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 „НЕ биÕ се включила, за-
щото изяве-
ните финан-
систи няма 
да са съглас-
ни с моето 
мнение. Бю-
джетът така 
и така вече 
е създаден, 
каквото и да направим хората, 
той промяна няма да има“.
 „биÕ СЕ включил в об-
с ъ ж д а н е т о 
на бюджета, 
защото смя-
там, че граж-
д а н с к о т о 
мнение може 
значително 
да повлияе 
относно някои въпроси. Все 
пак ние живеем в тази община, 
трябва да я направим най-до-
брата за живеене“.
 „НяМаМ НаМЕРЕНиЕ да 
участвам в 
това нещо 
поради прос-
тата причи-
на, че време-
то не ми сти-
га. Важното 
е бюджетът 
да бъде на-
правен така, че никоя от га-
бровските общини да не страда 
от недостиг на средства“.
 „ЧЕСТНО казаНО, не бих 
се включи-
ла, защото 
не смятам, 
че мнение-
то ми може 
да промени 
вече напра-
вено реше-
ние. Каквото 
са решили финансистите, това 
трябва да бъде, те знаят по-
добре от нас“.
 „акО НяМаÕ здравословни 
проблеми, с 
удоволствие 
бих отишла, 
защото все 
пак на таки-
ва мероприя-
тия се вижда 
за какво и 
къде реално 
отиват пари-
те, които се 
отпускат за финансиране на 
общините“.

бихте ли ñе включили в 
публичното обñъжäане 
на бюäжета на 
Общината?

	 Коледно	 арт	 ателие	
организира	 габровската	
Регионална	 библиотека	
„Априлов-Палаузов“.	 Ате-
лието	 ще	 бъде	 „отворено“	
всеки	 работен	 ден	 от	 1	
до	12	декември	в	Детския	
отдел	на	библиотеката.	
	 В	 него	 желаещите	 ще	
могат	 да	 изработят	 кар-
тички,	 макети,	 коледни	
украси,	 играчки	 и	 други	
предмети,	 които	 ще	 се	
използват	 с	 благотвори-
телна	 цел.	 Те	 ще	 бъдат	
предоставени	 на	 Сдруже-
нието	на	майките	на	деца	
с	 аутизъм	 „Равен	 старт“,	

които	 по	 традиция	 орга-
низират	 коледен	 базар	 в	
навечерието	на	коледните	
празници.
	 „Нека	всички	ние	–	чи-
тателите	 и	 приятелите	 на	
Регионалната	 библиотека,	
зарадваме	 дете	 в	 нужда,	
дарим	 усмивка	 на	 децата	
със	 специални	 образова-
телни	потребности.	Да	съх-
раним	 Вярата,	 Надеждата	
и	 Добротата,	 създавайки	
радост	 на	 другите.	Тогава	
наистина	 ще	 се	 случват	
чудеса	на	Коледа	и	всеки	
ден“	 -	 отправят	 апел	 от	
Регионалната	библиотека.

колеäно арт ателие орãанизира 
ãабровñката библиотека

	 Момченце	на	 4	 години	
бе	 откарано	 със	 счупена	
ръка	 в	 габровската	 бол-
ница	след	удар	от	автомо-
бил	на	пешеходна	пътека	в	
квартал	Трендафил.	Детето	
пресичало	с	дядо	си.
	 Поредният	 случай	 на	
шофьорска	 непредпазли-
вост	е	от	26	ноември,	сря-
да,	около	17,20	часа.	Мяс-
тото	е	ул.	„Лазурна“,	близо	
до	кръстовището	с	ул.	„Д-р	
Тота	 Венкова“	 в	 Габрово.	
Лекият	 автомобил,	 ударил	
детето,	 „Форд	 Ескорт”	 с	
водач	 54-годишен	 мъж	 от	
с.	Музга,	Габровско.	Той	се	
движел	 в	 посока	 магазин	

„Лидл“.	 Детето	 и	 дядо	 му	
пресичали	отляво	надясно	
и	 били	 минали	 повече	 от	
половината	пешеходна	пъ-
тека,	когато	колата	се	озо-
вала	от	страната	на	детето	
и	 го	 ударила,	 съобщиха	
запознати	за	„100	вести“.
	 Линейка	 откарала	 де-
тето	 със	 счупена	 лява	
ръка,	 а	 пристигналите	 ка-
таджии	подложили	 водача	
на	 тест	 за	 алкохол.	Такъв	
не	 е	 констатиран,	 допъл-
ниха	от	ОД	на	МВР-Габро-
во.	 На	 местопроизшест-
вието	 е	 извършен	 оглед	
и	 е	 започнато	 досъдебно	
производство.

Счупиха ръката на 4-ãоäишно 
äете, преñичало ñ äяäо ñи на 
пешехоäна пътека в Тренäафила

	 От	27	ноември	за	шес-
та	 поредна	 година	 стар-
тира	 съвместна	 Коледна	
благотворителна	 кампа-
ния	 на	 Българския	 Червен	
кръст	 и	 търговска	 верига	
„Кауфланд	 България”	 за	
осигуряване	 на	 безплатен	
обяд	в	училище	на	деца	от	
социално	слаби	семейства,	
сираци	и	полусираци,	деца	
на	самотни	родители.
	 До	5	януари	2015	г.	кли-
ентите	 на	 компанията	 ще	
имат	 възможност	 да	 на-
правят	 дарения	 в	 благот-
ворителните	кутии	на	БЧК,	
разположени	 във	 всички	

магазини	 от	 веригата	 на	
територията	 на	 цялата	
страна.	
	 Финансовите	 постъпле-
ния	ще	бъдат	предоставени	
на	 програма	 „Топъл	 обяд“,	
по	 която	 Партньорската	
мрежа	 за	 благотворител-
ност	на	БЧК	от	1	декември	
2014	г.	ще	храни	безплатно	
в	училище	1	537	деца	от	26	
области	на	страната.
	 БЧК	 в	 Габрово	 започ-
на	 да	 храни	 с	 топъл	 обяд	
12	бездомници,	 както	и	 20	
деца	от	социално	слаби	се-
мейства,	които	учат	в	учи-
лище	„Цанко	Дюстабанов“.																																																																																																															

„кауфланä бълãария” 
и бЧк ще хранят äеца в 
неравноñтойно положение

НАДЕЖДА ТИХОВА

	 Пламен	 Бараков	 е	
братов	 син	 на	 големия	
български	 меценат	 и	
почетен	 гражданин	 на	
Габрово	 Ботьо	 Бараков.	
Подобно	 на	 своя	 чичо	 е	
изкушен	от	изкуствата.	
Той	 е	 учител	 по	 профе-
сия,	но	има	30	художест-
вени	 фотоизложби	 и	 е	
член	 на	 Кралското	 фо-
тографско	 дружество,	
има	 създадени	 девет	
документални	 филма.	 В	
последните	 години	 се	
занимава	 и	 със	 здраво-
словни	 храни	 като	 един	
от	 управителите	 на	
фирма	 „Златната	 ябъл-
ка“.	 Той	 живее	 в	 столи-
цата,	 но	 беше	 в	 Габрово	
за	 честване	 на	 100-го-
дишнината	на	 своя	 чичо	
Ботьо	Бараков.
 - Г-н Бараков, какви 
са спомените Ви от Ва-

шия чичо Ботьо Бараков?
	 -	 Аз	 съм	 израснал	 с	
него,	почти	40	 години	съм	
бил	с	него.	Той	беше	като	
едно	разширение	на	татко.	
Почти	 всяка	 година	 баща	
ми	 ме	 водеше	 на	 Урвич,	
където	 живееше	 тогава	
чичо	 Ботьо.	 Спомням	 си	
кокиченцата,	 чорбичките	
му.	 Оставахме	 и	 да	 спим	
там.	 Нямаше	 нито	 ток,	
нито	 вода.	 Той	 се	 къпе-
ше	 долу	 в	 Искъра.	 Имам	
огромни	 впечатления	 и	
спомени.	Водили	сме	и	ко-
респонденции,	 когато	 бях	
вече	 по-голям.	 Изпращах	
му	 снимки	 от	 Индия,	 от	
Лондон.	 Снимките	 от	 Ин-
дия	той	си	ги	беше	сложил	
в	 рамка	 и	 стояха	 до	 лег-
лото	му	в	къщата	на	село	
Източник	и	още	са	там.	
 - Изговориха се мно-
го суперлативи за него 
по време на честването. 
Според диригента Иван 

Стоянов той е бил истин-
ски светец. Вие като ка-
къв човек бихте го опре-
делили?
	 -	 Точно	 като	 светец.	
Той	 беше	 незабележим	
като	 ангел,	 а	 присъст-
ваше	 във	 всичко.	 Нико-
га	 не	 е	 бил	 в	 светлината	
на	 прожектора,	 а	 беше	
прожекторът.	 Беше	 човек,	
който	 усеща	 красотата	 и	
можеше	 само	 да	 дава	 и	
да	 помага	 на	 хората	 без	
да	 взема	 нищо	 и	 това	 да	
го	прави	от	някакъв	вътре-
шен	 импулс.	 Всички	 тези	
милиони,	 които	 е	 дал	 за	
култура	и	изкуство,	никога	
не	 са	 били	 тип	 спонсор-
ство	за	реклама.	Той	го	е	
правел	абсолютно	незабе-
лежимо.	За	него	беше	удо-
волствие	парите	да	отиват	
за	култура	и	изкуство,	кои-
то	той	виждаше	като	една	
бъдеща	 религия	 за	 чове-
чеството.

Пламен бараков: „ботьо бараков беше човек, който уñеща 
краñотата и който можеше ñамо äа äава и äа помаãа на хората

“

на стр.  8

сВЕТОзАр гАТЕВ

	 45	 състезатели	 от	 19	
местни	 клуба	 са	 номини-
рани	 за	 Спортист	 на	 Об-
щина	 Габрово	 за	 2014-та.	
Големият	 им	брой	 е	 свър-
зан	 с	 факта,	 че	 за	 пръв	
път	тази	година	ще	има	не	
една,	а	две	спортни	десят-
ки.	 На	 специална	 среща	
клубовете	 в	 града	решиха	
да	 бъдат	 направени	 две	

отделни	класации	-	едната	
за	мъже	и	жени,	а	другата	
за	 подрастващи,	 и	 вече	
направиха	своите	номина-
ции.	 За	 първата	 десятка	
са	номинирани	19	състеза-
тели	от	14	клуба.	
	 При	юношите	и	девой-
ките	предложенията	са	за	
19	 млади	 спортисти	 от	 15	
клуба.	Избор	има	и	в	кате-
горията	 „Треньор	 на	 годи-
ната“.

Новоñт в анкетата Спортиñт 
на Габрово - през 2014-та 
äеñятките ще бъäат äве

Пламен	Бараков	пред	портрета	
на	чичо	си	Ботьо	Бараков

рУЖА ЛЮБЕНОВА

	 За	 първи	 път	 севли-
евският	 Районен	 съд	 оп-
равда	 двама	 търговци	 на	
нелегален	 тютюн,	 след	
като	 експертиза	 доказа,	
че	 това,	 което	 продавали,	
не	 е	 годно	 за	 пушене,	 а	
представлявало	 техноло-
гичен	 отпадък.	 Оправда-
телните	 присъди	 са	 от	 25	
ноември	 т.	 г.	 Проверката	
на	 „100	 вести“	 показа,	 че	
един	 500-грамов	 пакет	 от	
този	 уж	 негоден	 тютюн	

върви	на	местния	битак	по	
3,50	лв.
	 И	 двете	 оправдател-
ни	 присъди	 са	 за	 жители	
на	 плевенското	 село	 Бу-
ковлък,	 които	 идвали	 да	
търгуват	 на	 севлиевския	
битак.	Малко	 преди	 Коле-
да	 м.	 г.,	 на	 20	 декември,	
полицията	 направила	 хай-
ка	 за	 нелегални	 акцизни	
стоки	 и	 заловила	 22-го-
дишната	 С.	 И.	 да	 търгува	
с	 нелегалния	 тютюн,	 като	
при	обиска	й	открили	още	
17,910	кг	тютюн,	разпреде-

лен	в	108	пакета.	
	 Няколко	 месеца	 по-
късно,	на	4	април	т.	г.,	при	
обиск	 на	 плевенски	 лек	
автомобил	 „Опел	 Астра“	
в	 местността	 Чешме	 дере	
край	 с.	 Кормянско	 поли-
цаите	 намерили	 още	 не-
легален	 тютюн.	 Водачът	
Б.	 М.	 П.	 превозвал	 255	
броя	полиетиленови	плика	
с	 тютюн	с	 тегло	 36,366	 кг,	
на	 обща	 стойност	 9055,13	
лева.	 Дължимата	 акцизна	
ставка	в	този	случай	била	
5527,63	 лв.	 По	 закон	 това	

престъпление	 представля-
ва	немаловажен	случай.
	 Резултатът	 и	 от	 две-
те	 проверки	 минал	 през	
разследване	 и	 стигнал	
до	 съда.	 На	 едно	 от	 за-
седанията	 в	 севлиевския	
Районен	 съд	 адвокатката	
на	 подсъдимите	 поискала	
експертизата	 за	 съдържа-
нието	на	намереното	в	па-
кетите	да	се	направи	не	от	
експерт	на	„Митници“,	как-
то	 досега,	 а	 в	 Института	
по	тютюна	в	пловдивското	
село	Марково.

	 Заключенията	 на	 екс-
пертите	 от	 този	 институт	
обръщат	 много	 подобни	
дела	 и	 стават	 причина	 за	
оневиняването	 на	 мнози-
на	 търговци	 с	 нелегален	
тютюн,	обясниха	вчера	за	
„100	 вести“	 от	 прокурату-
рата.	
	 Докато	 Законът	 за	 ак-
цизите	 е	 категоричен	 и	
казва,	 че	 и	 отпадъкът	 от	
тютюна	 попада	 в	 списъка	
на	 акцизните	 стоки,	 тъй	
като	 раздробената	 листна	
маса	 е	 годна	 за	 пушене,	

експертизата	 от	 института	
в	 Марково	 казва,	 че	 в	
тютюневия	пулп	има	много	
примеси	 и	 вредни	 веще-
ства.	 И	 тъй	 като	 в	 двата	
севлиевски	 случая	 прода-
ваната	смес	е	окачествена	
като	 негодна	 за	 пушене,	
търговците	от	битака	били	
оправдани.	 Присъдите	 им	
не	 са	 окончателни,	 пред-
стои	 да	 видим	 какво	 ще	
каже	 и	 Окръжният	 съд	 в	
Габрово,	 ако	 прокуратура-
та	протестира.

Прецеäент: Севлиевñкият ñъä оневини äвама, защото 
намереният у тях 54 кã тютюн бил „технолоãичен отпаäък”

Продължава на стр.  2

рУЖА ЛЮБЕНОВА
	 Две	 кошути	 и	 два	
приплода	са	открити	мърт-
ви	 в	 местността	 Чуките	
край	 Батошево,	 съобщиха	
от	 Областната	 дирекция	
на	МВР	в	Габрово.	Живот-

ните	 са	 застреляни	 при	
бракониерски	 лов,	 уста-
новил	 екипът	 от	 служите-
ли	 на	 Подвижната	 горска	
стража	 към	 Регионалната	
дирекция	 на	 горите	 във	
Велико	 Търново.	 Сигналът	

е	 подаден	 към	 полицията	
на	 27	 ноември	 сутринта.	
На	 местопроизшествието	
бил	 извършен	оглед	 и	 за-
почнало	 разследване	 за	
цялостното	 изясняване	 на	
фактическата	 обстановка.	

В	хода	му	е	бил	задържан	
43-годишен	мъж	от	София,	
който	 имал	 и	 бизнес,	 и	
къща	в	този	район.	Софи-
янецът	е	оставен	в	изола-
тора	за	срок	до	24	часа	за	
изясняване	 на	 съпричаст-

ността	му	към	извършено-
то	престъпление.	Вчера	се	
извършваха	 обиски.	 Рабо-
тата	 по	 случая	 продължа-
ва	 под	 ръководството	 на	
Районна	прокуратура	-	Се-
влиево.

Намериха убити кошути и малките им край батошево

МИНКА МИНЧЕВА 

	 Публичното	 обсъждане	
на	 бюджета	 на	 Община	
Габрово	 за	 2015	 година,	
което	 ще	 се	 проведе	 на	
1	 декември,	 ще	 бъде	 с	
акцент	на	мненията	на	га-
бровци.	Това	 съобщиха	 от	
Община	Габрово	в	отговор	
на	 питане	 на	 читатели	 на	
вестника	 защо	 тази	 годи-
на	 е	 обявена	 покана	 за	

публичното	обсъждане,	 но	
не	е	предложен	проект	за	
бюджет,	който	да	предста-
ви	параметрите	на	финан-
совата	 рамка	 и	 разпре-
делението	на	приходите	и	
разходите.
	 „Новият	 закон	 за	 пуб-
личните	финанси	задължа-
ва	 общините	 да	 проведат	
публичните	обсъждания	на	
своите	проектобюджети	до	
30	ноември.	

Публичното обñъжäане на бюäжета 
на Община Габрово за 2015 ñ акцент 
върху мненията на ãабровци

на стр. 8 на стр. 8

Евãени Генов: „за äа 
уñпееш, изпреварвай 
миñълта на 
противника ñи” ñтр. 3
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Продължаваме рубриката „Дързостта да бъ-
деш първи“, създадена по инициатива на 
Областната управа и по издадения от нея 
настолен календар. В публикациите всяка 
събота следваме (както и през 2013 година) 
реда на седмиците в календара, съставен от 
специалисти на Регионалния исторически му-

зей и Държавен архив – Габрово и посветен на индустри-
ята по времето на разцвета на Габрово, наричан тогава 
„Българският Манчестър“. Днес рубриката е посветена на 
Воден синдикат „Грамадата“.

седмица
44

ЛУША КОЛЕВА 
„Грамадата“	 е	 постро-

ена	на	мястото	на	извест-
ната	 някога	 Каменска	 во-
деница.	 След	 като	 въпро-

сът	 за	 електрификацията	
на	 Габрово	 става	 общест-
вена	 нужда,	 в	 града	 ид-
ват	 инженери	 от	 Минис-
терството	 на	 земеделието	

и	 държавните	 имоти.	 Те	
установяват,	че	„ако	се	из-
ползва	 падът	 при	 „Грама-
дата”,	заедно	с	Рязковска-
та	 воденица	 и	 падът	 над	

Баев	 мост,	 ще	 се	 получи	
пад	от	около	7	метра”.

