Виктор Крушев, треньор:
„Моята мечта е създаването на
баскетболна школа, която да
подготвя класни състезатели”
 стр. 3
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Писателят Христо Стоянов - инициатор
на фолксъбор за чужденци на Узана
НАДЕЖДА ТИХОВА
Инициативен комитет ще готви
фолклорен събор за чужденци на
Узана, научи вестникът от инициатора на събитието, писателя Христо
Стоянов. „Националният културен
факт ще бъде Фолклорен съборнадпяване на български фолклор
без участието на българи „На среде
България“. Таланта си да изпълняват
български народни песни и хора ще
трябва да покажат в географския
център на България истински чужденци, които не живеят в страната
ни. Те ще бъдат много по-добри
посланици на страната отколкото
българи, за съжаление, има такива,
които живеят в чужбина и излагат
България - коментира Стоянов. Докато тези хора, които са влюбени
в България от години, като видят
страната ни, ще я покажат на света
в положителна светлина.“ Инициативният комитет се събра тази
седмица в Габрово. Според участниците в него за бъдещия Фол-

клорен събор ще бъде направен и
специален сайт, който ще предлага
търсената информация от април
насетне. Организаторите ще канят
групи и индивидуални участници от
чужбина като организират за тях и
майсторски класове според интересите им - песни, танци и свирни.
Домакин ще бъде билната поляна
на Узана в средата на август. Съборът ще се провежда през година, а
неговото първо издание ще се проведе през 2016 година. „Ние не искаме да конкурираме други събори.
Целта на този е вид разширяване
на България. Не искаме да даваме
млади хора навън, а напротив – да
привличаме чужденци в България“
- коментира още Христо Стоянов.
За организиране на събитието –
хем национално, хем без българско
участие, от инициативния комитет
ще търсят съдействието на Общината в Габрово и на Президентството.
Съборът няма да има конкурсен
характер. Предвижда се в авгус-

товските нощи по време на събора
да има например караоке, но само
на български фолклор. Чалгата ще
бъде забранена и за българите,
които решат да посетят събора.

Габровци протестират днес на гара Г. Оряховица
Железничарите са категорични – ще протестират до обнародване на решение за пускане на спрените влакове
СТЕФКА БУРМОВА
Габровските железничари, заедно с колегите
си от областта, днес от
11 часа са на протест в
Горна Оряховица. Представителите на железниците бяха категорични, че
продължават с протестите
до обнародването на правителственото постановление за пускане на спрените влакове, информира
шефът на жп гара Габрово
Илиян Георгиев. Както и
до пристигането на заповедта на директора на
БДЖ, свързана с тяхното
движение. Според Георгиев към момента доверието
между железничари и ръководство на компанията

е нарушено и крачката за
възстановяването му ще
бъде точно тази заповед.
Въпреки че вчера ми-

нистър Московски
оповести: „Няма
да бъдат спирани
повече влакове на
БДЖ, а решението
за спрените вече
на 12 януари 2015 г.
38 линии – преразгледано“. Неговото
изявление беше направено след срещата му с министър
Владислав Горанов,
свързана с финансовото осигуряване
на предприетите
действия. Както и
след проведеното
извънредно заседание на Комисията
по транспорт, информационни технологии и съобщения към Народното

събрание в сряда. Тогава
областният управител Николай Сираков е представил позицията на общините от Габровска област,
подкрепена от всички народни представители от
региона, както и от областните управители на
засегнатите райони. Той е
договорил с управителя на
„БДЖ - Пътнически превози“ възстановяването на
4 влака от 1 февруари,
свързващи областта със
Северна и Южна България, както и вечерния влак
Габрово-Царева ливада в
20,55 часа. Сираков обаче
заяви, че ще бъде напълно
удовлетворен, едва когато
заповедта за възстановяване на спрените влакове

стане факт.
От своя стана инициаторът за извънредното
заседание на транспортната комисия - депутатът от
левицата Кирил Добрев,
заяви необходимостта от
възстановяването на линиите, посочени в позицията
на областния управител
Николай Сираков, за да
се нормализира животът в
Габрово.
„В противен случай
Габровска област остава
откъсната от света. БДЖ
не е просто транспорт освен че е социална услуга, това са артериите, по
които се движат хората.
Затова Северна и Южна
България са с различно
икономическо развитие.

Защото имаме проблем с
транспортните и пътните
връзки. И ние трябва да
инвестираме в това, за да
има работа и образование
за населението, за да се
развива регионът“ - е позицията на Кирил Добрев.
В следобедните часове
вчера от пресцентъра на
БДЖ съобщиха, че „голяма
част от спрените на 12
януари влакове ще бъдат
пуснати отново в движение. Графикът за движение
на влаковете за 2014/2015
година ще бъде ревизиран, като ще бъдат взети
под внимание обоснованите искания на областните
и общински управи в различни региони на страната“.

“
Племенникът на Ботьо Бараков - Пламен, продължава по „моста
България - Италия, хвърлен от чичо му и акад. Джорджио Нурижани

Филм и концерт за Ботьо Бараков - на 20 февруари в Габрово, втората част на филма ще има италианско продължение
НАДЕЖДА ТИХОВА

Да бъде показан за
първи път завършеният
документален филм за
големия меценат, дарител и автор на идеята за
създаване на „Кораба на
изкуствата“ - габровецът
Ботьо Бараков, заедно с
концерт на Габровския камерен оркестър. Това е намерението на неговия племенник Пламен Бараков,
който има и съдействието
на габровската Община
събитието да се състои в
зала „Възраждане“ на 20
февруари. Незавършеният
вариант на филма „Ботьо
Бараков – пророкът на Ко-

раба на изкуствата“ беше
показан на 27 ноември в
Габрово на честването на
100-годишнината на мецената, а честване за него
имаше на 10 декември и
във Френския културен институт в столицата.
Новото събитие в зала
„Възраждане“ на 20 февруари ще бъде посветено на няколко годишнини.
Едната от тях е 70 години от концертите в София
на създадения и издържания от Ботьо Бараков
първи български камерен
оркестър с диригент Асен
Найденов. Другата годишнина е също 70 години,
но от издаването на био-

графичната книга за Ботю
Бараков „Корабът на изкуствата“, написана от италианския академик Джорджио Нурижани, който е
номиниран за Нобелова
награда за литература.
Нурижани е най-близкият
приятел и съратник на Ботьо Бараков, живял почти
40 години в България и
написал над 50 книги за
българското и италианското изкуство, култура и икономика на италиански и
български език. Двамата с
Ботьо Бараков са изграждали красив „мост“ между
България и Италия и оттам
към целия свят, смята Пламен Бараков.
на стр. 8

