1, 1] 0888/532-714.
бъде отпечатана още
Нощувки
т е л . на следващия ден, ако
Имоти търси
0888/254-625, 0879/272- бъде подадена до 16.30
ч.
под наем
528.

ППродава машини
Монофазен електрожен за 100 лева се продава на тел. 0886/744200. [11, 11]
Електрическа „Щил“ 1800 вата, продава тел.
0896/656-221. [11, 11]
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трупно, без сланина, 6.80
Продава материали
Каменни плочи - 10 лв./килограм, продава
лв./кв., и дялан камък - тел. 0887/003-780. [5, 2]
35 лв., се продават на
Купува разни
тел. 0895/752-838.
Стара нафта се купува
на тел. 0895/752-838.
Продава разни
Напълно запазена
метална руска шейна Купува материали
„Чук и Гек“ продава тел. Пункт за вторични купува всякакви железа 0876/74-62-59. [3, 2]
справки на тел. 0896/183637.
Животни продава
Всякакво
желязо
Гълъби-кепета и пауни от място изкупува тел.
- 5 лв., се продават на 0897/82-80-88. [12, 10]
тел. 0886/744-200. [11,
11]
прасета на половинки,

ÌÅÁÅËÈ
кухненски
шкафове
офис
Мебели

типови
И по проект
на клиента

0897 893 563
0897 843 667

Незабавна доставка на
дъб и бук - нацепени, 80
лв./куб., се продават на
тел. 0886/652-152. [29,
24]
Дърва за огрев - метрови, нарязани и в чували, се продават на тел.
0877/69-04-78. [28, 23]
дърва - нацепени, сурови
и сухи, всякакъв вид - 80
лв./куб., се продават на
тел. 0896/183-637. [24,
19]
готови дърва за огрев,
нарязани и нацепени, дърва в чували - 5 лв./бр.,
разпалки в чували - 5 лв./

Автомобили продава
Рено Меган Сценик 1999 г., 1.6 куб. см, 90
к. с., обслужена, с бензин/АГУ, климатик, за
2000 лв. продава тел.
0885/530-109. [19, 14]
Форд Фокус - комби,
в отлично състояние, регистриран и обслужван,
като нов, продава тел.
0878/347-099. [12, 12]
автомобили
под наем
„VAIKAR RENTACAR“ Автомобили под наем, ул.
„Емануил Манолов“ 28 0999/009-008.
Скрап, стари

Рязане, кастрене на
опасни дървета (АЛПИНИСТ) - www.arborist-bg.
com, тел. 0884/942-942.

Транспортна фирма набира шофьори на гондоли с
категория „С+Е“. За
контакти: 0887/818462. [18, 13]

Регионалният
всекидневник
„100 вести“

излиза
всеки ден

без събота и неделя.

Вашата обява ще
бъде отпечатана още на
следващия ден, ако бъде
подадена в редакцията
на „100 вести“ до 16.30
часа. Цените на обявите
са: 15 стотинки на дума,
без предлози и съюзи, за
едно отпечатване; 30
ст./дума за обява в каре;
40 ст./дума в каре със
сива подложка. При
текущите обяви
всяка 11-та е безплатна.
бр., се продават на тел.
0896/80-76-88. [14, 9]
Разпалки се продават
на тел. 0899/683-897. [8,
4]
Изрезки за огрев - 40
лв./куб. м, се продават на
тел. 0899/355-810. [8, 4]
Метрови - 75 лв./куб.,
нарязани - 85 лв./куб.,
чували - 5 лв., се продават на тел. 0988/816-628.
[8, 4]
Сухи разпалки в големи
чували - 5 лв./брой, дърва
в чували се продават на
тел. 0876/29-43-43. [5, 1]
автомобили
Фирма „Вайкар“ изкупува стари и нови, излезли от употреба МПС.
Вземане от място 0999/009-008.
Коли за скрап от място се изкупуват на тел.
0899/092-510. [15, 10]
Коли за скрап се купуват на тел. 0897/82-8088. [12, 10]
Коли за скрап - старо
желязо, се изкупуват на
тел. 0897/06-71-46. [11,
6]
Коли за скрап се изкупуват на тел. 0896/03-8752. [11, 6]
Мотори/велосипеди
Велобагажник за теглич, за три велосипеда,
мигачи, стопове, почти не
ползван - 350 лева, продава тел. 0887/611-753
[12, 7]