На	2	ноември	1923	г.	е	
образуван	Воден	синдикат	
„Грамадата”	 като	 коопера-

тивно	 сдружение	 на	 най-
просветените	 и	 най-лични	
обществени,	 стопански	 и	
културни	 дейци	 на	 Габро-
во.	Учредители	на	синдика-
та	са	Общината,	Гимнасти-
ческото	дружество	„Юнак”	
и	 Народната	 библиотека	
„Априлов-Палаузов”.	 Още	
на	 първото	 събрание	 на	
членовете	присъства	пред-
ставител	на	Министерство	
на	земеделието	и	държав-
ните	имоти.	Синдикатът	се	
учредява	 за	 използване	
на	 водната	 сила	 на	 река	
Янтра,	като	се	приема	ус-
тав,	 избира	 се	 Управите-
лен	 и	 Контролен	 съвет.	
Започва	 усилена	 органи-
зационна	 работа	 -	 про-
пагандиране	 на	 дейността	
на	 организацията,	 финан-
сово	 стабилизиране,	 ре-
гламентиране	на	поемните	
условия	 и	 проектирането	
на	 сградата	 на	 централа-
та,	 привличане	на	 Габров-
ската	 популярна	 банка	 за	
член	 на	 синдиката.	 Скоро	
назрява	идеята	да	се	сле-
ят	 водният	 синдикат	 „Ма-
луша”	и	„Грамадата”,	за	да	
се	 избегне	 съперничест-

вото.	 За	 основа	 на	 това	
сливане	 служи	 уставът	 на	
„Грамадата”.	Приема	се	да	
се	 реализират	 обектите	 и	
на	 двата	 синдиката,	 като	
се	 започне	 с	 проекта	 на	
„Грамадата”.

Неоценима	 е	 заслуга-
та	 на	 първия	 председа-
тел	 на	 Управителния	 съ-
вет	 Никола	 Сокеров	 и	 на	
неговите	 сътрудници	 за	
изграждането	и	стабилизи-
рането	на	„Грамадата”.	До	
изтичане	 на	 мандата	 си	
първият	Упра	вителен	съвет	
приключва	 преговорите	 с	
АД	 „Сименс”	 -	 София	 по	
строежа	 на	 електрическа-
та	централа.

Проектът	 и	 ръковод-
ството	 на	 постройката	 са	
възложени	 на	 габровския	
архитект	 Никола	 Гръблев.	
Всеобщо	 е	 мнението,	 че	
архитектурата	 на	 сграда-
та	 е	 много	 сполучлива	 и	
„външният	 вид	 на	 центра-
лата,	 заедно	 с	 мястото,	
което	 заема,	 е	 толкова	
красив,	 че	 спира	 окото	
на	 всеки	минаващ.	Заслу-
жено	 постройката	 краси	
индустриално	Габрово”.

На	 31	 декември	 1926	
г.	 първата	 електрическа	
светлина,	 резултат	 от	
усилията	 на	 обществена	
организация,	 огрява	 гра-
да.	 „Колелото	 на	 водния	
синдикат	 „Грамадата”	 се	
завъртява,	 за	 да	 не	 спре	
никога	песента	на	светли-
ната	и	химнът	на	благоден-
ствието,	които	са	неизмен-
ните	спътници	на	мощното	
му	 движение.	 Тази	 песен	
на	 светлината	 ще	 залива	
улиците,	ще	изпълва	домо-
вете,	ще	звъни	в	работил-
ниците,	във	фабриките,	ще	
бъде	 вечен	 и	 непресушим	
извор	 на	 труд	 и	 на	 отмо-
ра”	 -	 обобщава	 писателят	
Симеон	 Андреев,	 написал	
„Стопанска	и	културна	ис-
тория	 на	 Воден	 синдикат	
„Грамадата”	 в	 Габрово”	 по	
поръка	 на	 Управителния	
съвет	на	синдиката.
 * * * 
	 На	снимките:	
 ДЕЦ „Грамадата” - Габро-
во
 Машинната зала на „Гра-
мадата” – 1930 г. (горе)
 Откриване и освещаване 
на централата – 1927 г.

На 31 äекември 1926 ã. първата електричеñка 
ñветлина от „Грамаäата

„
 оãрява Габрово

На 2 ноември 1923 г. се учредява Воден синдикат „Грамадата” като кооперативно сдружение на три обществени организа-
ции в Габрово: Общината, Гимнастическо дружество „Юнак” и Народна библиотека „Априлов-Палаузов”, с цел да се използва 
водната сила на река Янтра от фабрика „Христо Р. Бобчев” до Кехлибаровата воденица за произвеждане на електрическа 
енергия за осветление на Габрово и отначало да се задоволят нуждите на дребната промишленост. 
Неоценима е заслугата на първия председател на Управителния съвет Никола Сокеров и на неговите сътрудници за изграж-
дането на централата. До изтичане на мандата си първият Управителен съвет приключва преговорите с АД „Сименс” по 
строежа на електрическата централа.
Проектът и ръководството на постройката са възложени на габровския архитект Никола Гръблев. Всеобщо е мнението, че 
архитектурата на сградата е много сполучлива и „външният вид на централата, заедно с мястото, което заема, е толкова 
красив, че спира окото на всеки минаващ. Заслужено постройката краси индустриално Габрово”.
През 1925 г. държавата внася 1 000 000 лева в задължителни дялове и става член на синдиката.
На 16 януари 1925 г. централата е приета за член на Габровската популярна банка.
На 15 април 1926 г. Воден синдикат „Малуша” се влива във Воден синдикат „Грамадата”. Дяловият капитал и водното право 
за използване водите на река Козещица преминават към Воден синдикат „Грамадата”.
На 31 декември 1926 г. първата електрическа светлина, резултат от усилията на обществената организация, огрява града.
На 1 януари 1927 г. Воден синдикат „Грамадата” пуска в действие първата дизелова група с дизел „Дойче Верке” с мощност 
240 к. с. и генератор 6000 в., 195 киловата.
На 1 септември 1931 г. е пуснат в експлоатация вторият агрегат с дизел „Кьортинг” 450 к. с. и генератор 6000 в., 440 кв.

„Грамаäата" е поñтроена на мяñтото на 
извеñтната някоãа каменñка воäеница

Поñтройката на „Грамаäата” краñи инäуñтриално Габрово

 Във връзка с изпълнение на дейности по проек-
та за водния цикъл на 1 декември 2014 г. (понедел-
ник) от 8:30 до 17:00 часа ще бъде преустановено 
водоподаването на кв. Бичкиня – блоковете по 
бул. "Хемус", блок "Дъб" - високи етажи, улиците 
"Пролет", "Кокиче", "Райко Даскалов", "Седянкова 
ливада" и кв. Жълтеш.

 Община Габрово се извинява за създаденото 
неудобство. 

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Евро-
пейския 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 Репу-
блика България, представлявано от Министерството на окол-
ната среда и водите. Повече подробности на сайта на проекта: 
waterprojectgabrovo.eu.

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”

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
КОХЕЗИОНЕН ФОНД
Инвестираме във вашето бъдеще

    
 
      

 

Преуñтановяване на воäопоäаването
на 1 äекември 2014 ã.

ДА ГлАСУВАМЕ ЗА иСтОРичЕСКиЯ СиМВОл НА ОБлАСт ГАБРОВО - 
КРЕПОСттА ХОтАлич 

Крепостта Хоталич Край севлиево 
– близо до топ 3 в чудесата на 

българия
 Средновековният град-крепост Хота-
лич е сред десетте предложения за топ 
10 на историческите обекти, включен в 
категория „Атракции” в кампанията на 
в. „Стандарт” „чудесата на България”. 
До 30 ноември 2014 г. можем да гласу-
ваме и избираме чудесата на България. 
Засега историческият символ на област 
Габрово – крепостта Хоталич, е четвърти 
в класирането, пред него са: крепостта 
трансмариска край тутракан, крепостта 
Паристера и остров Света Анастасия.
 Археологическите проучвания на този 
голям средновековен град се извършват в продължение на 30 години. там е съществувала 
мощна крепост още по времето на източноримската империя (Византия). Крепостта е раз-
положена на площ от 15 декара и от нея са разкрити и проучени стотици метри крепостни 
стени, пет крепостни порти, отбранителни кули, болярската църква и болярското жилище. 
Във външния град на площ от около 50 декара са разкрити почти сто жилищни и стопански 
постройки, три църкви и отбранителни зидове. интересното е, че до 70-те години на XX 
век никой не знаел със сигурност, че градът се намира под земята, само на няколко киломе-
тра от Севлиево. Едва през 1979 г. работници попадат случайно на зидовете на църква. Ар-
хеолози установяват, че в църквата има друг, по-стар храм, който се датира от V-VI век. 
така през 1981 г. започват разкопките на средновековния Хоталич. Под пластовете пръст 
се появяват 86 каменни постройки. През същата година започват и проучванията на кре-
постта над средновековния град, където се разкрива висока кула и две успоредни крепостни 
стени, едната от които се датира от времето на ранновизантийския период, а втората 
- от IX-X век.
 Гласуването се извършва на страницата чудесата на България, бутон ГлАСУВАЙтЕ  ЗА 
АтРАКЦиЯ.
 Директен линк за гласуване:  http://www.bgchudesa.com/glasuvane/atraktsii.html
 Нека да гласуваме, защото Хоталич заслужава да бъде сред първите три обекта в чуде-
сата на България!

Продължава от стр. 1

Възпоменание
21 години без

доц. БОГОмИл
ГеОРГИеВ матеВ

1939-1993 г.
Обичаме	те!

от семейството

	 Неофициално	 „100	
вести“	 разбра,	 че	 роми-
те	 от	 плевенското	 село	
Буковлък	 се	 прехранвали	
с	 продажбата	 на	 подобен	
тютюн	 и	 по	 други	 битаци.	
Изобщо	това	ставало	един	
национален	 проблем.	 3,50	
лв.	 за	 половин	 килограм	
никак	 не	 е	 малко	 и	 пе-
чалбите	 им	 били	 добри,	
но	 консуматорите	 какво	
слагат	 в	 устата	 и	 дробо-
вете	 си,	 е	 друг	 въпрос.	
Иначе	ромите	си	набавяли	
„суровината“	 лесно	 -	 от	
сметището	 на	 плевенска	
тютюнева	 фабрика.	 Съби-
рали	изхвърлените	на	бок-
лука	 остатъци	 от	 тютюн	 и	
кой	знае	какво	още,	паке-

тирали	ги	и	предлагали	по	
битаците.	
	 За	 момента	 от	 про-
куратурата	 виждат	 един-	
единствен	изход	–	да	бъде	
сезирана	 за	 тези	 случаи	
Върховна	Касационна	про-
куратура,	 където	 да	 ана-
лизират	 ситуацията	 и	 да	
дадат	 указания	 как	 да	 се	
процедира.	 Търсенето	 на	
изход	 включва	 и	 сезира-
не	 на	 ВКС	 и	 евентуално	
уеднаквяване	 на	 практи-
ката,	 обясниха	 прокурори.	
А	 колкото	 до	 клиентите	 и	
купувачите	 на	 тази	 тютю-
нева	разновидност	–	всеки	
е	свободен	да	приема	как-
вото	 си	 иска,	 но	 е	 добре	
да	знае	какво	все	пак	сла-
га	в	устата	си.

Прецеäент: Севлиевñкият ñъä оневини 
äвама, защото намереният у тях 54 кã ...



сТЕФКА БУрМОВА

- Г-н Генов, откога да-
тира интересът Ви към 
джудото?

-	 Занимавам	се	 актив-
но	със	спорт	от	7-ми	клас.	
Преди	 това	 играех	 народ-
ни	 танци	 и	 успоредно	 с	
това	тренирах.	В	един	мо-
мент	спортът	надделя.	Ня-
какво	 вътрешно	 усещане,	
което	и	до	днес	не	мога	да	
определя	 какво	 е,	 ме	 на-
кара	да	се	потопя	изцяло	
в	 спорта.	Това	 не	означа-
ва,	че	не	харесвам	народ-
ните	танци.	И	сега	обичам	
да	 гледам	 концерти,	 да	
слушам	 народна	 музика.	
Въобще,	обичам	си	нашия,	
българския	 фолклор.	 Тази	
ми	обич	 поддържа	всичко	
българско	в	мен.

- трудно ли се отдели-
хте от народните танци, за 
да се насочите само към 
спорта?

-	 В	 един	 момент	 си	
казах,	че	не	бива	да	раз-
пилявам	 силите	 си,	 че	
трябва	 да	 се	 концентри-
рам	само	в	едно	от	неща-
та,	 които	 харесвам,	 за	да	
бъда	пълноценен	в	него.

- Важно ли е човек да 
реши с какво точно ще се 
занимава в живота и да 
хвърли силите си за раз-
витие в тази посока?

-	 Според	 мен	 е	 много	
важно.	 Човек	 трябва	 да	
има	 цел	 и	 да	 се	 движи	
към	 нея.	 Има	 ли	 и	 стра-
нични	 неща,	 работата	 му	
се	разлива	в	различни	по-
соки,	 губи	 се	 концентра-
цията.	 Човек	 пилее	 себе	
си	 и	 трудно	 би	 постигнал	
желания	от	него	резултат.

- Нима не умее днеш-
ният човек да се концен-
трира, да насочва усилия-
та си към своята цел и по-
ради това всичко наоколо 
е тълкова мъчително?

-	 Самият	 живот	 днес	
у	 нас	 изисква	 да	 си	 ком-
петентен	 в	 много	 посоки.	
Затова	 и	 човек	 трудно	 се	
насочва	към	нещото,	което	
ще	 го	 доведе	 до	 мечтана-
та	 цел.	 Погледнете	 колко	
много	 хора	 не	 могат	 да	
работят	 това,	 за	 което	 са	
учили.	Реализацията	им	е	в	
съвсем	 друга	 област,	 а	 не	
там,	 където	 им	 харесва	 и	
за	което	вече	са	натрупали	
знания.	 Техните	 мисли	 са	
на	друго	място,	душата	им	
е	другаде	–	оставили	са	я	
при	мечтите	си.

 - Кои са спортните Ви 
постижения, с които се 
гордеете?

-	 Многократен	 шампи-
он	 на	 България	 съм	 по	
джудо	 и	 по	 самбо.	 Евро-
пейски	 шампион	 за	 мла-
дежи	 от	 1994	 г.	 от	 Монте	
Карло,	Франция,	Европей-
ски	шампион	за	мъже	съм	
от	2003	г.	в	„Албена“.	Имам	
и	 медали,	 които	 също	
имат	 висока	 стойност	 -	
2-ро	 място	 от	 Европей-
ското	 за	 младежи	 през	
1995	 г.,	 бронз	през	2001	 г.	
по	самбо	от	Европейското	
за	мъже.	През	2006	г.	ста-
нах	 втори	 на	 Световното	
първенство	 в	 София,	 още	
два	бронза	от	европейски	
първенства	 за	 мъже	 –	 в	
Литва	 и	 Беларус.	 Всъщ-
ност	 големите	 ми	 успехи	
са	 в	 самбото,	 докато	 на	
джудо	имам	три	медала	от	
Балканиада.	

- Каква е разликата 
между джудо и самбо?

-	Двата	спорта	са	мно-
го	сходни,	затова	ги	и	тре-
нираме	 заедно.	 Най-голя-
мата	 разлика	 между	 тях	
е,	че	единият	е	японски,	а	
другият	-	руски	спорт.	Сам-
бото	 е	 самоотбрана	 без	
оръжие.	 Докато	 джудото	
означава	 пътя	 на	 гъвка-
востта	и	е	японски	спорт.	

- това означава ли, че 
гъвкавото тяло изгражда 
и гъвкав ум?

-	 Джудото	 е	 създаде-
но	 в	 Япония	 през	 1882	
година	 от	 Кано	 Джигоро.	
Характерното	 за	 него	 е	
състезателният	 елемент,	 в	

който	 целта	 е	 съперникът	
да	 бъде	 хвърлен	 или	 по-
вален	 на	 земята,	 да	 бъде	
обездвижен	 или	 принуден	
да	 се	 предаде.	 Ударите	 с	
ръце,	 крака	 или	 оръжия	
също	 са	 част	 от	 джудо,	
но	само	от	предварително	
уредените	 форми,	 като	 се	
изключват	 от	 състезани-
ята	 и	 свободната	 прак-
тика.	 Джудото	 възниква	
на	 основата	 на	 бойното	
изкуство	 джуджицу,	 едно	
от	 традиционните	 воен-
ни	 изкуства	 на	 Япония.	
Всъщност	 Кано	 Джигоро,	
създателят	на	джудо,	се	е	
обучавал	в	школи	по	джу-
джицу	 -	 изкуство	 на	 гъв-
кавостта,	 в	 продължение	
на	много	 години.	Той	 съз-
дава	 своя	 система,	 която	
нарича	 джу-до	 -	 път	 на	
гъвкавостта.	 Легендата	 е,	
че	 Кано	 Джигоро	 наблю-
давал	 огънато	 от	 току-що	
падналия	сняг	дърво	и	как	
първоначално	 притиснато	
от	него,	 то	постепенно	се	
отръскало	 от	 снега	 и	 се	
изправило.	Затова	и	фило-
софията	на	джудото,	него-
вият	смисъл	е:	„Използвай	
силата	 на	 противника,	 за	
да	го	победиш!“.	

- Освен на тепиха по-
мага ли тази философия 
и в живота?

-	О,	да,	разбира	се!
- а самият Вас проме-

ни ли и как?
-	На	базата	на	постиг-

натите	 от	 мен	 успехи	 до-
бих	 друго	 самочувствие,	
станах	 по-уверен	 и	 сигу-
рен	 в	 действията	 си.	 Но	
основното	е	дисциплината.	
Който	 каквото	 и	 да	 Ви	
говори,	 трябва	 да	 знаете,	
че	 без	 дисциплина,	 без	
самодисциплина	 никакви	
резултати	 не	 могат	 да	 се	
постигнат.	

- трудно ли Ви беше в 
периода, в който обработ-
вахте своя характер и го 
адаптирахте към спорта?

-	 Характерът	 се	 из-
гражда	 при	 натоварвани-
ята.	А	 при	 нас	 в	 джудото,	
в	 самбото	 те	 са	 много	
големи,	 огромни.	 Някол-
коразови	 тренировки.	Със	
ставането	 сутрин	 се	 за-
почва	 –	 физзарядката	 е	
поне	 40	 минути,	 следва	
закуската,	 съобразена	 с	
режима	 на	 хранене,	 раз-
бира	се,	тренировка,	обяд,	
следобед	 отново	 трени-
ровка,	 възстановяването	
и	 така	 всеки	 ден.	 Това	 е	
процес,	който	непрекъсна-
то	се	повтаря.

- Най-трудният мо-
мент в този процес кой е?

-	 Най-трудно	 е	 било,	
когато	 трябва	 да	 свалям	
килограми	 за	 влизане	 в	
категория.	 Имал	 съм	 мо-
менти,	в	които	е	трябвало	
да	сваля	8-9	килограма.	

- Как се свалят те - с 
физическо натоварване 
или с гладуване?

-	И	 с	 двете	 –	 с	 лиша-
ване	от	храна	и	физически	
натоварвания.	 Имал	 съм	
моменти,	когато	не	съм	се	
хранил,	не	съм	пил	и	вода.

- Кое е по-трудното – 
физическото натоварване 
или лишаването от хра-
на?

-	По-трудно	ми	е	било	
лишаването	 от	 храна	 и	
вода.	 Физическите	 нато-
варвания	 никога	 не	 са	
били	 проблем	 за	 мен.	 Но	
другото	 е...,	 но	 то	 трябва	
да	 се	 изпита,	 за	 да	 бъде	
разбрано.	Засичал	съм	си	
време	за	пиенето	на	вода.	
Пил	 съм	 по	 100	 грама	 за	
два	дни.	Режимът	за	всеки	
е	 строго	 индивидуален	 и	
често	 сам	 съм	 го	 опреде-
лял.	 Сам	 си	 изчислявах	
калориите	 в	 грамажите,	
които	 ядях.	 Знам	 колко	
калории	 изгарям	 през	 но-
щта.	 Лягам	 вечерта	 и	 су-
трин	съм	ставал,	тегля	се,	
да	видя	колко	съм	отслаб-
нал	през	нощта,	дали	съм	
намалил	теглото	си	поне	с	
500	грама.	Но	това	е	цяла	
наука.