“

Ботьо Бараков и племенникът му Пламен Барасков

Читалище „Развитие получи картичка от Антарктида
Уникален подарък са
получили служителите от
Народно читалище „Развитие-1869” – Дряново. За да
пристигне до тях, подаръкът е обиколил половината
свят - от ледения континент Антрактида до града
на Колю Фичето. Негов
подател е художничката
Ганка Павлова, а съдържанието – новогодишна картичка.
Статистиката сочи, че
щастливците, получили
писма от последния девствен континент на Земята, са над 20 000 хиляди по
целия свят. В тази цифра
са и дряновските читалищ-
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СЪБОТА 110/-30

ни служители. Картичката
в съвременните комуникационни времена има поскоро характер за спомен
от едно силно изживяване
с емоционална стойност.
Пощенската ни станция
„Св. Климент Охридски”
на ледения континент е
открита точно преди 20
години и има български
пощенски код 1090, а на
пощенското клеймо е изписано “POSTE BULGARE
* ANTARKTIKA* 1090”. Този
факт е израз на вид суверенитет на тази територия, тъй като не може
България да има пощенска
станция където и да било

НЕДЕЛЯ 150/-30

в друга част на света, освен на нейна територия.
Нашите полярници взимат
и отнасят там официалния печат от „Български
пощи“. С него се валидизират марките върху
пликовете за писма, както
това се прави във всяко населено място, където
има пощенска станция, на
територията на страната.
Те се пренасят обратно в
България в пощенски чувал, който се осигурява от
„Български пощи“. Чувалът
се запечатва сигурно и
официално в българската
база, пренася се в „Български пощи“ .
на стр. 8

ПОНЕДЕЛНИК 130/10

допитване

Какви нетрадиционни
методи на лечение
използвате за
здравето си?
„Лекувам се само с лекарства,
купени от
аптеката.
Не смея
да използвам билки
или други
неща, защото не ги
познавам и не знам какво
може да ми направи едно
предозиране.“
„Винаги се допитвам
до лекар,
преди да
взема някое
лекарство,
защото не
искам да
си играя
със здравето. Билките помагат, но
само ако ги познаваш и
си наясно с това по какъв
начин да ги приемаш.“
„Ползвам билкови рецепти, записани
още
от
баба ми
в една тетрадка,
които ми
помагат за
всяка болежка. Все
пак с билките трябва да
се внимава, защото всяка
билка отговаря за нещо
различно.“
„Преди време един човек
ми
даде рецепта за
една билкова смес,
която помага
за
лечението
на рак на
кожата. Честно казано,
много ми помогна, затова
вярвам в силата на природните лекарства.“
„Единственото нещо,
което пия,
е аспирин.
За
всяка друга
болка разчитам на
продукти,
направени
от водорасли по много специална технология, което си е
един вид хомеопатия“.
Продължава на стр. 8
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Пренасянето на костите на Априлов от Галац в Габрово и тържественото
им препогребване тук е станало с указ на княз Фердинанд от 15 май 1897 г.
Ангел Ангелов

Както е известно, на
път от Букурещ за Галац
- Румъния, Васил Априлов
се простудил, заболял от
пневмония и умира в Галац
на 2 октомври 1847 година.
Погребан бил в гробищата към православния храм
"Света Параскева" в града.
Във връзка с честване на
50-годишнината от смъртта
на Васил Априлов на 11
април 1897 г. в Габрово
се сформира комитет с
председател Христо Русев
- кмет на града, който да
организира пренасяне на
костите на Васил Априлов
от Галац в Габрово. Избраният комитет се обръща
с молба към Българското
правителство да се организира пренасяне на костите на Васил Априлов в
Габрово. На 15 май 1897 г.
княз Фердинанд подписва Височайши указ за организиране пренасяне на
костите и тържественото
им препогребване в Габрово.
Организационният комитет избира делегация
в състав: Христо Русев кмет, Фико Фиков - директор на Държавната гимназия "Васил Априлов", Н. Т.
Рашеев - член на Училищното настоятелство, и Васил М. Тюлембаков - член
на Общинския съвет, която
да отиде в Галац и организира пренасяне на костите
на Васил Априлов в България. На 24 септември 1897
г. костите били изровени и
положени в красив бронзов ковчег. Местното духо-

венство пренесло ковчега
в църквата "Света Параскева" и в присъствието на
много българи отслужило
панихида. На 26 септември
1897 г. ковчегът с костите бил натоварен на българската правителствена
яхта "Александър", която
на 28 септември 1897 г.
пристигнала в Русе. На 29
септември 1897 г. траурната процесия с костите
тръгнала за Габрово. На
1 октомври 1897 г. костите
били тържествено посрещнати в Габрово и отнесени
в църквата "Света Троица",
където пренощували. На
2 октомври 1897 г. търговският владика Климент и
сливенският Гервасий (габровец по рождение) отслужили литургия и опело.
След това учители пренасят ковчега в двора на Априловска гимназия. След
извършване на съответните църковни и граждански
обязаности в херметически затворена стъкленица
се поставя акта за пренасяне на костите и ковчегът е погребан. Поставили
пренесения от Галац надгробен паметник на Васил
Априлов.
Поставеният в ковчега акт започва със следния увод: "Днес, на втория
ден от месец октомври,
хиляда осемстотин деветдесет и седмата година
от Рождество Христово,
през царуването на Негово Царско Височество
Фердинанд Първи, Български княз, и Нейно Царско
Височество Първа Българска княгиня Мария Луиза,

с князете: Негово Царско
Височество Престолонаследникът княз Борис Търновски и Негово Царско
Височество княз Кирил
Преславски, при духовното началство на Негово
Блаженство Йосиф Пър-

погребването им в Габрово. Ето тези имена, записани в Акта, който е положен в ковчега.
I. Министерски съвет.
1. Д-р Костантин Стоилов, министър-председа-

4. Константин Величков - министър на търговията и земеделието.
5. Теодор Теодоров министър на финансите.
6. Михаил Ив. Маджаров - министър на общите
сгради, пътищата и съоб-
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Снимка от тържественото погребение на костите на Васил Евстатиев Априлов в двора на Априловската гимназия – Габрово. 4 октомври 1897 г.
ви, Български екзарх..." се
състави този акт. По-нататък се посочват имената
на всички лица, които по
някакъв начин са взели
участие в организиране
пренасяне костите на Васил Априлов от Галац и

тел и министър на външните работи и вероизповеданията.
2. Н. Бенев - министър
на вътрешните работи.
3. Иван Вазов - министър на народното просвещение.