Работа предлага
Мебелна фирма „Фореста Мебел“ - Габрово
търси да назначи мебелисти и шприцьор с
опит. Справки на тел.
0886/332-968. [19, 14]
„ТЕСПОМ“ АД търси да
назначи фрезист на универсална фреза. Справки
на тел. 0879/123-678 или
на място. [11, 10]
„ТЕСПОМ“ АД търси да
назначи шлайфист центрови шлайф. Справки на
тел. 0879/123-678 или на
място. [11, 9]

Магазин за хранителни стоки търси продавачка. Справки на тел.
0888/355-219. [8, 4]
Баничар - 4 - 6 часа, с
гъвкаво работно време,
търси тел. 0899/987-544.
[7, 3]
„ТЕСПОМ“ АД търси да
назначи шлосер-монтьор. Справки на тел.
0879/123-678 или на
място. [5, 1]
Склад за строителни материали търси работник
до 45 години. Справки на
тел. 0896/870-867. [3, 1]

Счетоводство

Счетоводна къща: счетоводно обслужване, годишни данъчни декларации, годишно приключване,
регистрация на фирми - справки на тел. 0898/480821
Преводи
Преводи и легализации - тел. 0895/505-656. [30, 9]
Пътна помощ
Пътна помощ (лицензирана) - тел. 0999/009-008.

Цената на обявите е:

• 15 стотинки на дума,
• 30 стотинки на дума - в рамка,
• 40 ст. на дума - в рамка със сива подложка, без предлози и съюзи, за едно
отпечатване. Специални отстъпки за

годишни обяви, ако вашата обява
излиза през цялата година. При текущите обяви всяка 11-та е безплатна.

Внимание! В края на годината обявите, които
излизат повече пъти, продължават и през 2021
г. Сигнатурите са разделени до края на 2020 г.
и през 2021 г. Примерно, при въведена обява за
33 пъти на 4 декември сигнатурата е [19-1],
т. е. до края на декември, и [14-1] през януари.
Манолов“ № 12-А, тел.
0885/251-655. ИЗДАВА
ПСИХИАТРИЧНИ УДОСТОВЕРЕНИЯ.
Д-р марина Санкева,
специалист кожни и
венерически болести,
естетична дерматология, гр. Габрово, ул. „БрянЛекари
ска“ 11, понеделник, вторПСИХИАТЪР И НЕВРО- ник, сряда и петък от 10.00
ЛОГ. Д-р Трифонов, до 17.00 часа. Записване
Габрово, ул. „Емануил на тел. 066/800-140.

Превози

Услуги със самосвал 25 лв., и багер - 50 лв./
час - 0893/511-154.
Транспорт с бус до 3.5
тона - 0882/266-155. [16,
11]
Бус - 0.45 лв. - тел.
0894/00-40-45. [10, 5]

Ясновидство
Изчистване на всичко негативно - тел. 0895/221-868.
Еротика
Момче под наем срещу заплащане - тел. 0879/296508. [16, 11]
еротичен масаж - тел. 0894/277-849. [12, 7]
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Вики от VI клас, "Ран Босилек": И онлайн, и реално винаги трябва да си отговорен, щом си на училище
Българското образование направи небивал скок през пролетта с
началото на кризата от коронавирус и организира много бързо онлайн
обучението. От късната есен учениците отново се обучават дистанционно. Правилата за поведение и общуване във виртуална среда са поразлични от тези в училище. Обучението е с визуален и звуков контакт.
Учебният материал се преподава с обичайното седмично разпределение
на часовете. Учениците получават задачи за самостоятелна работа,
учителите дават нужните съвети и препоръки.
За това как успешно се осъществява дистанционното обучение разказва Виктория Христова (12 г.), ученичка в VI „б” клас в основно училище „Ран Босилек” - Габрово. Класен ръководител на Вики е г-жа Виолета
Йорданова, преподавател по математика.