- По-дългото спане 

повече килограми ли сва-
ля?

-	 Всеки	 организъм	
носи	 своята	 индивидуал-
ност	и	по	различен	начин	
реагира	 на	 съня.	 Някои	
могат	 да	 изгорят	 800	 гра-
ма	 до	 килограм	 по	 време	
на	спане.	При	спането	се	
отделя	 топлинна	 енергия	
и	тя	всъщност	стопява	ки-
лограмите.	 Стигал	 съм	 до	
вманиачаване	в	тази	посо-
ка.	Защото	за	мен	най-го-
лямото	ми	препятствие	ви-
наги	е	бил	кантарът.	Едва	
след	 това	 мога	 да	 седна,	
да	похапна	и	да	се	сборя	
както	трябва.

- По колко пъти днев-
но сте стъпвал върху кан-
тара?

-	 Случвало	 се	 е	 и	 по	
пет	 пъти	 да	 се	 тегля	 на	
ден.	

- Контролирането на 
теглото ли е било най- 
притеснителното във Ва-
шата спортна кариера?

-	 Не	 само.	 При	 всяко	
състезание	 притесненията	
са	различни.	Мотивацията,	
нагласата,	 че	 отиваш	 да	
покажеш	 най-доброто	 от	
себе	 си,	 притесняваш	 се	
да	не	се	изложиш.	

- амбицията за победа 
във всеки човек ли е за-
ложена?

-	Според	мен	–	да.	Въ-
просът	е	кой	как	я	разви-
ва	у	себе	си.	Защото	съм	
убеден,	че	за	да	постигне	
определени	 успехи,	 човек	
трябва	 да	 развива	 амби-
цията	 си	 последователно	
и	целенасочено.	При	спор-
тистите	 водещата	 роля	 в	
това	 отношение	 е	 на	 тре-
ньора.	 Затова	 мога	 убе-
дено	 да	 заявя,	 че	 всички	
мои	спортни	успехи	дължа	
на	своя	треньор	Досьо	До-
сев	 от	 Севлиево,	 който	 е	
носител	 на	 званието	 „за-
служил	треньор“.	При	него	
съм	започнал	да	тренирам	
и	спокойно	мога	да	кажа,	
че	 първите	 ми	 големи	 ус-
пехи	 са	 свързани	 със	 се-
влиевския	клуб	по	джудо	и	
самбо	„Раковски“.	Бил	съм	
и	 в	 националния	 отбор.	
Казармата	 си	 също	 съм	
изкарал	 в	 спортна	 школа	
–	тази	на	„Локомотив“,	Со-
фия.	Там	съм	бил	при	дру-
ги	треньори,	един	от	които	
също	беше	на	национална-
та	 гарнитура.	 Състезавал	
съм	 се	 и	 за	 Национал-
на	 спортна	 академия,	 бил	
съм	 и	 в	 друг	 софийски	
клуб.	 Все	 при	 различни	
треньори.	От	всеки	от	 тях	
съм	 вземал	 по	 малко,	 но	
базата,	която	ми	е	създал,	
човекът,	който	ме	е	изгра-
дил	като	личност,	е	Досьо	
Досев.	 И	 не	 само	 мен,	
а	 и	 на	 много	 други	 се-
влиевски	 спортисти	 е	 бил	
треньор	и	е	ръководил	на-
шето	израстване.	Той	въз-
пита	 у	 мен	 постоянството	
и	 дисциплината.	 Защото	
тренировъчният	 процес	 е	
с	 непрекъснати	 натрупва-
ния.	 Пропуснеш	 ли	 една	

тренировка	 –	 нишката	 се	
къса.	 А	 всяка	 тренировка	
носи	 нови	 и	 нови	 знания,	
затвърждаваш	 наученото,	
усъвършенстваш	нови	под-
ходи	 и	 схеми	 на	 игра.	 И	
днес	 продължавам	 свои-
те	тренировки,	въпреки	че	
самият	 аз	 вече	 съм	 тре-
ньор.	 Показвам	 и	 преда-
вам	вече	своите	умения	на	
подрастващите.

- Отказахте ли се от 
състезателна дейност?

-	Не	се	състезавам	от	
2012	 г.	 Тогава	 в	 Шампио-
ната	 на	 България	 станах	
първи,	след	това	участвах	
в	Европейското	в	Москва.	
Там	 загубих	 две	 срещи	 и	
се	 наредих	 на	 пета	 по-
зиция.	 Тогава	 реших	 да	
напусна	 активната	 състе-
зателна	 дейност	 и	 да	 се	
занимавам	 с	 децата,	 да	

им	предам	опита	и	умени-
ята	си,	за	да	постигнат	по-	
високи	резултати.	Считам,	
че	е	важно	да	се	концен-
трирам	и	на	работното	си	
място,	 за	 да	 съм	полезен	
там.	А	и	трябва	да	се	дава	
път	на	младите.

- С тренировъчна дей-
ност откога се занимава-
те?

-	Още	като	състезател	
помагах	 при	 тренировките	
на	 децата	 и	 това	 беше	
много	полезно	за	мен,	тъй	
като	 в	 процеса	 на	 рабо-
та	 затвърждавах	 своите	
умения.	 Докато	 показвах	
на	децата,	съм	откривал	и	
свои	грешки	в	състезател-
ната	 си	 дейност.	 Нашият	
клуб	е	сред	най-добрите	в	
България,	 особено	 в	 дет-
ско-юношеската	 школа.	
Възпитаниците	 на	 клуб	
„Раковски“	са	носители	на	
медали.	 Само	 за	 тази	 го-
дина	имаме	бронз	от	бал-
кански	шампион	по	джудо	
в	юноши	младша	 възраст.	
Едно	 момиченце	 от	 Дома	
е	 шампион	 на	 България	
по	 джудо	 и	 по	 самбо,	 но	
най-	 големият	 успех	 спря-
мо	 нея	 считам	 е	 това,	 че	
тя	 е	 осиновена	 от	 семей-
ство	 от	 САЩ,	 които	 днес	
вече	 са	 отпътували.	 Оси-
нови	 я	 треньор	 по	 джудо	
от	 Сан	 Антонио,	 който	 е	
водил	 олимпийския	 отбор	
на	 жените	 през	 1992	 г.	
в	 Барселона.	 Затова	 каз-
вам,	че	в	живота	случайни	
неща	 няма.	 Нашето	 дете	
има	 и	 брат	 близнак.	Това	
семейство	 я	 е	 проучило	
и	 заради	 постигнатите	 от	
нея	 резултати	 в	 спорта	
осиновява	 нея	 и	 братчето	
й.	 Към	 нашите	 деца	 има	

постоянен	 интерес	 и	 от	
българи,	 и	 от	 чужденци.	
Макар	да	не	съм	запознат	
с	условията	по	осиновява-
нето,	ми	се	струва,	че	про-
цедурата	по	отношение	на	
българските	осиновители	е	
значително	по-тежка.

- Задават ли децата 
трудните въпроси защо и 
как са попаднали в този 
дом, докато връстници-
те им си имат семейства, 
може ли отношението на 
педагозите да запълни 
липсата на майчина лас-
ка?

-	Задават	ги	непрекъс-
нато,	но	разговарям	с	тях	
откровено,	 дистанцията	
помежду	 ни	 е	 много	 скъ-
сена.	Лично	аз	считам,	че	
има	 доста	 спекулации	 за	
децата	в	детските	общежи-
тия.	Наистина	отсъствието	
на	 родителя	 е	 сериозен	
проблем.	Но	от	друга	стра-
на	 децата	 при	 нас	 не	 са	
лишени	 от	 нищо.	 В	 много	
отношения	 тяхното	 битие	
е	 значително	 по-добро	 от	
ежедневието	 на	 остана-
лите	 деца.	 Кажете	 ми	 в	
колко	семейства	детето	за	
обяд	 се	 храни	 със	 супа,	
основно	 ястие	 и	 десерт,	
на	вечеря	–	първо	и	второ.	
При	това	всеки	ден	меню-
то	е	различно,	калорично,	
здравословно,	 апетитно	
приготвено.	Твърдя,	 че	 ус-
ловията	при	нас	са	много	
добри.	 Колко	 деца	 имат	
свой	 персонален	 компю-
тър	 вкъщи.	 Да,	 има	 роди-

тели,	които	могат	да	си	го	
позволят,	но	голямата	част	
от	 семействата	 трудно	
свързват	двата	края,	камо	
ли	да	мислят	за	компютър	
вкъщи.	Често	ходя	в	маха-
лата	в	Севлиево	и	там	съм	
се	 сблъсквал	 с	 поразява-
щи	гледки.	Едно	от	нашите	
деца,	което	тренираше	при	
мен	 и	 стана	 носител	 на	
награди,	беше	интегрирано	
в	семейна	среда	и	сега	е	
там.	Подготвих	документи-
те	му	за	отпускане	на	сти-
пендия	за	деца	с	изявени	
таланти.	Отпуснаха	парите	
за	 труда	 и	 успехите	 на	
детето,	майката	ги	взе	и	ги	
употреби	за	себе	си,	вмес-
то	за	момичето.	И	откакто	
е	 интегрирано	 в	 семейна	
среда,	 това	 дете	 повече	
не	стъпи	в	спортната	зала.	
Това	е	драмата	на	децата	
днес.	 Нищетата,	 бедност-
та,	 ниското	 интелектуално	
ниво.

- Бил сте състезател, а 
сега сте и треньор, къде е 
по-трудно?

-	 И	 като	 треньор,	 и	
като	 състезател	 съм	 се	
чувствал	добре.	И	от	две-
те	 страни	 погледнат,	 този	
спорт	 е	 изключително	
интересен	 и	 полезен	 за	
развитието	 на	 личност-
та.	 Треньорската	 работа	
е	 с	 повече	 отговорности,	
свързани	 с	 цялостното	
изграждане	 характера	 на	
младия	 човек.	 Особено	
след	като	се	постигнат	ре-
зултати,	 човек	 се	 чувства	
окрилен.	Като	треньор	на-
прежението	 е	 по-голямо	
и	 когато	 седнеш	на	 стола	
отстрани	и	ги	наблюдаваш	
по	 време	 на	 състезание,	
преживяваш	всяка	грешка.	

Иска	ти	се	да	си	на	тепи-
ха,	за	да	я	коригираш.	Но	
пък	при	победа	усещането	
е	велико.	В	такива	момен-
ти	имам	чувството,	че	бих	
се	пръснал	на	парчета	от	
обзелите	ме	емоции.			

- Коя е най-голямата 
Ви победа?

-	 Най-големият	 ми	 ус-
пех	 е	 първото	 място	 на	
Европейското	 първенство.	
Не	 подценявам	 всички	
свои	 медали	 и	 успехи	 по	
време	на	надпреварите,	 в	
които	 съм	 участвал.	 Сър-
бите	 казват:	Има	 първи	 и	
други!	 Другите	 включват	
всички	 след	 първия.	 Със-
тезавал	 съм	 се	 в	 клубни-
те	 първенства	 на	 Сърбия,	
играл	 съм	 в	 тяхната	 Лига	
през	 1999	 г.,	 както	 и	 в	
Босна	и	Херцеговина	през	
2002	и	2003	г.	Така	че	вина-
ги,	 когато	 съм	 отивал	 на	
състезание,	 то	 е	 било	 с	
мисълта	да	побеждавам,	с	
нагласата	да	се	представя	
възможно	 най-добре.	А	 не	
да	 регистрирам	 участие.	
По	 същия	 начин	 се	 отна-
сям	и	към	професионални-
те	си	задължения	–	държа	
всяко	 нещо,	 което	 върша,	
да	е	възможно	най-добро-
то.	

- трудно ли е за хора-
та с подобно поведение в 
живота?

-	Не	е	лесно,	тъй	като	
има	хора,	които	не	си	вър-
шат	 както	 трябва	 рабо-
тата	 или	 се	 опитват	 да	
подлагат	 крак	 на	 другите.	

Лично	 аз	 се	 справям	 и	
държа	 моите	 задължения	
да	 са	 свършени	 изрядно.	
На	 такова	 отношение	 към	
задълженията	уча	и	моите	
деца.

- На каква възраст са 
те?

-	Тренирам	деца	от	пет	
години	 нагоре.	 Но	 с	 тях	
се	занимават	и	други	тре-
ньори	-	Ивайло	Досев,	си-
нът	на	Досьо	Досев.	Сега	
имаме	 една	 много	 хубава	
група	от	подрастващи	–	от	
детските	градини	до	трети	
клас.	 Тези	 деца	 са	 стра-
хотни,	справят	се	с	всяко	
едно	 движение	 без	 про-
блеми.	

Проблемът	днес	в	Бъл-
гария	според	мен	е	да	на-
сочим	 децата	 към	 залите	
и	стадионите,	за	да	не	по-
сягат	 към	 вредни	 навици.	
Затова	 изключително	 се	
радвам,	 когато	видя	зала-
та	 пълна.	 Това	 ме	 прави	
много	щастлив.

- От родителите ли за-
виси или от обществото 
като цяло?

-	Когато	е	налице	под-
крепата	 на	 родителите,	
всичко	се	постига.	Поняко-
га	детето	среща	трудности	
и	 ако	 не	 бъде	 окуражено	
от	 най-близките	 си	 хора,	
то	 може	 да	 се	 откаже.	 В	
момента	 се	 организират	
турнири	 за	 подрастващи,	
които	 са	 много	 полезни,	
тъй	 като	 стимулират	 мал-
чуганите	 в	 стремежа	 им	
към	 добро	 представяне.	
Защото	 спортът	 не	 само	
подобрява	 здравния	 им	
статус,	 той	 развива	 тех-
ните	 физически	 качества	
–	 бързина,	 сила,	 рефле-
кси,	 израстват	 хармонич-

но.	 За	 нашия	 спорт	 се	
изисква	и	бърза	мисъл,	за	
да	 изпреварваш	 мисълта	
на	противника	си.	Дори	и	
да	прозвучи	като	реклама,	
най-добрите	 каскадьори	
в	 България	 и	 в	 света	 са	
джудисти.	Сред	 тях	има	и	
севлиевци,	 които	 вече	 се	
снимат	 в	 холивудски	 про-
дукции.			

- Какво е усещането, 
когато си на стълбицата 
на победата?

-	Това	човешко	чувство	
е	 нещо	 невероятно	 -	 да	
чуваш	химна	на	България,	
който	е	пуснат	в	твоя	чест.	
В	такива	моменти	дори	не	
виждаш,	 че	 цялата	 зала	
е	 изправена	 на	 крака.	
Настръхваш	 от	 вълнение,	
очите	 се	 замъгляват	 и	 си	
казваш,	че	всички	усилия,	
всички	 изтърпяни	 лише-
ния,	гладуването,	жаждата	
са	си	стрували.

- И от чисто човешки-
те изкушения ли сте се 
лишавал?

-	 В	 живота	 има	 вре-
ме	 за	 всичко	 -	 за	 рабо-
та,	 за	 победи,	 за	 любов,	
за	 лишения.	 Най-големите	
лишения	 са	 били	 преди	
състезания.	 Важното	 е	 да	
не	 изпускаш	 от	 погледа	
си	своите	цели.	Тогава	не	
правиш	 сметка	 от	 какво	
се	 лишаваш,	 а	 докъде	 си	
достигнал.	 С	 днешна	 дата	
мога	 спокойно	 да	 кажа,	
че	 не	 съм	 загубил	 нищо	
в	 своя	 живот	 и	 лишения-
та	 не	 съм	 усетил.	 Моето	
семейство	 винаги	 е	 било	
до	мен,	подкрепяли	са	ме	
и	 са	 ме	 насърчавали	 не	
само	с	думи,	но	и	с	отно-
шението	си	са	ми	показва-
ли,	 че	 мога	 да	 се	 справя	
с	всяко	едно	препятствие.

- Важно ли е човек да 
има опора до себе си?

-	 Разбира	 се.	 Тогава	
човек	се	чувства	окрилен.	
И	това	е	голяма	мотивация	
–	 чувството,	 че	 има	 хора,	
които	те	подкрепят.	Тогава	
можеш	да	извършиш	непо-
дозирани	за	себе	си	неща.

- Някога укорявал ли 
сте се за избрания път?

-	 Никога.	 Не	 съм	 съ-
жалявал	 за	 това,	 че	 съм	
пропуснал	 някой	 купон	
или	нещо	подобно.	Винаги	
съм	се	чувствал	по-добре,	
когато	съм	в	залата,	сред	
децата.	Там	ми	е	по-уютно	
на	душата,	чувствам	се	по-
лезен.	Разбира	се,	обичам	
и	 срещите	 с	 приятелите	
си,	разговорите	с	тях.	Чо-
век	не	може	да	живее	без	
приятели.	А	 и	 без	 социал-
ни	контакти.

- Има ли нещо, което 
не бихте написал в авто-
биографията си?

-	 Нищо	 не	 бих	 скрил.	
Аз	съм	човек,	който	вина-
ги	 си	 казва	 всичко	 и	 не	
умее	да	бъде	прикрит.	Така	
че	нищо	не	бих	скрил.	Но	
за	 мен	 най-точна	 оценка	
могат	да	направят	хората,	
които	 ме	 познават.	 Като	
всички	и	аз	имам	добри	и	
лоши	качества.

- С кое от тях водите 
своята битка?

-	 С	 това,	 че	 съм	 го-
лям	 инат.	 В	 различните	
ситуации	 инатът	 може	 да	
е	 положително	 качество,	
но	човек	трябва	да	знае	и	
кога	да	отстъпи.

- Интересна ли е рабо-
тата на възпитател?

-	 Обичам	 си	 работата	
и	 я	 върша	 с	 удоволствие.	
Имал	 съм	 възможност	 да	
работя	 на	 много	 места,	
дори	и	в	чужбина,	но	счи-
там,	че	съм	попаднал	точ-
но	на	мястото	си.

- Като млад човек ус-
пял ли сте да определите 
чувството, което дърпа 
нацията ни назад?

-	Завистта	е	в	основа-
та	 на	 застоя.	 Българинът	
винаги	 гледа	 в	 чуждата	
паница,	вместо	да	си	кара	
съвестно	 работата	 и	 за-
щитава	 своите	 интереси.	
Важно	 е	 да	 се	 стремим	
да	 не	 вредим	 на	 хората	
около	нас.
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 е	роден	на	19	декември	1978	г.	в	Севлиево.	Завърш-
ва	 специалността	 „Електронна	 техника“	 в	 ПГ	 по	
механоелектротехника	 „Ген.	 Иван	 Бъчваров“,	 след	
което	и	НСА	 „Васил	Левски“	 в	София	 със	 специал-
ност	„Треньор	по	джудо“	и	втора	специалност	„Учи-

тел	по	физкултура“.	През	2009	г.	завършва	и	„Счетоводство	в	нефинансови	
предприятия“	в	СА	„Димитър	Ценов“	в	Свищов.					
	 В	момента	работи	като	възпитател	в	Дом	за	отглеждане	и	възпитание	
на	деца,	лишени	от	родителски	грижи	„Велика	и	Георги	Ченчеви“	в	Севлиево.		
	 Треньор	е	и	в	СК	по	джудо	и	самбо	„Раковски“	в	Севлиево.
	 Евгени	Генов	е	многократен	шампион	по	джудо	и	самбо	на	България.	Той	
е	Европейски	шампион	по	джудо	за	младежи	през	1994	г.	 от	Монте	Карло,	
Франция,	Европейски	шампион	за	мъже	от	2003	г.	в	„Албена“,	България.	Носи-
тел	на	множество	медали	от	световни,	европейски	и	балкански	надпревари.	
Възпитаниците	му	от	СК	по	джудо	и	 самбо	 „Раковски“	в	Севлиево	вървят	
по	пътя	на	своя	треньор,	носители	са	на	много	национални	и	международни	
отличия.		