щенията.
7. Г. Згурев - министър
на правосъдието.
8. Почетният флигел
адютант от Генералния
щаб, полковник Никола
Иванов - министър на войната.

„

II. Духовенството.
1. Негово Високопреосвещенство търновският
митрополит Господин, Господин Климент.
2. Негово Високопреосвещенство сливенският
митрополит Господин, Господин Гервасий.
III. Представител на
душеприказчиците на
покойния Васил Евст. Априлов от Одеса.
1. Спиридон Ив. Стомоняков, търговец в Русе,
родом от Габрово.
IV. Членове на Училищното настоятелство в Габрово.
1. Христо Русев - председател и градски кмет.
2. Никола Т. Рашеев член.
3. Рачо С. Бобчев член.
4. Цанко В. Дюзтабанов - член.
5. Иван Ив. Аврамов член.
V. Габровски общински съвет.
1. Христо Русев - председател и кмет на Габрово.
2. Атанас В. Начев помощник-кмет.
3. Общински съветници: Цанко П. хаджи
Стойчев, Петър Върбанов,
Христо Пеев, Коста П.
Аврамов, Петър Ив. Корнажев, Никола Д. Негенцов, Васил М. Тюлембаков,
Георги Илев, Никола Радославов, Пенчо Свата, Георги Д. Саламанов и Гъдьо
Ст. Талев.
VI. Севлиевски окръг.
1. Васил Ил. Грудов управител на окръга.

2. Пеньо поп Кръстев
- член на Окръжната постоянна комисия.
3. Христо Ив. Дръцнов
- член на Окръжната постоянна комисия.
VII. Държавна Априловска мъжка гимназия.
1. Фико Фиков - директор на гимназията и
представител на Българското правителство.
2. Учители: Георги Смилов, Антон Наследников,
Никола Драганов, Стефан
Тотев, Андрея Дойкин,
Захария Иванов, Роман
Пухлев, Христо Пенчев,
Димитръ И. Милев, Панайот Г. Игнатов, Христо
Гъбенски, Илия Димитров,
Васил Станчев, Пенчо Димитров, Алекси Стойков,
Мирчо Димитров, Аврам
Досев, Иван Нейчев, Цоньо Стойков, Милчо Шипков, Костадин Ангелов,
д-р Б. Ганчев, В. П. Хафезов, Карл Либех, Христофор Ив. Хесапчиев, Косьо
Рачев, Кънчо Иванов, Иван
Б. Кузумов, Андрея Стефанов и Константин Кондов
(няма жена учителка).
Актът е подписан от
кмета на Габрово Христо Русев и директора на
Държавната мъжка Априловска гимназия Фико Фиков. Габровският околийски началник Н. Бояджиев
е заверил акта. Същият
е съставен в два екземпляра. Единият екземпляр
е поставен в ковчега на
Васил Априлов, а другият е
предаден в архива на Общинското управление "За
знание".

Севлиевските русофили празнуваха „Старый Новый год

Скъпи учители
от Национална Априловска гимназия,
Всевечна почит към усилията и харизмата
на дарилите ни с
правото да се наричаме така!
Драги съмишленици, светски и образовани,
Хора, верни на просветата и жадни за знание,
Мили ми ученици в класната стая на XXI век,
които почти нямате представа за духовния
ранг на категориите личности,
изредени по-горе,
ЧЕСТИТ ПРАЗНИК!
ЧЕСТИТ ТРИУМФ НА ВЕЧНОТО ЧУВСТВО
ЗА ПРИНАДЛЕЖНОСТ!
ЧЕСТИТО ЗАВРЪЩАНЕ!
ДА Е СВЕТЪЛ И ДЪЛЪГ ПЪТЯТ НА ПРОСВЕТЕНИЯ,
МЪДРИЯ И СИЛЕН ОБЩЕСТВЕН ДУХ, ПРОДЪЛЖИЛ ТОВА, КОЕТО Е СЪЗДАЛ ВАСИЛ АПРИЛОВ!
Образоваността на осъзналия се българин
започва оттук, ние сме част от всевечния път
на познанието на нацията ни.
И сме благословени от свещения дълг винаги да
се озовем при истинските мощи на благодетеля
с всяко ново начало на следващата
учебна година.
Това е най-истинският начин да останеш вечен
Одисей!
Да бъдеш смел, мечтаещ и хитроумен,
но силно да вярваш, че винаги има поне един
ученик, който те чака да го научиш как се опъват непосилните тетива на твоя лък!
Да мислиш за постоянното завръщане,
да не спираш насред мисията си, защото да
стигнеш до Итака е орис!
Априловото училище е нашата обща Итака.
180 години пътуване към нас самите...
Да бъде!
Анна Маринова, съветник по средното
образование Европейски училища, Брюксел,
директор на Априловска гимназия 2002 - 2012
14 януари 2015

За трета поредна година севлиевските русофили,
заедно с представители
на руската диаспора в
града, празнуваха заедно
Старата Нова година, която се посреща по Юлианския календар в нощта
на 13 срещу 14 януари.
По стар славянски обичай с хляб и мед, за да е
сладък животът през годината, Светлана Петкова
посрещна всички, дошли
на празника. Сред тях бяха
Стефан Кънев - областен
координатор на НД „Русофили“, Юлия Жданова
- представител на руската
диаспора, и преподавателките по руски език Пенева
и Постомпирова.
Предстедателят на НД
„Русофили“ в Севлиево
Наташа Колева направи
равносметка на постигнатото през 2014 г. и изрази
благодарността на севлиевските русофили за съпричастността и щедрата
подкрепа на спонсорите,
както и към преподавателите по руски език в дет-

ските градини, с помощта
на които близо 170 дечица
изучават езика на Пушкин
и Лермонтов.
И този път Дед Мороз
и Снегурочка зарадваха
децата с руски лакомства,
осигурени от фирмата домакин на проявата „Хелиос“, а възпитаниците на
Оксана Цуркан от ОДЗ
„Слънце“ и ЦДГ „Радост
2”, както и талантливите
певици Виктория Иванова
от ОДЗ „Пролет” и Юлияна
Мур от СОУ „Васил Левски” със своите изпълнения зарадваха участниците
в тържеството.
„В истински празник за
душата се превърна посрещането на руската Стара
Нова година - разказа за
Наташа Колева. - С приповдигнато настроение и
бурни емоции преминаха
конкурсите за лепене на
пирожки, най-добре танцуваща двойка и руско караоке. С песни, танци и
игри до полунощ се забавляваха дошлите на празника.“ Юлия Ярославова