Вела Лазарова
- Вики, как започна второто поредно онлайн обучение
тази година?
- То започна по нова учебна платформа Тиймс. Отначало
имаше затруднение. Първия път
не ми се получи регистрирането, но после се оправи и всичко се нареди.
Сутрин занятията започват
в 8.30 часа и завършват към
12.30 - 13 часа.
Учебните часове са по 30
минути. В понеделник имаме
седем часа, а в останалите
дни - по шест часа с кратки
десетминутни междучасия. В
платформата Тиймс всеки предмет има класна стая.
В понеделник сутринта
включвам компютъра за първия
час, който е английски език.
Влизаме в класната стая. Госпожата ни поздравява с „добро
утро”, пуска ни линк, ние се
включваме, запознава ни какво
предстои, в коя тетрадка от
трите (работна, граматична или
за работа в клас) ще работим
и часът започва. Учебникът е
също до нас. За да не се получават пропуски, г-жа Недкова
качва и файлове с материала
от часа в платформата, които са достъпни за всички от
класа.
Когато нещо не ни е ясно,
задаваме въпроси. В платформата Teams има една опция за
вдигане на ръка и тогава учителят ни посочва, наподобява
вдигането на ръка в клас. За
мен задачите по математика
са лесни, защото ги разбирам.
За домашно ни дават задачи от
учебника, а понякога и файлове
с допълнителни упражнения.
Обсъждането и проверката им
е на живо - онлайн. Ако има
трудности, г-жа Йорданова ни
обяснява задачите.
- Какво учите по български
език и литература?
- Сега учим местоимения
(лични, отрицателни, съобщителни…) по български език, а
по литература сме на „Под
игото” от Иван Вазов и по-точно на глава „Радини вълнения”.
Надявам се да мога да гледам постановката на пиесата
в нашия Драматичен театър
„Рачо Стоянов”. Много обичам
да ходя на театър и съжалявам,
че сега е невъзможно.
- А как протича урокът по
физкултура?
- Госпожата ни качва видеоклипове с упражнения, които
трябва да изпълним. В края на
часа тя ни задава въпроси по
тях. Който не ги е гледал, си
личи…
- Тази учебна година имате
ли нов предмет?
- От пети клас предметът
„Домашен бит и техника” се
казва „Технологии и предприемачество”. Вече го имаме за
втора година и не може да се
каже, че е нов, но пък госпожата е нова. Преподава ни г-жа

Маринова, а също и по изобразително изкуство.
По „Технология и предприемачество” в училище майсторим, готвим в училищната кухня, правим сандвичи. По време
на онлайн обучението трябваше
да направим сандвичи, които
като са готови, ги снимаме и
изпращаме в учебната платформа, за да ги представим
на учителката. После си ги
хапваме. Едно момиче от класа
даже беше забравило да снима
сандвича преди сладко-сладко
да го изяде…
Моят сандвич от две малки
филийки, слепени със сладко
от боровинки, отгоре бе украсен с очи, нос и уста с усмивка от… парчета ябълка. Беше
вкусен.
По рисуване този път темата беше зимен пейзаж. Правим
и графики. За любим герой от
приказка избрах да нарисувам
Рапунцел от филма „Рапунцел
и разбойникът” по приказката на Братя Грим „Рапунцел”.
Три красиви картини от филма
(подредени от пъзел), заедно с
Пепеляшка в бална рокля, са
винаги с мен в стаята.
- Изморени ли сте за последния час?
- Не бих казала, че сме
изморени, когато учим дистанционно.

- А какво учите по история
и география?
- В момента учим за средновековна българска култура,
християнизация, за църквата
„Св. София” в Истанбул от VI
век, строена по време на император Юстиниан. По география
учим за Северна Америка. Преподавател по история и география е г-жа Бистра Кисьова.
В електронния учебник има
филмчета, които ни пускат, а и
ние можем да си ги пускаме.
Времетраенето им е 5-6 минути.
- Какви са правилата за
работа във виртуална среда?
- Работим с изключен микрофон и включена камера.
Микрофонът се включва, когато
отговаряме на учителя, и веднага го изключваме, за да не
става микрофония. През пролетта работихме с платформа
„Клас рум” (Class room). Тогава
бях в V клас и се включваха всички наши паралелки по
всички предмети. Даже някои
деца от други паралелки се
включваха в час. На 15 юни завършихме V клас онлайн. От бележници нямаше полза, защото
имаме електронен дневник, в
който виждаме само нашите
персонални оценки.
- Сега, когато наближава
краят на първия учебен срок,
предстоят ли класни работи?
- Учителите казаха, че ще
ги има, когато започнем да
учим присъствено. Но излиза,
че и през януари също ще сме
онлайн и ще ги правим след коледната ваканция. Както през
втория срок на миналата учебна година, те ще са тестови, с
отворени и затворени въпроси
за един учебен час. Разбира
се, вървят и контролните работи след приключването на всеки раздел от учебния материал.
В края на учебната година се
прави изходно ниво (класна
работа върху целия материал).
- Какво е да учиш елек-

тронно?
- На мен ми е лесно, защото се справям по-добре. Докато
бяхме присъствено, натрупах
успех по някои предмети и сега
затова ми е по-лесно. Обучението онлайн по математика е
по-трудно. По български език и
литература е достатъчно да си
прочетеш урока от тетрадката
и учебника. Г-жа Мариана Александрова ни дава план, който