Евãени Генов: „за äа уñпееш, изпреварвай миñълта на противника ñи”
Когато	чуеш	химна	на	България,	пуснат	в	твоя	чест,	чувстваш,	че	всички	усилия	са	си	стрували,	казва	европейският	шампион	по	джудо

Евãени Генов
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ДИМО ТОДОрОВ
      
	 Ботевите	 четници	 Ни-
кола	Обретенов	и	Димитър	
Тодоров	–	Димитрото	са	от	
обкръжението	 на	 Христо	
Ботев	 и	 непосредствени	
свидетели	 на	 гибелта	 му	
на	Вола	на	20	май	1876	 г.	
Те	са	и	последните	Ботеви	
четници,	 доживели	 съот-
ветно	до	1939	и	1940	г.	По-
ради	загадъчната	смърт	на	
Христо	Ботев	има	различ-
ни	версии	как	и	от	кого	е	
убит.	Стига	се	до	версията,	
че	 е	 убит	 от	 най-близки-
те	 си	другари.	А	очевидци	
на	 гибелта	 му	 са:	 Никола	
Обретенов,	 Георги	 Апос-
толов,	Перо,	Сава	Пенев	и	
Димитър	Тодоров	 -	Димит-
рото.	От	тях	остават	живи	
и	 подробно	 съобщават	 за	
смъртта	на	Ботев	в	публи-
куваните	 спомени	 Никола	
Обретенов	 и	 Димитър	 То-
доров	-	Димитрото.
	 И	 двамата	 до	 края	 на	
30-те	 години	 участват	 в	
поклоненията	 на	 Вола.	
Най-усърдни	 поклонници	
са	студентите.	Те	им	поста-
вят	 прямо	 въпроса:	 „Как	
и	 от	 кого	 е	 убит	 Ботев?“.	
И	 двамата	 отговарят,	 че	
за	 това	 са	 разказали	 в	
спомените	 си.	Такъв	 е	 от-
говорът	на	Димитрото	при	
посещението	му	в	родната	
му	Нова	махала	през	1932	
година.
	 Димитър	Тодоров	-	Ди-
митрото	 е	 от	 габровската	
Нова	 махала.	 То	 е	 буд-
но	 ножарско	 и	 бунтарско	
възрожденско	 селище.	
Димитрото	 е	 роден	 на	
19	 февруари	 1855	 г.	 в	 но-
жарско	 семейство.	 Тогава	
е	 въстанието	 на	 Капитан	
дядо	 Никола.	 Той	 е	 само	
8-годишен	 по	 време	 на	
въстанието	 на	 даскал	 Ни-
кола	 Стефанов	 през	 1862	
г.	 Тогава	 новомахленецът	
Донко	 Тодоров	 участва	

във	 въстанието	 и	 е	 зато-
чен	 в	 Диарбекир.	 Шест	
години	по-късно,	през	1868	
година,	 на	 съседния	 връх	
Бузлуджа	 загива	 Хаджи	
Димитър	 с	 оредялата	 си	
чета.	Тогава	 в	Новата	ма-
хала	 нахлуват	 200	 турски	
низами.	 За	 назидание	 за-
качват	 на	 дърво	 главите	
на	 двама	 четника.	 Това	
прави	 потресаващо	 впе-
чатление	 на	 непокорните	
новомахленци	 и	 особено	
на	 13-годишния	 Димитър.	
Тогава	решава,	че	„това	не	
се	търпи“,	напуска	бунтов-
ното	 селище	 и	 отива	 във	
Влашко.	Така	 се	 определя	
житейският	му	път	-	път	на	
емигрантство	и	на	хъш.
	 Във	 Влашко	 отива	 с	
друг	ножар	и	постъпва	при	
братя	 Тутнишеви,	 габро-
вци,	търговци	в	гр.	Питеш.	
От	 1873	 г.	 е	 в	 Букурещ	 и	
става	надзирател	на	склад	
за	 дървени	 материали.
Складът	 е	 на	 Гица	 Пенку,	
българин,	мушиер	и	търго-
вец.	 Закърмен	 със	 свобо-
долюбиви	идеи,	Димитрото	
се	свързва	с	ръководители	
на	 емиграцията	 и	 следи	
събитията	 в	 поробеното	
ни	 отечество.	 Свързва	 се	
с	 революционни	 среди	 и	
дейци	 и	 бъдещи	 Ботеви	
четници.
	 	 	 Отдаден	 на	 комитет-
ското	 дело,	 Димитрото	
едва	 сдържа	 възторга	 си	
и	 от	 началото	 на	 бунтов-
ната	1876	година	се	отдава	
всецяло	 на	 делото.	 Обзет	
от	 патриотични	 чувства,	
20-годишният	 младеж	 вър-
ши	през	пръсти	служебна-
та	си	работа.	Даже	губи	и	
съня	си.
	 С	 двама	 свои	 другари	
напуска	 работа	 и	 без	 да	
се	 обади	 на	 Гица	 Пенку,	
от	началото	на	май	е	вече	
в	Крайова.	Там	е	около	 3	
седмици,	до	16	май.
	 Приготовленията	 в	

цяло	 Влашко	 са	 в	 разга-
ра	 си.	 Христо	 Ботев	 пое-
ма	 воеводството.	 Никола	
Войновски,	капитан	от	ру-
ската	 армия,	 е	 родом	 от	
габровските	 колиби	 Бой-
новци.	Той	идва	от	Одеса	
за	военен	ръководител	на	
бъдещата	чета.	И	в	Крайо-
ва	подготовката	е	в	пълен	
ход.	 Никола	 Обретенов,	
Сава	 Пенев,	 Георги	 Ико-
номов	 и	 Димитрото	 заку-
пуват	 пушки,	 патрони	 и	
боеприпаси	с	изпратените	
пари	 от	 Враца.	 Приготвят	
фишеци	 и	 въстанически	
униформи.
	 Сутринта	 на	 17	 май	
групата	 -	 30	 четници	 от	
Крайова,	е	в	Бекет.	Те	са	
последната	група	с	12	сан-
дъка	 багаж	 -	 униформите	
и	оръжието	за	четата.	Из-
вестна	е	като	чета	„Свети	
Георги“.	 И	 те	 се	 качват	
на	 парахода	 като	 гради-
нари.	Освен	багажа	носят	
и	 знаме,	 ушито	 предната	
година	 от	 Петрана,	 сес-
тра	на	Никола	Обретенов.	
Четниците,	както	и	Димит-

рото,	 тръг-
ват	 на	 явна	
смърт	 и	 са	
готови	да	се	
жертват	 за	
свободата.	
Пред	 четни-
ците	е	неиз-
вестността,	
с в ъ р з а н а	
с	 лишения,	
страдания	 и	
явна	смърт.
	 Със	зав-
ладяването	
на	парахода	
при	 Козло-
дуй	 четни-
ците	 разби-
ват	 сандъ-
ците,	 обли-
чат	 въста-
нически те	
у н иф о рм и	
и	 се	 въоръ-

жават.	 Никола	 Войновски	
и	 Никола	 Обретенов	 пре-
броявят	 четниците	 -	 175	
на	 брой.	 Разделят	 ги	 на	
десятки.	Войводата	Христо	
Ботев	 възлага	 на	 Димит-
рото	 да	 следи	 за	 реда	
и	 тишината	 на	 парахода.	
Връчва	знамето	на	Никола	
Куруто.	Никола	Обретенов	
е	касиер	на	четата.
	 По	обяд	на	17	май	че-
тата	 слиза	 на	 козлодуй-
ския	 бряг.	 Димитрото	 е	 с	
първата	група.
	 Четата	 се	 събира	 око-
ло	 знамето.	 Христо	 Бо-
тев	 произнася	 вълнуващо	
слово,	 запомнено	 за	 цял	
живот	 от	 Димитрото.	 Под	
знамето	 и	 кръстосаните	
саби	 от	 Христо	 Ботев	 и	
Никола	 Войновски	 поп	
Сава	Катрафилов	закълна-
ва	четниците.	Никола	Вой-
новски	повежда	четата	от	
Козлодуй.	 За	 Враца	 тръг-
ват	 с	 песента	 на	 Стефан	
Стамболов:	 „Не	щеме	ний	
богатство,	 не	 щеме	 ний	
пари“.	 В	 полунощ	 мина-
ват	 през	 село	 Борован	 и	

осъмват	 на	 Милин	 камък,	
край	село	Баница.
	 Първото	 сражение	 с	
потерите	 става	 на	 Милин	
камък.	 То	 продължава	
през	целия	ден.	Загиват	11	
четника.
	 На	 Веслец	 напразно	
очакват	въстаници	от	Вра-
ца.	С	песни	четата	тръгва	
през	 Камарата	 за	 Вола.	
Четниците	 се	 разделят	
на	 две	 групи,	 водени	 от	
Христо	 Ботев	 и	 Никола	
Войновски.	 Димитрото	 не	
се	отделя	от	Ботев.	Той	е	
запленен	 от	 пламенното	
му	 слово,	 нямащо	 равно	
на	себе	си.
				Привечер,	когато	група-
та	 на	 Христо	 Ботев	 изли-
за	 на	 Вола,	 турска	 тръба	
дава	 сигнал.	Ботев	 се	 из-
правя	да	огледа	обстанов-
ката	 и	 пада	 прострелян.	
Смъртта	 настъпва	 ведна-
га.	Живи	свидетели	на	ги-
белта	му	 са	 членовете	 на	
щаба:	 Никола	 Обретенов,	
Георги	 Апостолов,	 Сава	
Пенев	и	Димитрото.	За	да	
не	 се	 гаврят	 с	 трупа	 на	
Ботев,	 Никола	 Обретенов	
и	 Георги	 Апостолов	 взе-
мат	войводските	отличия	и	
личните	 вещи.	 На	 проща-
ване	посипват	 трупа	му	 с	
шипков	цвят.
	 	 	 	 След	 гибелта	 на	 вой-
водата	 повечето	 четници	
се	пръскат.	Войновски	по-
ема	командването.	С	него	
са	 15	 четника	 с	 Никола	
Обретенов,	 Сава	 Пенев	 и	
Димитрото.	Те	решават	да	
отидат	 в	 Тракия	 при	 та-
мошните	 въстаници,	 без	
да	знаят,	че	там	въстание-
то	е	потушено.
					На	26	май	групата	пре-
минава	 придошлия	 Искър	
при	 село	 Лютиброд.	 Пъту-
ват	 дни	 наред	 при	 посто-
янни	дъждове,	студ	и	глад,	
преследвани	 постоянно	
от	 потери,	 но	 дъждовете	
заличават	 дирите	 им.	 Съ-

провождат	 ги	злополуки	и	
нещастия.	Някои	се	изгуб-
ват	 в	 непознатата	 плани-
на.	Към	1	юни	групата	е	от	
9,	а	след	15	юни	остават	5.	
Те	 са:	 Никола	 Войновски,	
Никола	 Обретенов,	 Сава	
Пенев,	Димитрото	и	Стоян	
Ловчалийчето.	 От	 студен	
дъжд	се	простудява	Нико-
ла	 Войновски.	 Тогава	 Ди-
митрото	ляга	върху	него	и	
го	затопля.
			Като	узнават,	че	въста-
нието	 в	Тракия	 е	 потуше-
но,	 тръгват	 за	 Троянския	
манастир.	 В	 търсене	 на	
троянската	 пътека	 мина-
ват	 на	 15	 юни	 край	 с.	
Рибарица	 и	 спират	 при	
трески	от	4	отсечени	буки.	
Остават	 да	 нощуват	 тук,	
но	сутринта	ги	открива	по-
теря.	Димитрото	забелязва	
протегнати	ръце	и	 стреля.	
И	 потерята	 открива	 огън.	
Убит	е	Никола	Войновски.	
При	 изтеглянето	 Никола	
Обретенов	си	забравя	ра-
ницата	и	калпака.
				При	с.	Шипково	се	до-
веряват	на	Пенчо	и	Петър	
Батоша,	говедари	на	Балю	
чорбаджи	 от	 Троян.	 Те	 ги	
водят	 в	 изоставения	 му	
хан	 край	 с.	 Бели	 Осъм.	
Дават	 им	 вино,	 по-бързо	
да	заспят.	Сутринта	Димит-
рото	 пръв	 открива,	 че	 са	
обградени.	 Кметът	 на	Ши-
пково	 им	 предлага	 да	 се	
предадат.	 Дебелите	 стени	
(дъски)	 на	 хана	 ги	 пред-
пазват	в	престрелката.	То-
гава	кметът	запалва	хана.	
Димитрото	 разбутва	 пок-
рива	 да	 излиза	 пушекът,	
но	 и	 огънят	 се	 разпалва.	
Тогава	Димитрото	 откъсва	
от	 бялата	 си	 риза	 и	 се	
предават.	Само	Стоян	Лов-
чалийчето	се	самоубива.
	 Потераджиите	 са	 го-
тови	да	 ги	 колят.	Възпира	
ги	 троянският	 мюдюрин.	
Навързани	 на	 въже,	 тръг-
ват	 в	 процесия.	 Начело	

на	 процесията	 е	 мюдюри-
нът	 и	 няколко	 големци	 на	
коне,	набучената	 глава	на	
Стоян	и	тримата	пленника.	
По	пътя	те	пеят	„Не	щеме	
ний	 богатство,	 не	 щеме	
ний	пари“.
	 Прекарали	 почти	 цял	
месец	 в	 скитане,	 гладува-
не	 и	 укриване	 в	 Балкана,	
те	са	подложени	на	низ	от	
страдания	 и	 унижения.	 В	
Ловеч	се	виждат	със	зало-
вения	 Захари	 Стоянов.	 В	
Търново	 след	 разпити	 оч-
акват	 бесилката	 с	 песен-
та	 „Балкан	 ечи“.	 Оковани	
във	 вериги,	 са	 препрате-
ни	 в	 Русе	 -	 извънредният	
военен	 съд	 да	 потвърди	
смъртните	им	присъди.	Но	
представители	на	европей-
ски	 страни	 налагат	 дожи-
вотен	затвор.
	 На	 1	 август	 са	 пре-
пратени	 в	 Цариград	 през	
Варна.	В	мрачна	и	влажна	
хумба	(затвор)	на	Босфора	
прекарват	 до	 обявяване	
на	Освободителната	война	
през	лятото	на	1877	г.	След	
руския	десант	при	Свищов	
са	 изпратени	 в	 Сен	 Жан	
д‘Акр	 (Акия)	 в	 Палестина.	
Те	са	заточени	до	21	март	
1878	 година,	подписването	
на	 Санстефанския	 мирен	
договор.	 Заточението	 е	
сравнително	 по-кратко	 и	
леко,	 защото	 успехите	 на	
руското	оръжие	ги	крепят.	
Освобождението	посрещат	
с	 радост,	 но	 и	 със	 скръб	
по	загиналите	другари.	
			Вестник	„Мир”	публику-
ва	спомените	на	Димитро-
то	през	1926	година.	След	
две	 години	 Георги	 Кара-
иванов	 издава	 „Спомени	
на	Димитър	Тодоров	 -	Ди-
митрото,	четник	от	Христо	
Ботйовата	 чета”.	 Поради	
интересния	 и	 непосред-
ствен	разказ	на	Димитро-
то,	от	щаба	на	четата,	кни-
гата	 е	 преиздадена	 през	
1938	година.

Преäи 88 ãоäини веñтник “Мир” публикува за първи път 
ñпомените на ботевия четник Димитрото от Новата махала

сТЕФАН ДИМИТрОВ
 
	 Беше	 през	 учебна-
та	 1955/1956	 година.	 Във	
Второ	 основно	 училище	
„Неофит	Рилски“	възникна	
инициатива	 най-добрият	
клас	 да	 учи	 в	 стаята	 на	
Митко	 Палаузов,	 а	 отли-
чникът	 на	 класа	 да	 седи	
на	неговия	чин.	Тази	чест	
се	падна	на	нашия	VII	„б“	
и	 персонално	 на	 мене.	
Чинът	си	беше	обикновен	
чин,	 само	 дето	 имаше	 в	
дясната	 си	 страна	 мал-
ка	 жълта	 метална	 табел-
ка	 със	 съответния	 над-
пис	(виж	снимката).	След	
мене	 традицията	 продъл-
жи	 още	 десетки	 години,	
докато	дойде	„демокраци-
ята“...
	 Днес	 всичко	 това	 е	
заличено,	 отхвърлено,	
забравено...	 За	 това	 сви-
детелства	 и	 излязлата	
съвсем	 наскоро	 книга	
„Основно	 училище	 „Нео-
фит	 Рилски“	 -	 гр.	 Габро-
во	 -	история	и	традиции“,	
изготвена	 като	 част	 от	

проекта	 „Да	 на-
правим	училище-
то	 привлекател-
но	 за	 младите	
хора“.	 Състави-
тел	 и	 ръководи-
тел	 на	 екипа	 е	
преподавателят	
по	 история	 гла-
вен	 учител	 Ана-
толи	 Антов.	 За	
достойнствата	
на	книгата	-	а	тя	
безспорно	 при-
тежава	 такива!	
-	 вестник	 „100	

вести“	 вече	 писа.	 Особе-
но	ценен,	според	мене,	е	
документалният	(и	най-ве-
че	снимковият)	материал,	
който	 представлява	 голя-
ма	част	от	съдържанието.	
А	също	и	много	високото	
полиграфическо	 и	 худо-
жествено	 оформление	 на	
издателство	„ЕКС-ПРЕС“.
	 Като	 възпитаник	 на	
това	 учебно	 заведение	
обаче	 не	 мога	 да	 не	 от-
бележа,	 че	 съществуват	
определени	 пропуски	 в	
поднасянето	на	историята	
и	традициите	на	училище-
то.	
	 На	 места	 периодика-
та	е	нарушена,	сякаш	от-
делни	 моменти	 са	 се...	
„изпарили“,	 т.	 е.	 не	 са	
отбелязани.	 Акцентувано	
е	 повече	 върху	 живота	
и	 дейността	 на	 патрона,	
отколкото	 на	 училищната	
и	 извънкласната	 дейност.	
А	 отбелязването	 само	 с	
едно	изречение	(цитат)	на	
националния	символ	в	ан-
тифашистката	 съпротива	
у	 нас	 Митко	 Палаузов	 е	

направо	 тенденциозно!	
(Неговата	 роля,	 място	 и	
значение	 в	 тази	 борба	
не	 са	 предмет	 на	 насто-
ящите	редове	-	б.	а.)	Едно	
дете	като	Ани	Франк	ста-
на	 световноизвестно	 със	
своя	 дневник,	 писан	 по	
време	на	нацистката	оку-
пация	на	Холандия,	а	ние	
все	още	спорим	имало	ли	
е	 фашизъм	 в	 България,	
имало	ли	е	или	не	парти-
занско	движение,	игнори-
райки	и	факти,	и	народна	
памет,	 и	 собственото	 си	
достойнство.
	 Не	 забелязах	 в	 по-
сочената	 книга	 и	 моите	
любими	 учители	 П.	 Бра-
танов,	Д.	Иванова,	Е.	Ма-
ринова	и	др.	Няма	споме-
нат	 по	 име	 поне	 един	 от	
многото	 достойни	 възпи-
таници,	 станали	 впослед-
ствие	 известни	 професо-
ри,	 учители,	 журналисти,	
художници,	 бизнесмени,	
обществени	 и	 политиче-
ски	 деятели	 (един	 от	 по-
следните	 е	 вече	 няколко	
мандата,	 включително	 и	
през	 настоящия,	 депутат	
в	 Народното	 събрание)?	
За	 сметка	 на	 това	 има	
4-5	 снимки	 на	 сегашната	
директорка.	 Така	 и	 обек-
тивността,	 и	 истинността	
се	изкривяват.	Обслужват	
се	извънучилищни	цели.	
	 А	 всеизвестно	 е,	 че	
историкът	трябва	да	бъде	
максимално	 безпристрас-
тен.	 От	 това	 написаното	
за	 Второ	 основно	 учи-
лище	 „Неофит	 Рилски“	 -	
Габрово,	 повече	щеше	да	
спечели.