от Липецк, която живее от
13-годишна в България, не
скри вълнението си от преживяното и заяви, че така
може да се весели само
руската душа. Оказа се, че
тя за първи път присъства
на руски празник и е още
по-щастлива, че по време
на това събитие се е запознала с много свои сънародници. Оксана Цуркан
от Тюменска област също
не скри емоциите си. „По  
стечение на обстоятелствата 20 години живях в
Молдова – сподели тя. - И
след толкова години този
празник отново ме върна
в моята родина - Русия. В
него присъстваха елементи
на руския бит и традиции,
а динамичната и вълнуваща атмосфера не остави  
никого равнодушен.”
И този път празникът,
организиран от ОД „Русофили”, показа, че топлите
чувства между двата славянски народа, между Русия и България са пълни с
топлина и ще продължават
да живеят.

адрес "100 вести"

Моля, разберете се и ни уважете!
Уважаема Община, Уважаемо БеКаСе,
Завчера минах по улица „Евтим Дабев” – уличката покрай реката до моста срещу
Театъра, от аптеката до ресторант "Хемус". Минах, не – по-скоро пролазих с най-бавна
скорост двадесетте метра до ресторанта. Хапнах надве-натри и пак по обратния път
едвам-едвам. Като си отдъхнах на сухия тротоар на моста срещу Театъра, позвъних на
Общината:
„Така и така, има един заледен участък еди-къде-си... Не може ли да се опесъчи?”
Отговорът беше: „Господине, ето Ви номера на БКС. Те отговарят!”
Звъня на БКС: „Така и така, госпожо, има един заледен участък еди-къде-си... Не може
ли ...” Изслушали-недоизслушали, отговорът беше: „Господине, Общината! Звънете на този
номер и кажете!” Вчера пак звъних и не успях да ви склоня да опесъчите. Та...
Уважаема Община и Уважаемо БеКаСе, моля Ви и двете:
Съберете се, съберете, ако трябва, кризисния щаб. И се разберете – Кой ще хвърли няколко шепи пясък, за да могат столуващите в социалната трапезария да отидат спокойно
да си вземат оскъдния обяд; да могат и други да обядват; да могат клиентите на адвокатите и нотариусите да минат спокойно двата метра до входа на офисите им.
Смилете се, моля, за малкото останали граждани, половината от които сме вече с
бастуни и патерици. Не ни правете насила клиенти на ортопедите, а шофьорите на автомобили – клиенти на автотенекеджиите. И едните, и другите имат достатъчно работа в
това време. А това, че вторите паркират автомобилите си по пешеходните пътеки и къде
ли вече не – това е друг въпрос...
Моля Ви, разберете се и ни уважете...!

УВЕДОМЛЕНИЕ
Енерго-Про Мрежи АД, Разпределителен
обслужващ център Г. Оряховица и Габрово
уведомява своите клиенти, че:
На 21.01.2015 г. от 10.00 до 15.30 ч. поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия в гр. Габрово
ще бъде прекъснато електрозахранването в района
на: Иванили, с. Парчевци, с. Бобевци, с. Бекрии, с.
Седянковци, с. Ветрово, с. Бялково, с. Спанци, с.
Сейковци, с. Козирог, с. Влайчевци, с. Живково и с.
Здравковец,
На 21.01.2015 г. от 10.00 до 10.30 ч. и от 15.00 до
15.30 ч. поради извършване на неотложни ремонтни
дейности на съоръженията за доставка на електроенергия в гр. Габрово са възможни смущения на
електрозахранването в района на: МТП ”ВЕЦ Пеев”,
с. Шарани, с. Солари, с. Гръблевци, с. Банковци,
с Попари, в районите на Тончевци, ТП „Габро”, ТП
”БКС”, МТП ”Айви”, ТП „Петрол”, ТП „Канални води”,
ТП „Хлораторно”, БКТП „Атланта Импекс” и фирмите,
захранващи се от тях: тези, намиращи се в Северна
индустриална зона на гр. Габрово – „Дамар”, „Айви
Блажев”, „Габро”, „Димас”, ”Боби стил”, „Брама”, „Атланта импекс”, „БКС”, „Петрол”.
Енерго-Про Мрежи АД, Разпределителен обслужващ
център Г. Оряховица и Габрово се извинява на своите клиенти за възникналото неудобство и се надява на разбиране.
Допълнителна информация можете да получите на тел.
0700 161 61.

Технически университет – Габрово
обявява публична покана с предмет:
„Доставка и монтаж на специализирана
металообработваща машина за нуждите на
Технически университет- Габрово”