записваме в тетрадката и от
нея учим. В учебника са текстовете на разказите, поезията, книгите, които разглеждаме.
Така че наистина е необходима
и важна самоподготовката.
В момента ме увлича математиката, българският език и
информационните технологии.
Когато уча, предпочитам да
ползвам нашите учебници, а
не електронните, защото след
дългото време, изкарано пред
компютъра, понякога ми се изморяват очите.
Като цяло в училище трябва
да си отговорен, независимо
дали си дистанционно или не.
- Вики, освен с уроците, си
ангажирана и с извънкласна
дейност.
- Да. Тренирам в Спортен
клуб Габрово „Бадминтон”. Тренировките са в новото училище
„Васил Левски” (бивше „Цанко
Дюстабанов”) при г-жа Силвия
Пенкова. Ходим на състезания.
Групата на големите (гимназистки) спечели наскоро купа.
Сега не тренираме заради мерките от пандемията COVID-19.
Това съвпадна с началото на
електронното обучение. Много
ми липсват тренировките и съотборниците.
Освен това съм и доброволец към „Център за работа с доброволци” към Община
Габрово и към „Младежки съвет по наркотични вещества”
- Габрово с ръководител Габриела Йосифова. Целта на Младежкия съвет е да информира
своите връстници за вредата
от наркотиците, алкохола, т. е.
правим превенция (предупреждение). Организираме различни
събития, които са насочени към
младежите в града. Наскоро с
останалите доброволци участвахме в откриването на Младежка зона „Щайгата”. Едно
много хубаво и интересно място, в което могат да се събират
младежите от града, да споделят своите идеи, да се видят с
приятели и да се запознаят с
нови хора, там могат да запълнят свободното си време с настолните игри, които има, както
и да почетат книги. Младежката

зона „Щайгата” се намира над
зала „Възраждане” и за да се
стигне до нея, се влиза през
служебния вход на залата.
Доброволчеството ми предоставя много възможности да
запълвам свободното си време,
две години подред се включвах
в инициативата „Заедно извън
час”, която се организира от
Превантивно-информационен
център и Общински съвет по
наркотични вещества към Община Габрово. Тази година имаше поход от с. Източник до
с. Боженци. Беше много интересно, забавно и поучително.
Запознах се с младежи, които
след това също станаха доброволци.
Миналата година се включих в детския лагер на „Приеми
ме на село”, който се проведе
в читалищата в селата Армени
и Враниловци. Там се запознах-

на посетихме крайните квартали на Габрово - Априлово,
Водици. Бяхме много радушно
посрещнати. Хората там дори
се учудиха, че сме се сетили
за тях. Нашите малки жестове
бяха радостно вълнение с благодарност, че стоплихме сърцата им. За съжаление, заради
ковидмерките сега не може да
зарадваме възрастните хора.
През месец септември две
момичета, също доброволки
- Ралица и Петя, организираха благотворителен концерт,
в който взехме участие, като
помагахме за организацията.
Той беше в подкрепа на болно
момче и събраните парички ги
дадохме за лечението му.
Това, което доброволците
правим със своите инициативи,
участия в обучения, е да покажем на своите връстници как
могат да запълват свободното

ме с живота на село.
Всичко това ни носи много хубави емоции. Някои деца
може да мислят, че е скучно.
Напротив, създават се нови
приятелства с деца от целия
град. Аз съм най-малкият доброволец.
Чрез доброволчеството се
подкрепят и благотворителни
каузи. Две години подред организираме благотворителен
концерт „Ангелски сърца”, който е в подкрепа на инициативата „Коледни внучета”. Ние,
доброволците, преди коледните
празници посещаваме самотно
живеещи възрастни хора и им
носим малки подаръчета и лакомства, за да ги зарадваме
поне малко и да ги откъснем
от грижите им. Миналата годи-

си време, да се занимават с
нещо по-смислено и полезно.
Да изграждат умения и качества на милосърдие, доброта,
съпричастност, готовност за
взаимопомощ, безкористност.
- Приближава коледната
ваканция?
- Очаквам я с нетърпение с
хубавите празници, коледната
елха, подаръци за „послушните”
деца. Разбира се и очакваната
почивка и този път в компанията на моя малък приятел папагала Кико, който пее и говори.
И най-вече след ваканцията да
бъдем отново всички заедно
в класната стая. Започват и
учителите, и приятелите да ни
липсват.
По-скоро да бъдем в любимото училище.