а аз ñеäях на чина 
на Митко Палаузов

Делегацията от български депутати, която връчва на Алек-
сандър Батенберг решението за избора му за княз на Бълга-
рия. Ялта, септември 1879 г. Експонат на НиМ

АНгЕЛ АНгЕЛОВ
	 Мнозина	 са	 тези,	 кои-
то	 знаят,	 че	 габровецът	
Тодор	 Стоянов	 Бурмов	 е	
първият	 министър-предсе-
дател	 на	 България	 след	
Освобождението.	 Малци-
на	са	навярно	тези,	които	
знаят,	 че	 той	 е	 и	 първият	
княжески	 наместник	 след	
Освобождението.	 Отбе-
лязването	 тази	 година	 на	
180-годишнината	от	рожде-
нието	 на	Тодор	 Бурмов	 е	
добър	повод	 да	 се	разка-
же	 и	 за	 тази	 негова	 дей-
ност.	
	 В	 член	 19	 на	 Търнов-
ската	 конституция,	 приета	
от	учредителното	събрание	
на	16	април	1879	година,	е	
записано	 за	 наместниче-
ство	 в	 управлението	 на	
българската	държава	след-
ното:	 „Князът	 е	 длъжен	
да	се	намира	постоянно	в	
Княжеството.	 Ако	 на	 вре-
ме	 излазя	 из	 него,	 той	
си	 назначава	 Наместник,	
който	 докле	 отсъствува	
Князът,	 ще	 има	 правдини	
и	 длъжности,	 определени	
с	особен	закон.	За	излазя-
нието	си	из	Княжеството	и	
за	 назначаването	 Намест-
ника	 си	 Князът	 обявява	
народу	чрез	прокламация“.	
В	 учредителното	 събра-
ние	 член	 19	 от	 Търнов-
ската	 конституция	се	при-
ема	 „с	 висшегласие	 без	
никакво	 променяние“	 от	
депутатите.	 В	Търновската	
конституция	владетелят	на	
Българската	 държава	 се	
титулува	„С	Божия	милост	
и	народната	воля	княз	на	
България“,	 а	 неговият	 на-
местник	 -	 „По	 высочайша	

заповед	Наместник	на	Не-
гово	 Величество“.	 Преди	
българският	княз	да	назна-
чи	свой	наместник,	канди-
датурата	му	се	обсъжда	в	
Княжеския	съвет.
	 Два-три	 месеца	 след	
назначаването	му	 за	 княз	
на	 България	 Александър	
Батенберг	предприема	по-
сещение	 в	 Румъния.	 По	
този	 повод	 той	 издава	
прокламация	 към	 българ-
ския	 народ	 със	 следния	
текст:
 КняжесКа проКламация
 ны александър I
 с божия милост и на-
родната воля
 Княз на българия
 обявяваме на всички-
те наши вероподданы, че 
като имамы да направимъ 
посещение на дружествен-
ный и съседний нам ру-
мънския Княз, ный ще из-
леземэ за тая целъ из на-
шата държава на септем-
врий осемнасетий и ще 
влеземъ пак на двадесеть 
вторый от същий месяцъ. 
за времето на това наше 
отсъствие из държавата, 

ный съгласно с 19 ста-
тия от Конституцията 
назначавамы за нашъ на-
местникъ председательтъ 
на Министерский съвятъ, 
г-на т. бурмова.
 издадено въ градътъ 
русчукъ, на тысяща осемъ 
стотинъ и седемдесет и 
девето лято, септемврий 
седемнайсетый.
 александър“.
	 Основните	 задължения	
на	Тодор	Бурмов	като	бъл-
гарски	 княжески	 намест-
ник	тогава	били	да	органи-
зира	изпращането	на	княз	
Александър	 I	 в	 Русе	 за	
Румъния	 и	 да	 го	 посрещ-
не	 при	 завръщането	 му	 в	
България.	 Като	 княжески	
наместник	 той	 трябвало	
да	 готви	 и	 насрочените	
за	 30	 септември	 избори	
за	 Обикновено	 народно	
събрание.
	 На	 22	 септември	 1879	

г.	е	изпратена	депеша	(те-
леграма)	 от	 Букурещ	 от	
първия	 секретар	 на	 Него-
во	Височество	Българския	
княз	до	княжеския	намест-
ник,	в	която	пише:
	 „Министру	Бурмов,
	 Букурещ	 22-ый	 септем-
врий	 Негово	 Высочество	
Князът	 ще	 влезе	 въ	 Кня-
жеството	на	23-ий	септем-
врий	в	неделя.	По	запове-
дъ	 на	 Негово	 Величество	
ви	 съобщавамъ,	 че	 длъж-
ностъта	ви	като	Намястни-
къ	ще	ся	продължи	още	до	
реченный	день.
	 Първый	секретар	Стои-
ловъ“.
	 Цитираната	 телеграма	
показва	 колко	 важна	 е	
длъжността	 княжески	 на-
местник	в	управлението	на	
българската	държава,	коя-
то	 длъжност	 за	 пръв	 път	
се	изпълнява	от	габровеца	
Тодор	Бурмов.

Тоäор бурмов - първият княжеñки 
намеñтник ñлеä Оñвобожäението
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сТроИТеЛсТВо
сЪБАрЯ И почиства 
от А до Я и извършва 
строителни работи - тел. 
0895/043-388.
кЪрТИ, ИззИжДА - 
0878/943-895.
кЪрТИ И пробива - 
0897/832-363
ремоНТ И направа на по-
криви - бързо и качестве-
но - 0897/390-194. [16, 
16]
ВсЯкАкВИ ремоНТИ, 
дренажи, изолации, покри-
ви и др. - 0896/302-462. 
[16, 16]
кЪрТИ, ПочИсТВА, ВиК - 
тел. 0892/778-814. [16, 13]
сТроИТеЛНА БрИгАДА 
извършва ремонт на по-
криви, хидроизолации и 
цигли, улуци, топлоизола-
ция, гипсокартон, шпак-
ловка, боя, дренаж и др. 
- 0895/955-345. [16, 8]
сТроИТеЛНА фИрмА из-
вършва ремонти на покри-
ви – 0988/920-010. [11, 
8]

ВЪТрешеН ремоНТ
БезПрАшНо цИкЛеНе - 
0887/040-471.
фАЯНс, ТерАкоТА, ВиК, 
ЕЛ. - на тел. 0878/943-
895.
БоЯДИсВАНе, шПАкЛоВ-
кА, окачен таван, изола-
ции - тел. 0877/044-326. 
[11, 1]
ПоЛАгАНе НА ламинат, 
фаянс и теракота - тел. 
0877/044-326. [11, 1]

ИзоЛАцИИ
АЛПИНИсТИ - 0898/907-
400
АЛПИНИсТИ, ТеНеке-
ДжИйскИ услуги  - 
0899/321-190
АЛПИНИсТИ - 0878/447-
244.

ЩорИ
еТ „ВеДИмА-м“ - ЩОРИ 
- 066/86-59-50, 0887/22-
43-45.

еЛ. ИНсТАЛАцИИ, ремоНТИ
ремоНТ И монтаж на 
бойлери и автоматич-
ни перални по домовете, 
без почивен ден  - тел. 
066/82-16-75, 0899/284-
703.
ПоПрАВЯм еЛ. уреди и 
ВиК - тел. 0894/220-509. 
[17, 15]

Вик, комИНИ
Вик моНТАж и под-
дръжка - справки на тел. 
0887/680-034.
мАшИННо оТПУшВАНе 
на канали - 0897/615-666
ВоДооТоПЛИТеЛНИ И 
ВиК инсталации. Солар-
ни инсталации. Проекти-
ране, доставка и монтаж 
0898/57-22-13
оТПУшВАНе НА канализа-
ции - тел. 0876/788-233.
комИНочИсТАч - тел. 
0889/177-737.
Вик УсЛУгИ, полипропи-
лен - 0988/806-430. [17, 
17]
фИрмА ПреДЛАгА ВиК 
и ел. услуги - гаранти-
ра качество, коректни 
цени, издава документ - 
0876/503-910. [11, 10]
комИНочИсТеНе - тел. 
0895/240-227. [22, 9]
ПочИсТВАНе НА комини - 
тел. 0898/237-231. [22, 9]
Вик И ел. инсталации и 
услуги - тел. 0877/044-
326. [11, 1]

ДогрАмА
AluminA GlAss - про-
изводство и монтаж на 
AL и PVC дограма, из-
зиждане на тераси - 15% 
отстъпка - справки на тел. 
0988/806-430. [17, 17]

роЛПЛАсТ - AL и PVC 
дограма, до -30% коледно 
намаление - справки на  
тел. 0877/044-326. [11, 1]

ремоНТ НА еЛекТроУреДИ 
И еЛекТроНИкА
ремоНТ НА телевизо-
ри, плазми, LCD, LED, 
МОНИТОРИ - справки на 
066/804-193, 0887/942-
469.
ремоНТ НА МИКРОВЪЛ-
НОВИ ПЕЧКИ, резерв-
ни части - 066/804-193, 
0887/942-469.
ремоНТ НА всички мар-
ки автоматични перални 
- тел. 0888/294-214. [26, 
15]
ремоНТ НА телевизо-
ри по домовете - тел. 
0888/279-846. [22, 4]

ПочИсТВАНе
„еЛИ 07“ ЕООД - по-
чистване  - 066/857-028, 
0893/435-258, 0898/485-
154.

меБеЛИ, оБзАВежДАНе
меБеЛИ По поръчка, 
конкурентни цени - тел. 
0887/830-601. [22, 21]

УсЛУгИ
ПочИсТВАНе - тел. 
0889/177-737.

ПроДАВА мАТерИАЛИ
ПЛочИ И камък продава 
тел. 0879/020-208. [3, 2]

ПроДАВА оБзАВежДАНе
ИТАЛИАНскА сУшИЛНЯ 
- перфектна, 250 лв., се 
продава на тел. 0877/799-
044. [6, 1]

ПроДАВА рАзНИ
НоВИ мАсЛеНИ радиато-
ри с 11 ребра, в гаранция, 
40 лв., продава 0888/567-
892. [7, 7]
ТеЛеВИзор sHiVAKi - 30 
лв., стара шевна машина 
NECCHI - 100 лв., книги 
и картини - евтина раз-
продажба, продава тел. 
0893/790-211. [3, 3]
кАмИНА „ПрИТИ“ 13 
продава тел. 0897/752-
242. [11, 3]
черВеНо И бяло вино 
продава тел. 0899/845-
318. [11, 2]

мАсА, ТеЛеВИзор, кар-
тини, глинена посуда, ка-
сетки, дискове и други ев-
тино продава - справки на  
тел. 0893/790-211. [2, 2]
ПрАВеН коТеЛ и радиато-
ри продава тел. 0888/508-
819. [2, 1]
ПерАЛНЯ „AEG“ и цир-
куляр за дърва продава - 
справки на тел. 0899/943-
105. [3, 1]

сеЛскосТоПАНскА 
ПроДУкцИЯ
БАЛИ сеНо продава - 
справки на тел. 0886/897-
111. [22, 14]

жИВоТНИ ПроДАВА
зАйцИ И фуражи за зай-
ци продава тел. 0878/854-
109.
мАЛкИ ПрАсеНцА, телни 
крави, бик продава тел. 
0899/868-855, 06714/27-
44. [5, 5]
УгоеНИ ПрАсеТА продава 
тел. 0894/216-614. [11, 4]

кУПУВА рАзНИ
сТАрА НАфТА купува 
0896/537-777.
АкорДеоНИ кУПУВА тел. 
0878/434-708. 
сТАрИ кАрТИНИ, броени-
ци, златни накити - стари 

и нови, пушки, пистоле-
ти, щикове, кортици, саби, 
ками,  медали, ордени, 
значки, монети, банкноти, 
пафти, музикални инстру-
менти, играчки, подноси, 
книги, бижута, ибрици, 
икони, картички, чанове, 
часовници, кандила, свещ-
ници, мотори - 0988/887-
290 , 0988/991-314 - Ве-
лизар [20, 20]
сТАрИ, НерАБоТеЩИ пе-
рални, хладилници, печ-
ки, бойлери, пружини от 
легла, радиатори, цистер-
ни и варели от нафта и 
всякакви други железа, 
директно от адрес изку-
пува 0888/238-669 и 
0895/190-585. [33, 11]
сЛАДкАрНИцА „сТеАН“ 
изкупува орехови ядки - 
справки на тел. 066/804-
862. [10, 2]
кУПУВАм орехоВИ трупи  
0896/53-77-77

ИмоТИ ПроДАВА
ПроДАВАм Без посред-
ник апартаменти от 60 до 
110 кв. м, ново строител-
ство, намиращи се в кв. 
Тлъчници, цена: 290 евро/
кв. м - тел. 0893/661-325. 
[31, 8]
гАрсоНИерА, В отлично 
състояние, на ул. „Види-
ма“ по споразумение про-
дава тел. 0887/898-640. 
[11, 4]

ПАрцеЛ В центъра - 300 
квадратни метра, с из-
градени основи, магазин 
в квартал Трендафил - 
справки тел. 0895/413-
801. [1, 1]
АПАрТАмеНТ - 60 кв. м, 
в идеален център продава 
тел. 0885/118-838. [6, 3]
АПАрТАмеНТ В кв. Бички-
ня продава тел. 0898/230-
700. [5, 2]
ПомеЩеНИе - 107 кв. 
м, на бул. „Могильов“ 2 
(блок „Сони“) продава 
тел. 0887/215-496. [11, 1]

ИмоТИ ДАВА ПоД НАем
ДВУсТАеН оБзАВеДеН 
апартамент до Осмо ОУ 
отдава под наем тел. 

0882/825-955. [11, 9]
гАрсоНИерА, оБзАВе-
ДеНА, дава под наем - 
справки на тел. 0879/692-
200. [11, 8]
кВАрТИрА НАД ГУМ дава-
под наем тел. 0889/101-
797. [3, 3]
АВТомИВкА ДАВА под 
наем тел. 0895/710-934. 
[6, 3]
кВАрТИрА, кЪЩА в кв. 
Стефановци се дава под 
наем на тел. 0899/765-
630. [2, 2]
сАмосТоЯТеЛНА сТАЯ 
под наем - тел. 0898/598-
440. [11, 2]
АВТомИВкА В центъра на 
Габрово дава под наем 
тел. 0884/957-573. [4, 2]

земИ
земИ И гори в землища 
Лесичарка и Донино ку-
пува тел. 0877/895-717. 
[3, 1]

НоЩУВкИ
НоЩУВкИ - справки на 
тел. 0896/640-697. [22, 
11]
НоЩУВкИ В топ център, 
10 лв. - тел. 0877/240-
584. [28, 5]

хоТеЛИ
хоТеЛскИ сТУДИА за 
гости в централна градска 
част - справки на тел. 
0877/056-576, 066/801-
000.

АВТомоБИЛИ ПроДАВА
фоЛксВАгеН гоЛф 2 
за 950 лв. продава тел. 
0896/088-862. [11, 6]
сУБАрУ ИмПресА 1.6 
- 2001 г., продава тел. 
0878/156-028. [3, 3]

сИТроеН ZX, с АГУ, 1991 
г., и Ситроен Ксантия 
- 1996 г., продава тел. 
0888/101-026. [11, 3]

ВАз, москВИч
москВИч АЛеко продава 
тел. 0889/229-860. [8, 2]

АВТомоБИЛИ кУПУВА
коЛИ, БУсоВе (може и 
дефектирали) до 1000 
лв. от място изкупува  

0897/429-374
ВсЯкАкВИ АВТомоБИЛИ 
изкупува тел. 0896/088-
862. [22, 6]

АВТомоБИЛИ ПоД НАем
АВТомоБИЛИ ПоД наем 
- 0878/929-080. [22, 11]

скрАП, сТАрИ АВТомоБИЛИ
коЛИ зА скрап от място 
изкупува тел. 0899/092-
510. [22, 5]

рАБоТА ПреДЛАгА
„ПрИНц“ ооД предлага 
следните свободни по-
зиции: 5 п. ШИВАЧКИ - 
възможност За обучение; 
10 п. РЪЧНИ ОПЕРАЦИИ 
(подлепване, подгъване, 
боядисване, монтаж, ръ-
чен бод); 1 п. КРОЯЧ - 
възможност за обучение. 
1 п. КРОЯЧ - шпалт, траш. 
Дневна смяна, постоянна 
работа, трудов договор, 
гарантирано добро запла-
щане, възможност за на-
домна работа. Документи 
за кандидатстване (молба 
и автобиография) се пода-
ват на ул. „Орловска“ 154 
(до СПИДИ). За справки: 
066/803-489. [20, 14]
ВИНАрНА „ЛоПИ“ търси 
готвач/ка - 0898/514-054. 
[11, 11]
АВТомоНТьорИ с опит, 
високо заплащане, търси 
тел. 0898/598-440. [11, 
11]

хоТеЛ „ПрИмА S“ - Уза-
на, търси камериерка 
за зимния сезон - тел. 
0888/009-001. [11, 10]
ПИцАрИЯ „мАНИЯ“ 
търси сервитьори - тел. 
0899/161-663. [11, 9]
БИТоВо зАВеДеНИе тър-
си сервитьор/ка - тел. 
0887/002-030. [11, 9]
сТУДИо зА красота тър-
си маникюристка - тел. 
0895/005-430. [8, 8]
зАВеДеНИе В центъра 
търси сервитьорка - тел. 
0879/383-738. [11, 4]
ТехНИк еЛ. инсталации 
търси 0888/243-325. [6, 
6]
шИВАшко АТеЛИе търси 
шивачка - 0889/400-610. 
[5, 5]
ресТорАНТ „мАгНоЛИЯ“ 
търси готвачка за вечер - 
тел. 066/805-030. [11, 4]
АВТомИВкА ТЪрсИ ра-
ботници - 0897/971-741. 
[7, 2]

шофьор „с+е“ за Гър-
ция - тел. 0877/056-576. 
[5, 2]
2 БроЯ продавачки за 
нов магазин за хранител-
ни стоки - добро заплаща-
не, спешно търси - справ-
ки на тел. 0888/321-619. 
[2, 1]
мАсАжИсТкА ТЪрсИ - 
справки на тел. 0877/240-
584. [3, 1]

рАБоТА ТЪрсИ
ТЪрсИм рАБоТА - тел. 
0895/938-995. [11, 11]
фрИзьоркА ТЪрсИ ра-
бота в салон - тел. 
0877/869-597. [6, 1]
ТЪрсИ рАБоТА - с много 
добра компютърна грамот-
ност - 0885/845-597. [1, 
1]

грИжА зА ДецА
ПочАсоВо гЛеДАНе на 
деца - 0899/552-899. [11, 
9]

ПреВозИ
ТрАНсПорТ - 2.5 тона, 16 
куб. м  - 0899/377-924
ТрАНсПорТ с обемен бус, 
2.5 тона, цена по догова-
ряне. 0887/365-475

ТрАНсПорТ с бус - 0.45 
лв./км, и самосвал - 
0893/511-154.
ТрАНсПорТ с бус до 2 
тона - бордови, с брезент 
- 0897/696-061. [11, 8]

ТрАНсПорТ с бус, самос-
вал - 0892/074-641. [5, 5]

БИЛеТИ, ПЪТУВАНИЯ
АВТоБУсНИ, сАмоЛеТНИ 
БИЛЕТИ - 066/80-49-48.