Срокът за подаване на оферти е 16:30 ч. на
22.01.2015 г., като офертите следва да бъдат подадени
в деловодството на Технически университет – Габрово.
Офертите ще бъдат отворени на 23.01.2015 г. от
10:00 часа в Заседателната зала в сграда Ректорат
на Технически университет – Габрово. На отварянето
на офертите могат да присъстват представляващите
участниците или писмено упълномощени от тях лица.
Цялата документация може да бъде намерена на
интернет страницата на Технически университет –
Габрово.
За контакти – К. Фъртунов,
066/827555, fartunof@tugab.bg
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Виктор Крушев, треньор: „Моята мечта е създаването на
баскетболна школа, която да подготвя класни състезатели”
Не бих могъл да имам днешната си мотивация, ако не съм изминал своя път на състезател и баскетболен съдия, казва треньорът
СТЕФКА БУРМОВА
- Г-н Крушев, кога се
насочихте към треньорската дейност?
- Първият отбор, на
който станах треньор,
беше „Етър 49“ във Велико Търново. Там освен
мен бяха още Ивайло
Стоименов и Станислав
Балъков, впоследствие
към нас се присъедини
и съпругата ми, която се
занимаваше с децата от
детските градини. Подготвях 14-годишните и с тях
станах седми в страната. Това бяха първите ми
състезатели. Шест години вече съм треньор. И
от 2014 г. сме в Габрово.
Първо идвахме тук като
консултанти да помагаме
на габровската школа по
баскетбол, а от средата
на миналата година се
прехвърлихме в Габрово.
- Разкажете повече
за работата с децата от
детските градини?
- Радвам се, че успях да реализирам този
проект във Велико Търново. Преди напускането ни
вече имахме между 150
и 170 деца от детските
градини, които се занимаваха с баскетбол.
- Какви качества възпита у Вас спортът?
- Качествата, които
притежавам, съм изградил сам у себе си, тъй
като от 8 клас съм във
Варна в Спортното училище. Въпреки че по това
време нямах достатъчно
умения, треньорът на варненския отбор Валентин
Маринов ме хареса, защото според него видял в
мен характер. Самият той
събираше именно характери и се оказа, че отборът ни във Варна е сформиран единствено от хора
с характери. Извън игрището бяхме като орел,
рак и щука, всеки един
от нас дърпаше в различна посока. Излезехме ли
на игрището, забравяхме
своите разногласия и ставахме като един юмрук.
- Как успя Вашият
треньор да постигне тази
сплотеност на отбора, да
извлече от всички вас
най-доброто?
- Благодарение на
индивидуалните характери той успя да формира
у всеки един от своите
възпитаници изключително силна воля за победа,
което е важно качество
за всеки състезател. Нашият отбор беше сформиран от наборите 1972 и
1973 г. и в нашата възрастова група освен първото място ние не знаехме
друго. Бяхме единствено
шампиони, със самочувствие. И то, защото нашият
треньор ни възпита така
– да бъдем хора, победители.
- Този стремеж към
победа изигравал ли Ви е
някога лоша шега?
- Случвало се е. Сега
като треньор също, тъй
като съм свикнал да побеждавам, всяка загуба
преживявам много тежко.
Не се примирявам лесно със загубата. Затова
не искам децата да са
с пораженчески дух. И
това, което най-много ме
дразни в днешното младо
поколение като цяло, е,
че те се предават много
лесно, не се борят.
Когато момчетата от
отбора играят докрай, давайки всичко от себе си,
не мога да им се сърдя,
защото виждам, че у тях
има стремеж за победа.

Но пораженческият дух
ме обезверява много.
Имах случай в 7 клас,
в началните години на
спортната си кариера във
Велико Търново, играехме
на финали в Плевен –
виждам, че падаме и се
разплаках. Плачех и играех, исках да дам всичко
от себе си за победата.
На много играчи подобна
амбиция им пречи, а мен
винаги ме е мотивирала
да давам непрекъснато
все повече и повече. Но
допуснах една грешка в
своята спортна кариера.
През 1994 г. се отказах
от състезателна дейност
и станах съдия по баскетбол. Близо 20 години бях
съдия, достигнах до ниво
кандидат-международен
съдия. Но отново любовта
ми към играта баскетбол
надделя и реших да проверя дали съм направил
грешка, когато съм се
отказал от състезателна
дейност. Играх един сезон
в „Арсенал“ - Казанлък –
президент на клуба беше
г-н Младенов, а треньор
- Георги Димитров.
- Завръщането към
играта какво ви донесе?
- Убедих се, че 20 години по-рано съм направил голяма грешка, като
съм се отказал от състезателна дейност. И до
днес считам, че най-голямата ми грешка в живота е именно тази. Може
би точно тя ме подтикна
да стана треньор, за да
не позволя на нито едно
дете, в което има любов
към спорта, което е положило много усилия и носи
талант и качества на състезател, да изостави постигнатото и да се насочи
към друго поприще, дори
и свързано отново със
спорта. Защото да изкачиш почти до върха планината и да не преминеш
оттатък него е най-меко
казано неразбираемо.
Вярно е, че тогава
бяха лоши времена – найголямата криза - 1994-1998
г., нямаше пари за спорт
и всички бягаха от него.
Но и сега продължава да
е така, трудно се намират
пари за спорта. Докато
преди се даваше всичко
за спорта и неговото развитие.
- Лично на Вас какво
Ви дава спортът?
- Първото нещо, което дава на човека спортът, това е здраве. Той го
прави младолик, ведър и
привлекателен. Затова е
важно хората да разберат, че е важно да спортуват. Във всички възрасти. В днешно време
много родители считат, че
няма нужда децата им да
спортуват, че има други,
по-важни неща. Много от
тях не могат да разберат,
че спортът развива физиката, изгражда духа на
човека, прави го хармоничен. Не всеки може да
бъде шампион, тъй като
високото спортно майсторство е нещо съвсем
различно, но всеки трябва да се грижи за своята
физика и да я поддържа.
Нужно е от ранна детска
възраст да се създават
навици за спортуване.
Въпреки че в последно
време родителите започнаха да насочват децата
си към спорта още от
детските градини и то не
заради друго, а да не напълнеят.
Неслучайно навремето
във всяко училище сутрин
имаше физзарядка и часовете по физическо бяха

задължителни. Дори и по
предприятията съм чувал,
че е имало 15-минутки за
провеждането й. Днес такова нещо няма. Но това
е обществото ни. Няма
държавна политика, насочена към хармоничното
развитие на младите хора
и към спорта.
- Държавата - това
сме всички ние, което
означава, че ние може
би не сме достатъчно настъпателни и неприми-

питал това наистина. Но
пък за треньорската ми
професия си мисля, че
тази грешка е била до известна степен и полезна.
Единственото, което не
съм успял да разбера, е
дали щях да бъда много
успешен, елитен състезател. Надявам се да бъда
такъв треньор. Струва ми
се, че надали бих могъл
да имам днешната си мотивация, ако не съм изминал своя път на състеза-

- Това „правило“ ли
е причината да се ценят
толкова много победите
на чужд терен?
- Не считам, че е то,
особено на по-ниското
ниво да играе кой знае
каква роля. В момента
техниката напредна до такава степен, че всяка съдийска подкрепа се вижда ясно и съдията бива
наказан. Затова съдиите
се опитват да бъдат безпристрастни.
- Често се чуват обвинения за купени съдии,
как биха могли да бъдат
опровергани те?
- От подобни обвинения никой не може да
избяга. А и по принцип никой съдия не може да се
хареса и на двете страни.
- Напоследък в големия спорт в международен мащаб съдийската
преценка се обвързва и
с геополитическото надмощие, според някои коментатори?
- Има го и това нещо.
Често малката държава
няма как да се пребори.
Става дума за парите.
- От съдийството
ли тръгва корупцията в
спорта?
- Не. Според мен, тя
тръгва от тези, които дават парите.