ЛекАрИ
Д-р йорДжеВА - кожен 
лекар - на тел. 0888/544-
046.
Д-р БАЛНИкоВА - кожен 
лекар - на тел. 0888/878-
193.
ПсИхИАТЪр И НЕВРОЛОГ. 
Д-р Трифонов, Габрово, 
ул. „Емануил Манолов“ 
№ 12-А, 066/804-549, 
0885/251-655. ИЗДАВА 
ПСИХИАТРИЧНИ УДОСТО-
ВЕРЕНИЯ.

козмеТИкА, мАсАж
ПрофесИоНАЛНИ мАсА-
жИ от професионалистка 
на центъра - 0876/735-
596. [10, 9]
мАсАжИ - антицелули-
тен, медицински и др. - 
0877/240-584. [22, 4]

ЛечеНИе
кЛИНИкА „ВИТАмеД 
плюс“ -  Габрово, пре-
доставя своите услуги на 
ПРАЗНИЧНИ ЦЕНИ! Пред-

лагаме Ви процедури за 
оформяне на тялото с 
отслабващ ефект, стяга-
не, премахване на целу-
лит и белези, коригиране 
на бръчки. За тази цел 
използваме Липолазер, 
Кавитация, Целутрон, Ва-
куум масаж, RF лифтинг. 
Разполагаме с Инфрачер-
вена сауна, СПА капсула. 
Лечение и отслабване с 
Инфрачервен тунел. Тел. 
066/800-579.

оТоПЛеНИе
ПресЯТИ ВЪгЛИЩА дон-
бас и брикети, кафяви въ-
глища и разпалки. Безпла-
тен транспорт. 0887/031-
439, 0889/991-977, 
066/88-21-13, с/у КДН
„рАЯ 08“ - ДЪРВА ЗА ОГ-
РЕВ - метрови, нарязани 
и нацепени, БЕЗПЛАТЕН 
ТРАНСПОРТ - 0898/450-
946, 0887/105-729.
НАцеПеНИ ДЪрВА - 60 

лв. реален кубик, безпла-
тен транспорт - 0897/222-
062.
„ПехЛИВАНоВ“ - преся-
ти въглища донбас, бри-
кети, дърва. Ниски цени, 
безплатен транспорт - 
066/805-642, 0897/892-
903.
ДЪрВА зА огрев - всички 
видове - 0877/056-576, 
066/801-000. 
ДЪрВА зА огрев и разпал-
ки в чували - 0886/393-
726. [28, 26]
НАцеПеНИ ДЪрВА - 
65 лв., продава тел. 
0897/001-114. [22, 21]
АкАцИЯ - 45 лв. метрови, 
нацепени - 55 лв. - тел. 

0878/472-237. [22, 14]
режА ДЪрВА на 6 лв. - 
0899/050-080. [11, 8]
НАцеПеНИ ДЪрВА про-
дава тел. 0892/074-641. 
[5, 5]
еТ „ПеТЯ Гайдарова“ - 
донбаски въглища - 365 
лв./т, брикети - 280 лв./т, 
дърва за огрев. Безплатен 
транспорт. Тел. 0898/690-
606, 066/808-053. [24, 5]
режА ДЪрВА - 0899/278-
396. [12, 4]
ДЪрВА В чували - 4 лв./
бр. - тел. 0893/940-922. 
[26, 3]
чУВАЛ ДЪрВА - 4 лв./бр., 
нарязани - 60 лв./куб. - 
0893/511-154. [25, 2]

КОЛЕДНА ПРОМОЦИЯ!!!
ВИНАРСКА ИЗБА КАРАИСЕН

ПРОДАВА ВИНО ГЪМЗА
РЕКОЛТА 2014 г. ПО 1,70 ЛВ./Л 

промоцията важи 
ОТ 10.11.2014 ДО 31.12.2014 г.

ИЛИ ДО ИЗЧЕРПВАНЕ НА КОЛИЧЕСТВАТА.

тел. 06132 2459/2460, 0886 815 253

ВеТерИНАрИ
Д-р росеН ДИМИТРОВ 
- ВЕТЕРИНАРНА АМБУ-
ЛАТОРИЯ И ЗООМАГАЗИН 
- прегледи, лечение, про-
филактика, изкуствено 
осеменяване - Габрово, 
ул. „Стефан Караджа“ 
19, срещу Автогарата, 
до Уникс, тел. 066/806-
140, GSM 0888/671-905, 
0897/897- 822.

ДЗаллИ ООД
Италианска шивашка фирма

търси да назначи
ОПеРатОР 

СКлаДОВО СтОПаНСтВО
 Описание на длъжността:
	 Управление	 на	 движението	 на	 материалните	
запаси	във	фирмата:	съставяне	на	заявки,	поръчки		
и	отчитане	на	доставките	и	отпускането		на	мате-
риали,	 отчитане	 на	 засклаждането	 и	 продажбите	
на	готова	продукция,	изготвяне	на	справки	и	отче-
ти	за	ръководството	на	фирмата.
 Изисквания: 
	 -	Висше	образование	(икономическа	или	инже-
нера	специалност)	
	 -	Добри	компютърни	умения	и	ползване	на	при-
ложен	софтуер	Excel
	 -	Ползване	на	английски	или	италиански	език
	 -	Опит	в	работата	с	ERP	система	е	предимство
	 -	Организираност,	комуникативност,	способност	
за	работа	в	екип	и	бързо	адаптиране	към	динамич-
на	работна	среда
 Документи –	автобиография,	копие	от	диплома	
и/или	 удостоверения	 за	 допълнителна	 квалифи-
кация	можете	да	подадете	в	срок	до	03.12.2014	 г.	
всеки	 работен	 ден	 в	 сградата	 на	 фирмата	 в	 кв.	
Войново.
	 Важно:	 Кандидатите	 да	 имат	 възможност	
да	започнат	работа	веднага!
	 Само	ограничен	брой	кандидати	ще	бъдат	пока-
нени	за	интервю.	

За справки: тел. 066 815305

УроцИ, кУрсоВе
НемскИ езИк - уроци 
и подготовка за TestDaF 
- на тел. 0885 835 757.

ДАВА зАем
креДИТИ ДАВА тел. 
0885/703-217. [3, 3]

ероТИкА
секс зА мъже - 
0896/981-354. [11, 11]
момИче зА забавление 
- 0884/495-210. [6, 4]
ероТИчНИ мАсАжИ - 
0876/735-596. [22, 4]

ЯсНоВИДсТВо
мАг НИНА - ясновид-
ство, разваля магия, 
проклятие, изготвя за-
щити, амулети за къс-
мет, успехи в бизне-
са - тел. 0897/821-
148, 0876/782-577, 
0889/614-771. [5, 2]



6 	29	ноември	2014	г.	

	 Националният	конкурс	за	детско	
творчество,	 посветен	 на	 Деня	 на	
християнското	семейство	-	21	ноем-
ври,	 обявен	 от	 народно	 читалище	
„Зора-1872“	 -	 квартал	Нова	махала,	
с	 подкрепата	 на	 Община	 Габрово,	
приключи.	Награждаването	беше	на	
26	ноември	в	Ритуална	зала	на	Об-
щина	Габрово.
	 Конкурсът	 беше	 в	 два	 раздела	
-	литература	и	изобразително	изку-
ство,	в	две	възрастови	групи:	6	г.	-	4	
клас,	и	2	група:	5-8	клас.
	 Децата	имаха	право	да	участват	
с	по	една	творба	и	в	двата	раздела.	
Получените	 творби:	 за	 литература	
-	35	от	цялата	страна,	за	изобрази-
телно	изкуство	-	473	от	цялата	стра-
на	и	две	рисунки	от	Братислава.
	 Журито	 за	 литера-
турния	 раздел	 беше	 в	
състав:	 Минчо	 Минчев	 -	
председател,	 Елена	 Хри-
стова	 -	 представител	 на	
Община	 Габрово,	 Росица	
Кънева	-	представител	на	
народно	читалище	„Зора-
1872“.
	 За	изобразително	из-
куство:	 Елиза	 Ковачева	
-	 Цокова	 -	 председател,	
Стефан	 Ганев	 -	 предста-
вител	 на	 Община	 Габро-
во,	 Илиян	 Станчев	 -	
представител	на	народно	
читалище	„Зора-1872“.
	 Елена	 Христова	 връ-
чи	 наградите	 на	Община	
Габрово:	 за	 литература	
на	Петър	Чернокожев,	гр.	
Габрово,	 и	 за	 изобрази-
телно	 изкуство	 на	 Ради-
на	Георгиева,	Варна.
	 Наградите	 бяха	 оси-
гурени,	 благодарение	 на	

финансовата	 подкрепа	 на	ПП	 ГЕРБ 
-	 Габрово	 и	 фирма	 „Енев-Пилана“	
ООД,	гр.	Габрово.
 Раздел литеРатуРа
 ПъРВА	ВъЗРАСТОВА	ГРУПА:	
	 I	 награда	 -	Александър	 Христов	
Капсъзов,	 трети	 клас,	 гр.	 Свилен-
град.
	 II	награда	не	се	присъжда.
	 III	 награда	 -	 Радина	 Кръстева	
Петрова,	трети	клас,	гр.	Пазарджик,	
и	 на	Мария	Добромирова	Дойчева,	
трети	клас,	гр.	Варна
	 Поощрителни	 награди:	Ипек	 Ха-
тиджиева	Нуриева,	втори	клас,	Гор-

на	 Оряховица;	 Елеонора	 Велкова	
Добрева,	трети	клас,	Петрич.
 ВТОРА	ВъЗРАСТОВА	ГРУПА:
	 I	 награда	 -	 Светослав	 Георгиев	
Тодоров,	шести	клас,	гр.	София
	 II	 награда	 -	 Петър	 Чернокожев,	
седми	клас,	гр.	Габрово,	и	Алексан-
дрия	Николова,	шести	клас,	с.	Киче-
во
	 III	 награда	 -	 Ивайла	 Николаева	
Йолчева,	 пети	 клас,	 гр.	Търговище,	
и	Елица	Светославова	 Ганева,	 пети	
клас,	гр.	София
	 Поощрителна	награда:
Цветомира	Борисова,	пети	клас,	гр.	
Габрово
 Раздел изобРазително изкуство 
 ПъРВА	ВъЗРАСТОВА	ГРУПА:
	 I	награда	-	Полина	Стоянова,	гр.	
Търговище
	 -	Радина	Георгиева,	гр.	Варна
	 II	награда	-	Деница	Иванова,	гр.	
Летница
	 III	 награда	 -	 Божидар	 Антонов,	
гр.	Търговище
	 Поощрителни	награди:
	 Бояна	Върбанова,	гр.	Търговище;	
Елис	Исмет,	гр.	Търговище;	Любоми-
ра	Георгиева,	 гр.	Севлиево;	Полина	
Иванова,	 гр.	Добрич;	Драгомир	Ни-
кифоров,	гр.	Търговище
	 ВТОРА	ВъЗРАСТОВА	ГРУПА:
	 I	 награда	 -	 Мириан	 Методиева,	
гр.	Габрово
	 II	награда	-	Полин	Чолакова,	гр.	
Летница
	 III	награда	-	Никол	Манолова,	гр.	
Пловдив
	 Поощрителни	награди:
Божидар	 Маринов,	 гр.	 Летница	 и	
Александрия	Иванова,	гр.	Летница
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Градът е натежал от мокри кестени,
които тупкат весело по тротоара.
Врабците са накацали и весели,
със локвите и с хората си разговарят.

За мен езикът им е малко непонятен,
но знам, че са безделници щастливи,
В града е есен, а пък есента е златна
и слънчева, и щедра, и красива.

Паветата са жълти като слънчице,
което днес е шумчица от явор,
от вятъра подета върху къщите,
подпалила в карминено стъклата.

Прегръща ме градът, тъй както мама
люлее ме, люлее ме, успива...
От родният ми край по-хубав няма.
Аз брат съм на врабчето приказливо.

Светислав тодоров, 
6 клас, гр. София
ПъРВА НАГРАДА, 
втора възрастова група

	 Снощи	 в	 галерия	
„Христо	 Цокев“	 беше	 от-
крита	 самостоятелна	 из-
ложба	 на	 габровския	 ху-
дожник	Цветан	Колев.	Ав-
торът	представя	24	творби		
живопис.
	 Цветан	 Колев	 е	 роден		
през	 1949	 г.	 в	 гр.	 Габро-
во.	 През	 1976	 г.	 завърш-
ва	 Московския	 текстилен	
институт	 в	 Русия,	 степен	
„Висше	 художествено	 об-
разование”,	 специалност	
„Текстил“.	 В	 момента	 е	
доцент	 по	 живопис	 във	
Факултета	за	изящни	изку-
ства	 на	Великотърновския	
университет.
	 Има	 10	 самостоятелни	
изложби	в	страната.	Носи-
тел	е	на	Голямата	награда	
-	 статуетката	 „ЗЛАТНИЯТ	
ЕЗОП”	 2007,	 на	 награда-
та	 на	Община	 Габрово	 за	
2014	 г.,	 получи	награда	за	
живопис	на	Велико	Търно-
во	–	за	участие	в	изложба	
по	случай	празника	на	Ве-
лико	Търново.	През	2008	г.	
взе	Първа	награда	за	жи-
вопис	от	конкурс	на	„Али-
анц	България	Холдинг’’.
	 Изложбата	 може	 да	
бъде	видяна	до	17		декем-
ври.

Öветан колев показва 24 живопиñни 
творби в ãалерия „Õриñто Öокев

“

МИНЧО г. МИНЧЕВ

	 472	 рисунки	 и	 над	 50	
литературни	 творби	 участ-
ваха	 в	 конкурса	 на	 На-
родно	 читалище	 „Зора”	 в	
кв.	 Нова	 махала,	 органи-
зиран	 от	 секретаря	 Боря-
на	 Христова,	 която	 макар	
с	музикално	 образование,	
обърна	 око	 към	 другите	
изкуства	–	рисуване	и	ли-
тературно	 творчество	 (виж 
материала долу).

	 Това	 са	 над	 500	 пис-
ма,	 прилежно	 пакетирани	
и	надписани,	над	500	пис-
ма,	 получени	 от	 цялата	
страна,	 че	 и	 от	 чужбина.	
Това	 са	 писма,	 в	 които	 е	
отбелязано	името	на	ръко-
водителя	на	детето.	Значи	
на	 много	 места	 художест-
веният	 процес	 на	 децата	
се	 наблюдава	 и	 подпо-
мага.	 Рисунките	 са	 десет	
пъти	повече.	Явно	словото	
по-трудно	 се	 отдава.	 Дру-

гите	 изкуства	 в	 училище	
се	 преподават	 от	 дипло-
мирани	 специалисти	 –	 ху-
дожници,	музиканти,	хоре-
ографи,	но	литературата	е	
преди	всичко	запознаване	
с	 класически	 национални	
и	 световни	 образци.	 Учи-
лище	за	поети	няма.	
	 Дълго	 време	 не	 бях	
чел	 детско	 литературно	
творчество.	 Сега,	 поканен	
да	бъда	сред	журиращите,	
с	 трепет	 и	 надежда	 раз-
листвах	и	четях	написани-
те	 на	 компютър	 творби…	
Но	 имаше	 и	 написани	 на	
ръка,	 дори	 с	 правописни	
грешки,	 но	 илюстрирани	
с	цветни	химикали…	А	как	
радват	 находките	 на	 де-
цата!	 За	 Сашко	 България,	
че	 и	 Европа	 започват	 от	
„гранитния	граничен	камък	
в	 Свиленград”;	 Ивайла	 от	
Търговище	 прегръща	 изгу-
беното	 ловджийско	 куче;	
Елица	 и	 брат	 й	 от	 Со-
фия	 „осиновяват”	 по	 едно	
дръвче	 с	 техните	 имена;	
Светислав	разговаря	с	ту-
пкащите		по	жълтите	паве-
та	 на	 столицата	 натежали	
есенни	 кестени;	 а	 Сашка	
от	 Варна	 тайно	 ни	 намиг-
ва,	че	няма	да	ни	разкаже	

всичките	 си	 лудории,	 за-
щото	 вкъщи	 ще	 й	 се	 ка-
рат…	Малката	 Мария	 –	 ІІІ	
клас,	от	Варна,	обобщава:	
„Такава	съм	–	римувам	ду-
шата	си…”
	 Училище	 за	 поети	
няма,	 но	 има	 сред	 мно-
жеството	 деца,	 чиито	 очи	
виждат	 невидимото	 за	
другите	 -	 те	 римуват	 ду-
шите	 си,	 подскачайки	 на	
тротоара.	 Това	 е	 и	 тай-
ната,	 когато	 се	 постига	
изкуство.	 Или	 както	 го	 е	
казал	 Пабло	 Пикасо	 пре-
ди	 години:	 „Изкуството	
трябва	 на	 всяка	 крачка	
да	провокира	съзнанието”.	
Тогава	то	е	истинско.	Как-
то	са	истински	и	игрите,	и	
хрумванията,	 и	 наивните	
желания	на	децата.	
	 PS:	 Ще	 издам	 и	 една	
тайна	 -	 Боряна	 Христова	
прави	 проект	 за	 издава-
не	 спомените	 от	 първата	
половина	 на	 ХХ	 век	 за	
Габрово	на	един	напуснал	
ни	 вече	 габровец	 -	 Кою	
Янков,	 който	 скулптурира	
паметник	 на	 Апостола	 в	
дерето	под	Соколския	ма-
настир.	 Високо	 оценен	 от	
Мерсия	Макдермот!...	Вече	
несъществуващ…	

Училище за поети няма, но има ñреä множеñтвото 
äеца, чиито очи вижäат невиäимото за äруãите
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Проф. Веñел Савов: 
„за 50 ãоäини 
Габровñкият 
универñитет изäържа 
проверката на 
времето”
 Професор	 Весел	 Савов	 -	 с	 дос-
толепна	 осанка	 на	 учен,	 уважаван	
преподавател	и	първи	ректор	на	Тех-
нически	 университет	 -	 Габрово,	 поче-
тен	гражданин	на	Габрово	(1970	г.),		бе	
един	 от	 дългоочакваните	 скъпи	 гости	
на	тържеството	на	университета	на	20	
октомври.	
	 Роден	на	30	юли	1923	г.	във	Варна,	
той	 завършва	 Държавната	 полите-
хника	в	София	-	електроинженер,	ма-
гистър.	 Професионалната	 му	 дейност	
започва		като	асистент	в	катедра	„Те-
оретична	 електротехника“	 при	 ВМЕИ	
-	 София	 през	 1950	 г.	 Специализирал	
е	в	Технически	университет	-	Дрезден	
(1956	г.).	Избран	е	за	доцент	през	1962	
г.	 и	 за	 професор	 през	 1974	 г.	 През	
1963	 г.	 като	 	 зам.-ректор	 на	 ВМЕИ	 -	
София	 има	 задача	 да	 организира	 и	
ръководи	Висшия	общотехнически	за-
дочен	институт	 (ВОЗИ)	в	Габрово.	Да	
подготви	 официалното	 му	 откриване	
(5	ноември	1964	г.).	Ректор	е	на	ВОЗИ	
-	Габрово	и	временен	ръководител	на	
катедра	 „Теоретична,	 измервателна	 и	
обща	електротехника“	от	1964	до	1968	
г.	Под	негово	ръководство	и	подкрепа	
на	ръководителите	на	 града	и	окръга	
само	за	три	години	(1964-1967)	ВОЗИ	-	
Габрово	от	непълен	ВУЗ	за	подготовка	
на	 задочни	 студенти	 прераства	 в	 са-
мостоятелно	висше	учебно	заведение	
с	права	да	приема,	обучава	и	дипло-
мира	редовни	и	задочни	студенти.	Те	
се	обучават	по	четири	технически	спе-
циалности	-	към	„Електрически	маши-
ни	и	апарати“	и	„Технология	на	маши-
ностроенето“	се	прибавят	„Механично	
уредостроене“	и	„Полупроводникова	и	
промишлена	електроника“.
	 „Нека	 подчертаем	 дебело	 -	 отбе-
ляза	 в	 разговор	 проф.	 Весел	 Савов,	
-	 че	всички	 тези	неща	нямаше	да	се	
случат	 без	 изключителната	 подкрепа,	
която	 оказа	 габровската	 обществе-
ност.	 С	 удовлетворение	 можем	 да	
кажем,	 че	 през	 изминалите	 50	 годи-
ни	 Габровският	 университет	 издържа	
проверката	 на	 времето,	 защото	 го	
ръководеха	 смели	 хора	 от	 самото	
начало.	 Невероятно	 за	 условията,	 в	
които	работеха	тогава.	
	 Пожелавам	 светъл	 и	 слънчев	 път	
на	Технически	 университет	 -	 Габрово	
през	следващите	50	години.	С	гордост	
и	удовлетворение	и		по-нататък.	
	 Viva	Academia”.

Проф. Филип Филипов: 
„Връзката наука 
- произвоäñтво е 
иновация”
 Проф.	 Филип	 Филипов	 е	 препо-

давател	 по	 микроелектроника	 -	 тех-
нология	 на	 електронно	 производство	
в	 ТУ	 -	 София,	 участник	 в	 научната	
конференция.
	 „Бил	 съм	 преподавател	 един	 есе-
нен	семестър	в	специалността	 „Елек-
троника“	във	ВМЕИ	(ТУ-Габрово)	през	
1976	 г.	 И	 сега	 в	 града	 има	 фирми,	
които	са	подходящи	за	специалността	
ни.	Друг	е	въпросът	с	изоставане	на	
иновацията.	 Когато	 това	 се	 случи,	
изчезват	малките	фирми.	На	научната	
конференция	 УНИТЕХ	 2014	 в	 секция	
„Мехатроника	 и	 автоматика“	 участва	
Филип,	 моят	 син,	 който	 е	 докторант.	
Неговият	 интерес	 е	 в	 областта	 на	
навигацията	 на	 роботи	 -	 роботизи-
рани	 платформи	 в	 затворени	 поме-
щения	 чрез	 използване	 на	 магнитни	
аномалии.	 Например,	 ако	 както	 сме	
тук,	 можем	 добре	 да	 измерим	 из-
вънземното	 магнитно	 поле,	 което	 се	
променя,	една	платформа	може	да	ни	
донесе	една	чаша	вино.	А	в	болницата	
тя	може	да	отиде	до	легло	на	болен	
и	 да	 занесе	 лекарство...	 Въпросът	 е	
бързо	 да	 се	 изготвят	 иновациите.	Да	
се	прави	печалба	от	производството.	
Връзката		наука	-	производство	е	ино-
вацията.	
	 Габрово	прави	хубави	научни	кон-
ференции.	 Участвал	 съм	 много	 пъти.	
Особено	 приятно	 бе	 участието	 на	
много	и	известни	гости	от	чужбина	в	
секция	„Метрология“.
	 Радостно	 е,	 че	 една	 50-годишна	
научно-образователна	 институция	 все	
още	 не	 е	 изгаснала.	 Нека	 още	 поне	
толкова	години	да	го	има	университе-
та.

Проф. Люäмил 
Даковñки: 
„закриването 
на универñитети 
е закриване на 
бъäещето”
 С	 Техническия	 университет	 в	
Габрово	 съм	 свързан	 много	 отдав-
на	 като	 преподавател	 в	 ТУ	 -	 София,	
специалност	 „Компютърни	 системи,	
мрежи	 и	 комплекси“.	 В	 момента	 съм	
хоноруван	преподавател	в	ТУ	-	Габрово	
и	водя	занятия	на	магистри	-	Системи	
с	изкуствен	интелект.	Както	акад.	Сен-
дов	обичаше	да	се	шегува:	„Ние,	дето	
си	нямаме	естествен,	се	занимаваме	с	
изкуствен	интелект“...
	 Почти	 всяка	 година	 участвам	 в	
УНИТЕХ.	 Забелязва	 се,	 че	 от	 година	
на	година	нещата	стават	все	по-инте-
ресни,	което	зависи	от	авторитета	на	
ТУ-Габрово	не	само	в	страната,	а	и	по	
света.
	 Приятно	 бе,	 че	 в	 секцията	 имаше	
международно	 участие	 -	 колеги	 от	
Австрия,	Сърбия,	Черна	 гора.	Чуха	се	
интересни	 неща,	 свързани	 с	 прило-
жението	 на	 компютърните	 системи	 в	
областта	 на	проектирането,	 обучение-
то.	 Направи	 	 впечатление	 участието	
на	 съвсем	 млади	 специалисти,	 както	
и	конкретни	разработки	със	съответни	
резултати.
	 Тържеството	 по	 случай	 50-я	 юби-

лей	на	ТУ	-		Габрово	бе	чудесно	орга-
низирано,	с	много	гости	от	чужбина	в	
партньорство	с	университета.	
	 На	 особено	 мнение	 съм,	 занима-
вал	 съм	 се	 с	 управление	 на	 наука-
та	 и	 висшето	 образование,	 относно	
тези,	 които	 твърдят,	 че	 трябва	 да	 се	
закриват	 университети.	 Те	 просто	 не	
разбират	 за	 какво	 става	 дума.	 Това	
означава	 да	 се	 закрива	 бъдещето	 на	
държавата.	Вярно	е,	че	е	трудно.	Вяр-
но	 е,	 че	 пилеем	 парите	 за	 всякакви	
глупости...	Но	може	ли	човек	да	го	ли-
шим	от	здраве?	Може	ли	да	го	лишим	
от	образование?
	 Разбира	 се,	 че	 има	много	 талант-
ливи	студенти,	които	се	учат	в	Бълга-
рия	и	не	само	в	нея	и	могат	да	напра-
вят	 много	 за	 България.	 Много	 ще	 се	
радвам	-	казах	го	и	на	ректора	проф.	
Иларионов,	ако	след	десет	 години	се	
видим	на	60-годишнината	на	универси-
тета	с	още	по-големи	успехи.

Доц. илия Железаров: 
„Възможноñтите за 
äуалното обучение 
в инженерните 
ñпециалноñти бе 
обñъäено на УНиТЕÕ  
2014 за първи път в 
бълãария” 
 Успешно	 завърши	 Международна-
та	 научна	 конференция	 УНИТЕХ	 2014,	
организирана	 от	 Технически	 универ-
ситет	 -	 Габрово	 със	 съдействието	 на	
българската	секция	IEEE	(Организация	
на	 инженерите	 по	 електротехника),	
Съюза	по	автоматика	и	информатика,	
Съюза	 на	 учените	 в	 България,	 Феде-

рацията	на	научно-техническите	съюзи	
в	България.	Тя	бе	посветена	на	50-го-
дишнината	на	ВУЗ-а.	Спонсори	на	кон-
ференцията	са	„АББ	България“	ЕООД,	
„АМК	 -	 задвижваща	 и	 управляваща	
техника“	ЕООД,	„Арсенал“	АД,	„Ваптех“	
ООД	-	Плевен,	„Идеал	Стандарт	-	Ви-
дима“	АД,	 „Капрони“	АД	 -	 	 Казанлък,	
„Мехатроника“	АД,	„М	+	С	Хидравлик“	
-	 Казанлък,	 „Завод	 за	 пружини“	 -	 гр.	
Крън,	 „Подемкран“	АД	 -	Габрово,	 „Це-
ратицит	България“	АД.	
	 На	 14-то	 издание	 на	 научния	 фо-
рум	 са	 изнесени	 над	 250	 доклада,	
резултат	от	научни	и	научно-приложни	
разработки	в	почти	целия	спектър	на	
научните	 търсения	 на	 участниците.	
Сред	 домакините	 -	 преподаватели	 и	
учени,	 са	 	 и	 изтъкнати	 гости	 -	 ака-
демици,	 професори,	 ръководители	 на	
научни	институти	и	 висши	 учебни	 за-
ведения	 от	 страната	 и	 чужбина	 -	Ав-
стрия,	Азербайджан,	Германия,	Гърция,	
Казахстан,	Литва,	Латвия,	Македония,	
Полша,	Република	Сръбска	 -	Босна	и	
Херциговина,	Румъния,	Русия,	Сърбия,	
Турция,	Украйна,	Узбекистан,	Чехия.					
	 „От	дълги	 години	на	УНИТЕХ	под-
държаме	 едни	 и	 същи	 направления,	
секции.	 Това	 е	 предимство,	 защото	
сме	разпознаваеми.	
	 Интересът	 към	 форума	 не	 нама-
лява.	 Чуждите	 гости	 бяха	 повече	 от	
минали	 години	 и	 заради	 юбилея	 на	
университета.	 Много	 от	 участниците	
вече	са	добри	познати.	Програмата	на	
УНИТЕХ	2014	предложи	два	пленарни	
доклада:	„Ролята	на	информатиката	в	
модерната	 система	 на	 здравеопазва-
нето“	 на	 проф.	 Карл-Петер	 Пфайфер	
и	 „Безконтактна	 зарядна	 станция	 за	
зареждане	на	автомобили	в	статичен	
и	 динамичен	 режим“	 на	 проф.	 Райчо	
Иларионов,	 доц.	 Н.	 Маджаров	 и	 Ан-
тон	 	 Тончев.	 Заседанията	 протекоха		
в	 близо	 20	 секции:	 Електротехника	 и	
електроенергетика,	 Електроника,	 Ко-
муникационна	 техника	 и	 технологии,	

Компютърни	 системи,	 Химия	 и	 еко-
логия,	 Компютърни	 технологии,	 Авто-
матика,	 Конструиране	 на	 машини	 и	
уреди,	Технологии	в	машиностроенето,	
Технологии	 в	 текстилното	 производ-
ство,	 Хидравлика,	 Пневматика	 и	 то-
плотехника,	 Икономика	 и	 финанси,	
Организация	и	 управление,	Социални	
и	 хуманитарни	 науки,	 Образователни	
технологии,	 Математика	 и	 информа-
тика,	 Физика,	 Мехатроника,	 метро-
логия	 и	 управление	 на	 качеството,	
Сензорика“,	 каза	 	 Илия	 Железаров,	
доцент	 по	 метрология	 и	 управление	
на	качеството	при			катедра	„Машино-
строене	 и	 уредостроене“,	 зам.-ректор	
по	 научноизследователската	 работа,	
председател	на	Международната	науч-
на	конференция	УНИТЕХ	2014.		
	 Акцент	 в	 работата	 на	 конферен-
цията,	 предизвикал	 основателен	 ин-
терес,	 е	 кръглата	маса	на	 тема:	 „За-
ключителна	 конференция	 по	 проект	
„Актуализиране	 на	 учебни	 програми	
в	 Технически	 университет	 -	 Габрово	
в	 съответствие	 с	 изискванията	 на	
бизнеса“,	 водена	 от	 доц.	 Илия	 Же-
лезаров,	 ръководител	 на	 	 проекта.	
В	 работата	 й	 са	 участвали	 и	 инж.	
Климент	Кунев,	 зам.-кмет	 на	Община	
Габрово,	ректорът	проф.	Райчо	Илари-
онов,	инж.	Илия	Келешев	-	председа-
тел	на	Българската	браншова	камара	
по	 машиностроене	 и	 член	 на	 Насто-
ятелството	 на	 ТУ	 -	 Габрово,	 както	 и	
десетината	водещи	машиностроителни	
фирми	от	региона	на	Габрово,	Казан-
лък,	Стара	Загора,	Плевен,	Севлиево,	
всички	 те	 подпомогнали	 научния	 фо-
рум.	
	 Интересно	 попадение	 на	 конфе-
ренцията	е,	че	„за	първи	път	в	Бълга-
рия	 целенасочено	 се	 обсъдиха	 	 въз-
можностите	за	модерното	дуално	обу-
чение	 в	 инженерните	 специалности	
на	висшето	образование.	Идеята	е	да	
има	 студенти,	 университет	 и	 бизнес	
(фирма),	 където	 те	 да	 практикуват	 и	
усъвършенстват	 придобитото	 знание.	
Ние	 сме	 едни	 от	 първите,	 които	 ак-
центират	 на	 въпроса.	Това	 е	 опит	 на	
Германия	и	Австрия.	Затова	бяхме	по-
канили	 лекторите	 проф.	 Тимербергер	
от	Jade	университет	за	приложна	нау-
ка,	Германия,	и	проф.	Хаген	Хохринер	
от	Joanneum	университет	за	приложна	
наука	 в	 Грац,	 Австрия.	 Те	 направиха	
презентация	на	десетилетния	си	опит.	
Още	по-важно	е,	че	в	случая	връзката	
студент	 -	фирма	е	 директна.	Ако	 сту-
дентът	 проявява	желание,	мотивация,	
фирмата	 би	 го	 поканила	 след	 дипло-
мирането	на	работа.	
	 Младият	 	 инженер	 е	 ценен,	 за-
щото	 е	 с	 практически	 опит.	Живот	 и	
здраве,	 през	 2015	 г.	 ще	 започнем	 и	
ние.	 Габрово	 има	регионален	 бизнес,	
за	 да	 приложим	 опита.	Това	 ще	 е	 и	
бъдещ	 приоритет	 на	 академичното	
ръководство“,	подчерта	доц.	Илия	Же-
лезаров.

ИзяВЛЕНИяТА ВзЕ 
ВЕЛА ЛАзАрОВА

Проф. Веñел Савов: „за 50 ãоäини Габровñкият 
универñитет изäържа проверката на времето, 
защото ãо ръковоäеха ñмели хора от началото”

От 20 до 23 ноември Технически университет - Габрово отбеляза своята 50-годишнина с поредица от събития 
- тържествен Академичен съвет с удостояване на проф. д-р Лудвиг Хилмер с почетното звание „Доктор 
хонорис кауза” на Технически университет - Габрово, Международна научна конференция УНИТЕХ 2014, която 
вече е запазена марка на университета, откриване официално лаборатория по CNC оборудване и технологии, 
тържествен концерт и други. Изявленията, които публикуваме днес, са направени по време на тържествата

Проф. Весел Савов                                              проф. Филип Филипов                                           проф. Людмил Даковски                                     доц. Илия Железаров
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Пламен бараков: „ботьо бараков беше човек, който уñеща 
краñотата и който можеше ñамо äа äава и äа помаãа на хората

“
 - той не е имал семей-
ство, а роднините не ви-
наги са щастливи, когато 
близкият им си дава па-
рите на чужди хора. така 
ли е?
	 -	 Ние	 с	 татко	 бяхме	
много	щастливи.	 Баща	ми	
му	викаше	„батинка“.	Съби-
рахме	се,	правехме	много	
екскурзии	 сред	 природа-
та,	 особено	 преди	 години	
заедно	 със	 сестрите	 им.	
Много	силни,	много	добри	
връзки	имаха	помежду	си.	
Осем	 деца	 са	 –	 две	 сес-
три	и	шестима	братя.	Татко	
беше	 най-малкият.	 Много	
си	 помагаха	 и	 много	 са	
уважавали	Ботьо	Бараков.
 - Споменахте, че в 
Габрово трябва да се на-
прави негов паметник. 
Каква е идеята Ви?
	 -	 Още	 преди	 четири	
месеца	аз	съм	предложил	
на	Общината	 в	 Габрово	 и	
чакам	отговор.	Надявам	се	
скоро	 да	 се	 вземе	 реше-
ние,	тъй	като	вече	съм	го-
ворил	 с	 няколко	 скулпто-
ри,	сред	които	е	и	Георги	
Чапкънов.	 Вече	 дори	 под-
готвяме	проекта.	Аз	искам	
да	го	направя	този	памет-
ник,	 както	 и	 паметник	 на	
Ботьо	 Бараков	 до	 „Алек-

сандър	 Невски“,	 където	 е	
Международната	 галерия.	
За	него	има	създаден	ини-
циативен	 комитет	 и	 имам	
доста	голяма	подкрепа.
 - Къде, според Вас, е 
мястото на паметника в 
Габрово?
	 -	Където	предложи	Об-
щината,	 но	 едното	 място	
е	 до	 Дома	 на	 културата.	
Трябва	 да	 е	 на	 спокойно,	
красиво	и	осветено	място.	
Да	се	изпише	кой	е	той	с	
няколко	 думи.	 От	 памет-
ника	 да	 има	 електронна	
връзка	към	уеб	сайт,	за	да	
получат	хората	повече	ин-
формация...	Той	няма	само	
местно	 значение,	 както	 и	
само	 за	 България,	 а	 има	
международно	 значение.	
Тепърва	 ще	 се	 случват	
неща,	 свързани	 с	 името	
му	 –	 и	 филми,	 и	 концер-
ти,	 паметници	 и	 книги	 за	
него...
 - Освен този докумен-
тален филм за него, недо-
вършен вариант от кой-
то беше показан сега в 
Габрово, обявихте, че ще 
се прави и игрален филм. 
Кога и кой ще го прави?
	 -	 Да,	 това	 е	 първи-
ят	 документален	 филм	 за	
него.	Окончателният	 вари-
ант	 ще	 бъде	 готов	 скоро.	