Виктор Крушев
рими?
- Според мен, едно от
нещата, което трябва да
се въведе задължително
в училищата в началния
курс от 1 до 4 клас, е
часовете по физическо
възпитание да се водят
от учители специалисти,
както беше по мое време.
И до днес си спомням
моя учител по физическо Кушев, лека му пръст,
който много наблягаше на
физическото натоварване.
Той ни караше да правим
лицеви опори, коремни
преси, бягахме, хвърляхме
медицинска топка и това
още в началното училище.
Не искам да омаловажавам труда на началните
учители, но не е тяхна
работа да  занимават децата и със спорт. Унифицираха началните учители
и ги накараха сами да
водят абсолютно всичко.
Освен това в днешно време стана така, че английският е по-важен от всички останали дисциплини,
дори и от българския
език. Впоследствие ще се
разбере, че отритването
на масовия спорт, който
се развиваше по училищата, който водеше след
себе си много успехи и
който вече го няма в България, е голяма грешка.
- Считате, че високата заболеваемост в последно време се дължи
и на лошото физическо
възпитание от ранна възраст?
- Естествено. Доказано е, че болестите идват с
килограмите. Достатъчно
е хората да се научат да
ходят по планината. А ние
какво? - вкъщи пред телевизорите и компютрите.
- Споменахте, че сте
допуснали голяма грешка в живота си, трудно
ли се преодолява тя или
се питате непрекъснато
какво би станало, ако сте
продължил по поетия
път?
- Непрекъснато съм се

е роден на 9 март 1973 г. във Велико Търново. Завършва Спортно училище във Варна, а по-късно
„Счетоводство и контрол“ във варненския Икономически университет, както и специалността „Треньор по баскетбол“ в Национална спортна академия
в София.
Бил е състезател на „Академик“ - Варна, по-късно и в „Черно море“, играл е в „Арсенал“ - Казанлък,
във „Видима“ - Видин. Виктор Крушев е работил 20
години като съдия по баскетбол. В момента той е
треньор в БК „Чардафон-Орловец“ в Габрово.

тел и баскетболен съдия.
- Бил сте от трите
страни на играта – състезател, съдия, треньор,
кое е сладкото на съдийството?
- Вече казах, че бях
стигнал до много високо
ниво. Свирил съм на Лигата, на срещата „Ямбол
газ“ и „Левски“, когато Ямбол станаха шампиони и
когато паднаха с две точки от „Левски“.
- Подложен ли е на
натиск съдията и какъв е
той?
- Много висок, защото
всеки от отборите счита,
че е по-добър.
- Как успявате да
примирите двете страни,
да ги убедите, че съдийството Ви е правилно?
- Като свиря по правилата. За мен това е основното, което трябва да
се спазва. Аз не мога да
приема и продължавам да
не приемам, че в спорта
между бялото и черното
има сиво.
- В природата и в живота има, но в съдийството не трябва да има,
така ли?
- Навярно не аз съм
човекът, който може да
каже това, но лично на
мен то ми попречи да
бъда харесван от всички.
Не ме харесваха да бъда
домакински съдия, защото знаеха, че никога няма
да отсъдя в нечия полза,
когато не е правилно. В
съдийството се счита за
правилно 65 процента да
се свири в полза на домакините, а останалите
– за гостите. А аз не се
съобразявах  с това.

- От спонсорите?
- Може и така да се
каже.
- Че спонсорите не
искат да финансират губещ отбор?
- Общо взето е така.
Но е много важно и каква
цел преследваш.
- В спорта, освен победа, каква друга цел
може да има?
- Чистият спорт вече
го няма. Олимпийският
принцип, че по-добрият
ще победи, струва ми се
вече остава малко на заден план. Отива се преди всичко за участие, а
не толкова за победата.
Тук от значение са силата на парите. Неслучайно
се казва, че ако нещо
не се купува с пари, то
се купува с много пари.
Така че на всеки по-голям форум има подобни
примери като дузпата на
Англия срещу Холандия,
удара в гредата. Както
един Йордан Йовчев беше
ощетен на олимпиадата в
Гърция и Тамбакос стана
олимпийски шампион, а
нашият гимнастик - негов
подгласник. Но за Тамбакос вече никой не знае,
а за Йордан Йовчев продължава да се говори в
целия свят. Дори и тогава италианецът вдигна
ръката на Йовчев, с което
показа, че той е номер
едно.
- Кои са най-вълнуващите мигове в спорта
– когато ти вдигат ръката като номер едно или
дългият път до този момент?
- Всички трудности,
срещнати по този път, от-

минават и накрая остава
най-прекрасният момент
– на победата. Докато се
стигне до нея има много
труд и пот. Затова е важно децата да разберат,
че без да се трудят няма
как да стигнат до върха.
За жалост, в последно
време те получават много
неща наготово, което е
пагубно за възпитанието
им, за формирането на
силен характер.
И се радвам изключително много, когато видя
родители да учат децата си да мислят, дори и
да достигнат до грешното
заключение, да не постъпят правилно, то е тяхно
решение, детето само е
стигнало до него, без ничия помощ. Родителят е
затова, да коригира грешката – с такт и много
обич. А не да му се дава
сдъвкана наготово информация – тогава стават
като коне с капаци. Интернет прави точно това,
не дава възможност за
логическо мислене, води
децата към затъпяване,
колкото и грубо да звучи.
Те са много по-умни от
нас, но чрез интернета
вече стават подвластни
на лесното и не могат да
разберат, че не стават
по-умни, а са направили
крачката назад, която ги
води към затъпяването.
Но всяко дете се опитва
да стигне до вярното заключение. Дали ще стигне
до него по правилния, по
грешния, по тарикатския
или по хитрия начин, е
въпрос на ген. За мен децата навсякъде са еднакви, те не могат да бъдат
различни. Треньорът сам
трябва да си ги открие и
да направи така, че те да
го следват. Моите преподаватели са габровци семейство Църови. Проф.
Църов например казва,
че едно качествено дете,
когато има желание, ще
постигне целта, към която
се е насочило, и никой
не може да му попречи.
И в този смисъл днес си
мисля, че надали с цялата
си същност съм преследвал своята цел, след като
съм спрял в определен
момент да играя баскетбол и съм се насочил в
друга посока. Истината
е, че нашето поколение
не бяхме подготвени добре за живота – от социализъм бяхме лашнати
към капитализъм. Нашите
родители, възпитавани в
едни ценности, не бяха
готови да приемат внезапната промяна, дори и
лелеяна от тях, и не успяха да преценят какви
напътствия да ни дават.
Затова е важно родителите да научат децата си
сами да решават важните
задачи в живота си, въпреки грешките, които ще
допускат, за да успяват да
се справят с предизвикателствата по своя път.
- И все пак, самият
Вие къде се чувствахте
най-добре – като състезател, като съдия или
сега като треньор?
- Навсякъде съм имал
и трудни, и звездни моменти. Но ми се струва, че старите треньори
надали биха успели да
работят и да постигат успехите си при днешните
условия. Нашето поколение беше тренирано отвсякъде още от 6-7 клас
– играехме на улицата, не
се прибирахме, можехме
да правим лицеви опори
и коремни преси, да бягаме. Днешните деца дори
не могат да тичат както