Хората,	с	които	правя	този	
филм,	от	частна	кинокъща,	
продуцентът	и	режисьорът	
работят	 вече	по	сценарий	
за	 игрален	 филм	 за	 Бо-
тьо	 Бараков	 и	 Кораба	 на	
изкуствата,	 връзката	 му	 с	
Жорж	 Нурижан,	 с	 Рим,	 с	
Париж...	Той	е	подпомагал	
и	много	световни	културни	
дейци,	не	само	български.	
Надявам	 се	 този	 игрален	
филм	да	бъде	реализиран.	
От	 следващата	 седмица	
започваме	превод	на	ита-
лиански	на	документалния	
филм,	 за	 да	 може	 той	 да	
се	 покаже	 в	 Рим.	 Тук,	 в	
изложбата	 от	 дарените	
картини	 и	 скулптури	 от	
чичо	 ми	 на	 габровската	
галерия,	 има	 паметник	 на	
Жорж	 Нурижан,	 който	 е	
направен	 по	 поръчка	 на	
Ботьо	 Бараков	 от	 Андрей	
Николов	за	Рим.	
	 Неговият	 сподвижник	
и	 близък	 приятел	 Жорж	
Нурижан	 е	 колосалният	
човек	на	планетата,	който	
е	написал	50	книги	на	бъл-
гарски	и	е	Нобелов	лауре-
ат.	 Мисля,	 че	 ще	 получа	
разрешение	 от	 галерията	
в	 Габрово	 да	 бъде	 напра-
вено	копие	на	скулптурата	
на	Жорж	Нурижан	и	да	му	
бъде	 направен	 с	 нея	 па-

метник	в	Рим.	Аз	вече	от-
крих	 наследниците	 на	 Ну-
рижан	в	Италия	и	съм	във	
връзка	 с	 тях.	 Ща	 засне-
мем	 интервюта	 с	 тях,	 ще	
потърсим	 и	 документи	 от	
Ватикана	 и	 Националната	
библиотека	в	Рим.	Нещата	
отиват	 постепенно	 и	 към	
подновяване	на	идеята	за	
построяване	на	Кораба	на	
изкуствата.	В	София	е	съз-
даден	 вече	 инициативен	
комитет	за	това.
 - тоест Вие сте решил 
да реализирате мечтата 
на своя чичо?
	 -	Ние	 с	 него	 и	 с	Пла-
мен	Цонев	преди	20	 годи-
ни	 създадохме	 един	 ко-
митет	 за	 разширяване	 на	
Кораба	 на	 изкуствата.	 Аз	
като	 учител	 по	 професия	
предложих	 идеята	 освен	
Кораб	 на	 изкуствата	 това	
да	 бъде	 и	 международен	
кораб	на	образованието.	
	 С	 него	 учениците	 да	
извършват	 полуоколо-
светски	 пътешествия	 като	
абитуриентски	 круиз	 по	
случай	 завършването	 на	
училище.	 По	 този	 начин	
да	 се	 събират	 паралелки	
от	 различни	 страни,	 кои-
то	 да	 получават	 уроци	 по	
география	 и	 по	 изкуство	
на	живо.	За	Кораба	на	из-

куствата	 са	 трябвали	 още	
2-3	години,	за	да	бъде	реа-
лизиран,	да	бъде	построен	
като	 бъде	 по-голям	 и	 от	
„Куин	 Мери	 2“	 (б.	 а.	 най-
големият	пътнически	кораб	
за	всички	времена	до	ап-
рил	2006	г.).	
	 Сега	 обсъждаме	 този	
проект	 и	 с	 други	 колеги.	
Достатъчно	е	да	има	око-
ло	 100	 човека,	 които	 да	
се	 обединят	 около	 тази	
идея.	 Пари	 се	 привличат	
и	 по	 различни	 програми.	
Преди	години,	когато	се	е	
стигнало	 до	 гласуване	 на	
тези	идеи,	е	било	предло-
жено	 5%	 от	 бюджета	 на	
страните,	които	участват	в	
Кораба	 на	 изкуствата,	 да	
се	 заделя	 за	 този	 кораб	
като	за	една	международ-
на	програма.	Така	че	този	
механизъм	би	могъл	да	се	
ползва	и	сега.	
	 Ако	 ще	 бъде	 кораб	
на	 изкуствата	 и	 образо-
ванието	 с	 изложби,	 теа-
три,	 концерти,	 възможно	
е	 да	 се	 събират	 пари	 от	
участващите	 държави,	 от	
различни	 програми	 и	 от	
лични	 дарения.	 Бюджетът	
на	един	такъв	кораб	е	обо-
зрим	 и	много	 по-евтин	 от	
бюджета	 на	 един	 самоле-
тоносач	 например.	 Мно-

го	 пари	 отиват	 за	 опасни	
неща,	за	войните	да	не	го-
ворим.	 Толкова	 много	 ко-
раби	се	правят	за	туризъм	
и	 забавление...	 Корабът	
на	 изкуствата	 спокойно	
би	 могъл	 да	 се	 построи	
в	 Италия,	 в	 страната	 на	
Жорж	 Нурижан,	 който	 е	
писал	 за	Кораба	 на	 изку-
ствата.
 - мечтателността си-
гурно е наследствена в 
рода Ви?
	 -	Да,	тя	е	в	гените,	пък	
и	 всеки	 човек	 е	 мечтател	
по	 природа.	 Но	 това,	 за	
което	говоря,	са	възможни	
неща.	 Сега	 аз	 събирам	
за	чичо	си	всичко,	 какво-
то	 мога	 –	 архиви,	 сним-
ки,	 всичко	 каквото	 може	
да	 се	 събере	 и	 направи	
за	него	–	филм,	паметник,	
галерии	в	Габрово	и	в	Со-
фия.	
	 Иска	ми	се	да	има	по-
вече	 информация	 за	 него	
–	 и	 в	 Интернет,	 каталог	
да	 има,	 една	 постоянна	
изложба	 със	 запазеното	
от	неговата	колекция	и	ар-
хив.	Според	това,	което	аз	
знам	от	него	и	от	книгите,	
в	 разграбената	 му	 колек-
ция	е	имало	над	1000	про-
изведения	на	изкуството	и	
много	книги.

НАДЕЖДА ТИХОВА

	 Все	още	недовършения	
документален	 филм	 „Бо-
тьо	 Бараков	 –	 пророкът	
на	 Кораба	 на	 изкуствата“	
показаха	 на	 голямо	 тър-
жество	 в	 Художествената	
галерия	 „Христо	 Цокев“	 в	
четвъртък	 за	 отбелязване	
100-годишнината	 на	 голе-
мия	 меценат,	 дарител	 и	
автор	 на	 идеята	 „Кораб	
на	изкуството“	-	почетният	
гражданин	на	Габрово	Бо-
тьо	 Бараков.	 Дошлите	 за	
събитието	 можаха	 да	 ви-
дят	изложените	35	картини	
и	17	скулптури	от	известни	
български	 творци,	 спасе-
ни	от	неговата	разграбена	
колекция	и	дарени	от	него	
на	 галерията	 в	 Габрово.	
От	 Регионалния	 историче-
ски	музей	 и	Регионалната	
библиотека	 бе	 подредена	
и	 изложба	 от	 предмети,	
документи,	 семейни	 сним-
ки,	 книги	 от	 библиотеката	
му,	както	и	пощенски	кар-
тички	 и	 писма	 от	 личната	
кореспонденция	 на	 Ботьо	
Бараков,	 сред	 които	 са	
особено	 ценните	 писма	 с	
неговия	 най-близък	 прия-
тел	 и	 сподвижник	 Жорж	
Нурижан	-	италиански	пуб-
лицист,	писател,	филолог	и	
литературен	критик,	живял	
и	в	България.	В	изложбата	
беше	показан	и	почетният	
знак	 за	 Почетен	 гражда-

нин	 на	 Габрово,	 който	 му	
е	връчен	през	1996	година.	
„Това	 е	 много	 малка	 част	
от	неговия	архив	 -	 комен-
тира	 Росен	 Йосифов	 от	
Регионалния	 исторически	
музей.	 -	 Неговото	 худо-
жествено	 наследство	 е	
било	разграбено,	но	е	цен-
на	 кореспонденцията	 му,	
защото	 той	 е	 контактувал	
с	много	известни	личности	

и	 извън	 България.	 Голяма	
част	от	нея	е	загубена,	но	
все	 пак	 от	 съхраненото	
можем	да	получим	дори	и	
малка	 представа	 за	 една	
уникална	за	България	лич-
ност,	 личност	 от	 европей-
ски	мащаб.“
	 „Изкуството	 -	 това	 е	
бъдещата	 религия	 на	 ця-
лото	 човечество“	 -	 е	 ве-
руюто	 на	 Ботьо	 Бараков.	

Той	 е	 създател	 на	 първия	
български	 камерен	 оркес-
тър,	който	издържа	години	
наред.	Бараков	 създава	 в	
София	 художествена	 гале-
рия	 със	 закупени	 от	 него	
стотици	 произведения	 на	
световноизвестни	 худож-
ници	и	скулптори.	Той	под-
държа	 финансово	 първия	
драматичен	 театър	 и	 хор	
„Кавал“,	 издава	 книги	 на	

известни	 писатели	 и	 жур-
налисти,	а	приходите	даря-
ва	 на	 авторите.	 Дарение-
то	 от	 творби	 за	 Габрово	
е	 оценено	 на	 стойност	 3	
милиона	 лева.	 Лелеяната	
мечта	и	уникална	идея	на	
Бараков	е	била	да	се	по-
строи	Кораб	на	изкуствата	
като	 движещ	 се	 храм	 на	
творчеството.
	 Показаният	 още	 не-

довършен	 документален	
филм	 за	 живота	 и	 дело-
то	 на	 Ботьо	 Бараков	 „Бо-
тьо	 Бараков	 –	 пророкът	
на	 Кораба	 на	 изкуствата“	
е	 направен	 по	 идея	 и	 с	
участието	 на	 неговия	 пле-
менник	 и	 съорганизатор	
на	 събитието	 Пламен	 Ба-
раков.	 Във	 филма	 своите	
спомени	 за	 невероятна-
та	 личност	 разказаха	 ди-
ригентът	 Иван	 Стоянов,	
бившият	 кмет	 на	 Габро-
во	Иван	Ненов,	авторката	
Милка	Пурел.	Те	 говориха	
и	 по-късно,	 а	 към	 тях	 се	
присъедини	и	хореографът	
Геньо	 Генев	 –	 познавал	 и	
бил	близък	с	Бараков	през	
последните	 години	 от	 жи-
вота	му.
	 „Докато	 всички	 богати	
хора	 тънат	 в	 разкош	 и	
охолство,	 той	 живее	 при	
съвсем	 аскетични	 условия	
и	всичките	си	пари	дарява	
за	спонсориране	на	култу-
ра	 –	 коментира	 дириген-
тът	 Иван	Стоянов,	 според	
когото	 Ботьо	 Бараков	 е	
истински	светец.	-	Понеже	
аз	 имах	 щастието	 да	 по-
знавам	този	човек,	трябва	
да	ви	кажа,	че	той	по	при-
рода	не	беше	бизнесмен,	а	
поет,	 художник,	 философ.	
Той	не	е	завършил	универ-
ситет,	 но	 имаше	 ерудиция	
и	познания	колкото	за	пет	
професора.	Той	дава	един	
духовен	пример	на	българ-

ското	 предприемачество,	
че	 то	 не	 трябва	 да	 тъне	
в	разкош,	а	да	дарява	за	
българската	 култура.	След	
9	септември	той	е	обвинен	
абсурдно	 за	 сподвижник	
на	 Трайчо	 Костов	 и	 из-
пратен	 пет	 години	 в	 три	
затвора,	 сред	 които	 и	 в	
Белене.	 След	 като	 се	 за-
връща,	неговият	дом	и	не-
говата	колекция	от	творби	
на	изкуството	са	разграбе-
ни.	Въпреки	че	му	е	пред-
ложена	 държавна	 работа,	
той	 отказва	 и	 живя	 до	
края	на	живота	си	като	от-
шелник	и	аскет.	Той	имаше	
невероятни	 идеи	 като	 за	
така	наречения	„Кораб	на	
изкуствата“	с	пътуващи	по	
света	 изложби,	 концерти.	
Това,	което	той	не	е	успял	
да	направи,	ще	го	продъл-
жи	Пламен	Бараков.“
	 За	делата	на	своя	чичо	
говори	 и	 неговият	 пле-
меник	 Пламен	 Бараков,	
според	 когото	 случването	
на	 хубавите	 неща	 зави-
си	само	от	 хората.	Много	
емоции	 на	 присъстващите	
поднесоха	с	концертите	си	
Габровският	 камерен	 ор-
кестър	и	Детският	фолкло-
рен	 ансамбъл	 „Габровче“.	
По	 инициатива	 на	 Пла-
мен	 Бараков	 честване	 по	
случай	100-годишнината	на	
габровеца	 Ботьо	 Бараков	
ще	има	и	в	столицата,	във	
Френския	 институт,	 на	 10	
декември.

„ботьо бараков - пророкът на кораба на изкуñтвата“ показаха на чеñтване за 100-ãоäишнината му
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допитване

бихте ли ñе включили в 
публичното обñъжäане 
на бюäжета на 
Общината?
 „НЕ СЕ смятам за особено 
компетентна 
в света на 
финансите, 
затова няма 
да отида на 
публичното 
обсъждане. 
Там трябва 
да отидат хора, занимаващи се 
в тази сфера на работа“.
 „НЕ биÕ отишъл, защото 
бюджетът за 
мен не е ня-
какъв голям 
п р о б л е м . 
Единствено 
трябва да се 
отделят пари 
за посре-
щането на 
зимата, понеже вече видяхме 
как се посреща голям сняг с 
два снегорина и резултатът не 
беше очароващ“.
 „НаСкОРО СЕ нанесох в 
този хубав 
град и не 
съм много 
наясно с жи-
вота в него 
и дейности-
те, които се 
организират. 
Може би ще отида, за да се 
запозная с фактите и ще пре-
ценя, ако имам какво да спо-
деля, да го направя“.
 „ЧЕСТНО казаНО, това е 
много важен въпрос, защото 
благодарение на този бюджет 
се извърш-
ват основни-
те дейности 
в общината. 
Затова е же-
лателно на 
публичното 
об с ъждан е 
да отидат хора, които разбират 
от това и чието мнение ще 
бъде компетентно“.
 „аз СъМ на мнение, че 
в ъ з р а с т т а 
ми ще нака-
ра повечето 
у ч а с т н и ц и 
във форума 
да се изсме-
ят и с лека 
ръка да зах-
върлят думи-
те ми, защото в България биту-
ва схващането, че възрастните 
хора са некомпетентни“.

	 Осъвременен	 иновати-
вен	 детски	 център	 отво-
ри	 врати	 в	 ОДЗ	 „Дъга”	
в	 Габрово.	 Изградената	
модерна	 учебна	 среда	 е	
резултат	 от	 обединените	
усилия	на	екипа	на	детско-
то	 заведение,	 партньори,	
приятели	 и	 помощта	 на	
Обществения	 дарителски	
фонд.	
	 Официални	 	 гости	 на	
вечерта	 бяха	 	 експерти	
от	 Община	 Габрово	 и	 от	
РИО	на	МОН,		членове	на	
Настоятелството	 при	 ОДЗ	
„Дъга”	и	родители.
	 „Мотивите	на	екипа	на	
ОДЗ	„Дъга”	Габрово	за	из-
граждане	 на	 иновативен	
детски	 център	 са	 заложе-
ни	назад	във	времето,	ко-

гато	 се	 постави	 началото	
на	 интегриране	 на	 техно-
логии	 в	 образователния		
процес	 в	 детските	 групи	
–	 коментира	 директорът	
на	 детското	 заведение	
Красимира	 Колева.	 -	Така	
дългосрочната	 инициатива	
се	 превърна	 в	 реалност.	
Пред	нас	сега	стоят	след-
ните	 цели:	 Да	 се	 демонс-
трират	 нови	 приложения	
на	съвременни	технологии	
в	 образователния	 процес	
при	деца	от	предучилищна	
възраст	 чрез	 интерактив-
на	дъска;	Да	акцентираме	
и	 прилагаме	 иновационни	
методи	 на	 преподаване	
за	 формиране	 на	 умения,	
осигуряващи	успешен	пре-
ход	 на	 децата	 към	 учили-

ще;	 Да	 прилагаме	 мето-
дически	 подходи,	 с	 който	
децата	 да	 преживеят	 тех-
нологиите	 по	 един	 нов	 и	
нестандартен	 начин	 под	
формата	на	игра	с	цел	на-
сърчаване	и	развиване	на	
креативността	им.”
	 Обучени	 учители	 де-
монстрираха	 пред	 роди-
тели	 и	 гости	 практическа	
работа	 с	 интерактивна	
дъска.	
	 Шестгодишните	 деца	
от	 подготвителната	 група	

преживяха	 по	 незабравим	
начин	 първата	 си	 среща	
с	новия	технологичен	про-
дукт.
	 Забавление	 предизви-
ка	 представен	 на	 дъската	
игрови	 сюжет	 по	 англий-
ски	език.	Вечерта	завърши	
с	 връчване	 на	 благодар-
ствени	 писма	 и	 отправен	
поздрав	 за	 приятелството		
от	децата	към	всички,	доп-
ринесли	 	 за	осъществява-
нето	 на	 тази	 благородна	
инициатива.

иновативен äетñки център 
отвори врати в ОДз „Дъãа

“
В	 нея	 номинираните	
спортни	специалисти	са	9.	
Срокът	 за	 гласуване	 от	
страна	 на	 клубовете	 е	 до	
края	 на	 тази	 седмица.	
Кои	 състезатели	 са	 за-
служили	 с	 постиженията	
си	 през	 2014-та	 място	 в	
двете	 престижни	 класа-
ции,	както	и	кой	е	треньор	
номер	1	на	Община	Габро-
во,	ще	 стане	 известно	 на	
17	 декември,	 за	 когато	 е	
насрочена	 ежегодната	 це-
ремония	по	награждаване-
то	на	най-изявените	мест-
ни	 спортисти,	 треньори	 и	
деятели	 за	 отиващата	 си	
година.	 Домакин	 на	 съби-
тието	ще	 бъде	 зала	 „Въз-
раждане“.

Публичното обñъжäане на бюäжета 
на Община Габрово за 2015 ã. ñ 
акцент върху мненията на ãабровци
В	 същото	 време	 законът	
разпорежда	 проектът	 на	
бюджет	да	се	разработи	на	
база	на	одобрените	от	Ми-
нистерски	 съвет	 стойности	
на	 държавното	финансира-
не	за	всяка	община,	които	
все	още	не	са	факт.	Това	е	
причината	 Община	 Габро-
во	 да	 проведе	 публично	
обсъждане	 с	 акцент	 върху	
мненията,	предложенията	и	
нуждите	 на	 хората	 и	 след	
това	 да	 започне	 подготов-
ката	 на	 окончателния	 про-
ект	за	бюджет“	-	гласи	отго-
ворът	 на	 Община	 Габрово.	
Окончателният	 проект	 ще	
бъден	внесен	за	обсъждане	
и	приемане	от	ОбС	в	зако-
новия	срок.
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Новоñт в анкетата Спортиñт 
на Габрово - през 2014-та 
äеñятките ще бъäат äве
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