трябва, което е една от
основните разлики между поколенията. Затова,
за да постигне резултати,
треньорът трябва да започне работа с децата още
от детската градина, за
да успее с подходящите
за възрастта упражнения
да развие хармонично
детската физика. Въпреки
че днес в детските градини предлагат богата гама
възможности за избор на
занимания – музика, рисуване, народни или класически танци, чужди езици,
различни видове спорт и
какво ли още не. Понякога се питам дали не
засипваме малките създания с прекалено много
неща, сред които те могат
да се загубят.
- Така отрано биха
могли да разберат какво ги влече и да изберат
своя спорт?
- В момента например
в детските градини ние
работим с около 60 деца.
Считам за успех, ако дори
само едно от тях избере
баскетбола за своя игра.
Във Велико Търново отначало имахме 100 деца,
от които на следващата
година 30 продължиха да
играят баскетбол.
Нашият успех беше
свързан не само с броя
на останалите при нас
деца, но и с факта, че
много родители започнаха да питат ще има ли
занимания по баскетбол.
Това вече е пътечката,
която оставяме след нас.
И която води към реализиране на мечтата ми
– създаването на баскетболна школа, която да
подготвя класни състезатели. Създаване на център с всички необходими
условия, каквито имат хората на Запад.
- Искате да изградите стабилна баскетболна
пирамида?
- В която състезателите да се чувстват уютно.
Това е най-голямата ми
мечта. Но за това са нужни и големи промени. Не
е нормално детето да е
тръгнало да се изгражда
като голям спортист, да
тренира, да ходи по подготвителни лагери и състезания и в същото време
да е засипано с учебни
задължения.
Важни за тях трябва
да са общообразователните предмети, за да имат
време да се концентрират в своята състезателна дейност. Навремето
Запада копираше от нас
спортните училища, но ги
модифицира в спортни
интернати, в които събира най-добрите в съответния спорт. По този начин
Франция, Испания успяха
да изградят много класни спортисти. Често на
мен и съпругата ми, която
също е треньор, ни казват,
че сме луди да се занимаваме с децата още от
детската градина, макар
в много държави по света, включително и в САЩ,
децата се насочват към
спорта още от 3-годишна
възраст.
- Прихванахте ли от
габровската пресметливост?
- Правим си закачки
с вицовете за габровци,
но хората тук са душевно
щедри, с големи сърца. За
жалост, не само в Габрово, но и в цялата страна, когато вървя по улиците, виждам угрижени,
смачкани от битието хора.
Имаме разкошна страна,
лошото е, че не знаем как
да я управляваме.
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На Марс намериха изгубен преди 12 години космически кораб
Дванадесет години
след изчезването си британската космическа сонда „Бигъл-2“ е била заснета на повърхността на
Марс, съобщиха от британската космическа агенция.
Изгубеният на 25 декември 2003 година космически апарат е намерен
частично разгърнат на повърхността на планетата.
Преди се предполагаше,
че сондата, изпратена да
търси живот на Марс, се е
разбила при кацането.
Орбитални снимки с
висока резолюция, направени от специалисти на
НАСА,  са установили местоположението на „Бигъл2“ на Червената планета и
слага край на мистерията
за това какво се е случило

с мисията“.
„Бигъл-2“ е разработен
от британски учени под
ръководството на Колин
Пилинджър и е бил ска-

чен към кораба с европейска космическа мисия
„Марс-експрес“. Това е бил
първият английски модул,
предназначен за спускане

на друга планета. Сондата
е трябвало да работи 180
дни на Марс като изучава минералите на повърхността, климата, както и

да търси следи от живот.
Но по време на кацането връзката с „Бигъл“ се
прекъсва. Всички критики
са отправени към недос-

Жителка на Мичиган е живяла Котка спасява живота на изхвърлено
няколко дни в хипермаркет бебе, като го топли с тялото си
Полицията открила
45-годишна жена, чието
име не е посочено, която няколко дни живяла в
хипермаркет Walmart, съобщават от New York Daily
News. Управителят на магазина се обадил в полицията, след като няколко
пъти помолил жената да
напусне, но тя отказала.
Пред полицаите тя
признала, че е живяла в
хипермаркета няколко дни.
Жената казала на полицията, че дошла в магазина,
след като синът й, с когото живеела, я обвинил в
злоупотреба с алкохол и я
ударил.

Жената е задържана
за незаконно влизане.
Съдът ще разгледа делото
й на 26 януари. Къде ще
живее тя, до този момент
все още не е известно. В
нейна полза се изтъква
фактът, че по време на
престоя си в хипермаркет
жената не е откраднала
нищо.
През август 2014 г. тийнейджър от Тексас живял
в супермаркет около четири дни. През това време
14-годишното момче успяло да си изгради два бивака в магазина. Хранел се
с откраднати от магазина
продукти.

Бездомна котка в руския град Обнинск спасява живота на   изоставено
в кашон двумесечно бебе.
За подвига на котката съобщава The New York Post,
Washington Post, Mirror, английските таблоиди. Вече
има куп предложения за

осиновяване както на детето, така и на котката.
Двумесечното бебе
било подхвърлено до контейнерите край жилищен
блок. Неизвестните родители го сложили в картонената кутия, която била
обитавана от котката Машка. Там котката топлила
бебето в продължение на
часове, като дори с мяукане се опитвала да привлече вниманието на минувачите. В края на краищата
тя успяла.
Хора, живеещи в блок,
намират в кутията изхвърлено като плик с боклук
невръстно дете.

„То приличаше на купчина дрехи в ярки цветове. После забелязах, че
има шапка на главата и
установих, че всъщност е
пакет, в който има дете и
няколко пелени“ - казва
един от живущите в сградата.
След като го откриват,
гражданите се обаждат на
Бърза помощ и полиция.
Минути по-късно лекарите
пристигат на мястото и откарват момченцето в детския отдел на болницата
в Обнинск. Там лекарите
установили, че то е здраво
и няма признаци на измръзване.  

„Панаир на добрината” търси внимание
и помощ за болни с редки заболявания
През изминалата година учениците от Втора
английска гимназия в София подеха инициативата
„Панаир на добрината“,
чиято основна цел беше
да привлече общественото внимание и финансови
средства към болните с
редки генетични заболявания в България.
През 2015 г. традицията продължава, като учениците от 12 клас отправят
своята покана за включване в инициативата и към
всички останали училища
в страната, като фокус на

Британско кафене предлага
8000 калории за закуска

тазгодишната инициатива
е генетичното заболяване
Муковисцидоза.
Групова практика за
специализирана медицинска помощ НМ Дженомикс работи в сферата
на генетичните изследвания и обезпечава (в партньорство с Националната генетична лаборатория
– София) изследванията
за Муковисцидозата. „Ние
подкрепяме „Панаир на
добрината“, защото здравното възпитание и здравната отговорност трябва
да се възпитават още в

училище и защото тези
деца спасяват човешки
животи и предотвратяват
страданията на множество
семейства.
С цел по-добрата информираност на обществото и привличането
на повече съмишленици
в тази кауза ви изпращам информация относно характеристиките на
Муковисцидозата, както и
кратка статистика, опции
пред носителите на това
заболяване, планиращи
създаването на поколение
и др.“

Собствениците на кафе-закусвалня в английския
град Портисхед намерили интересен начин да привлекат клиенти. Те предлагат закуска от 59 блюда, която
ако бъде изядена за един час, ще донесе безплатна
също толкова обилна закуска на клиента им.
Цената на тази закуска е около 23 долара и включва два омлета, четири порции пържени картофи, четири
филии хляб, два сандвича, две порции задушени домати
и боб, шест кренвирша, бухти, бекон, млечни коктейли.
Месец след началото на акцията все още няма победител, който да изяде всичко за час време. Менюто
не се предлага на непълнолетни.
Обемът на закуската в Портисхед не е кандидат
за рекордите на Гинес. Дори идеята не е съвсем нова
- през есента на 2014 г. кафе-закусвалня „Беър Грилс“
в Северна Англия предлагаше закуска от 8000 калории,
но за 32 долара.

Най-странните зависимости на човека, дори четенето може да е вредно
здраве.bg
Какво понякога води
до превръщането на невинното пристрастие в маниакална зависимост, науката все още не е установила със сигурност. Въпросителните остават много.
Защо например дори едно
толкова полезно занимание като четенето на книги също може да се превърне в мания, способна
да съсипе нечий живот!?
Какво остава тогава за

тежките зависимости – от
лекарствата например.
Група американски
психолози, цитирани от изданието Psychology Today,
са се опитали да съставят
любопитна статистика – на
най-странните зависимости, които се срещат при
човека:
1. Зависимост от четене. Нездравословната
любов към четенето може
да доведе до заболявания
на вътрешното ухо, в ре-

зултат на които човек изгубва способността си да
се концентрира, у него се
появява тревога, безпричинен страх и дори фобии.
Зависимите от четенето
хора престават да спят
нормално, тъй като искат
да прекарат с книгата цялото си време. Много от
тях дори напускат работа.
2. Зависимост от загар. Въпреки противоречивите мнения,   мнозина
все още намират брон-

зовия тен за безусловно
красив. Танорексията е т.
нар. зависимост от загара.
Натрапчивата потребност
да стоиш на слънце, за да
почернееш, води до това,
че хората харчат всичките
си пари за солариуми. От
тази зависимост най-често
страдат младите жени.
3. Зависимост от лекарства. Известно е, че
много от децата не обичат
да бъдат лекуват и всячески се стараят да избе-

гнат лекарствата. При възрастните въпросът стои по
друг начин – някои от тях
дотолкова свикват с лекарствата, че ги използват
дори, когато няма нужда.
4. Зависимост от музика. Някои хора слушат
музика по цял ден – у
дома, на улицата, на работа, в магазина... Такава
мания бързо започва да
пречи на нормалния начин
на живот както в работата,
така и в личния живот.

татъците на системата за
кацане, състояща се от парашут и няколко въздушни
възглавници. Системата за
кацане била преправена
буквално месец до излитането на апарата, защото
не издържала на изпитанията преди полета.
Снимките сега показват, че станцията успешно е кацнала на Марс в
равнината Изида, само на
6 километра от първоначално планираната точка
за кацане. Неговата система за кацане е сработила
отлично, а връзката била
загубена заради повреда
на мотора, отварящ слънчевите панели - те не се
отворили и радиоантената
не е могла да работи.
„Бигъл-2“ е именуван

на кораба „Бигъл“, с който
Чарлз Дарвин прави своята експедиция. Неговият
създател - астрофизикът
Колин Пилинджър, се е
надявал да направи революционни открития за
древен живот на Марс.
Създаването на станцията
е финансирано от частни лица, благодарение на
рекламната кампания, организирана от Пелинджър.
За дизайна на станцията Пилинджър привлякъл
богатия художник Damien
Hirst, а музикалната мелодия, която трябвало да
прозвучи след кацането на
„Бигъл-2“, била написана
от Blur.
Пилинджър е починал
преди 8 месеца, съобщават негови колеги.

кухненски продукти срещу настинка
В сезона на настинките в кухнята си може да
намерите много видове храни, които да спомогнат за облекчаване на симптомите и да ускорят
възстановяването ви. Когато хремата и кихането ви сполетят, отворете кухненския шкаф за
помощ.
Магически чай: Необходими продукти: 1 пакетче чай
от ехинацея, 3 или 4 резена джинджифил, 3 чаени лъжички прясно изцеден сок от лимон, 2 чаени лъжички
мед, 1/2 канела, 1/4 карамфил. Начин на приготвяне:
Сложете всички съставки в голяма чаша и я допълнете с гореща вода. Изчакайте няколко секунди, докато
чаят се разтвори. По желание можете да го прецедите, за да премахнете малките частички от подправките и джинджифила.
Домашна лимонада: Много подходяща за облекчаване на болки в гърлото, за пречистване на кръвта и за
успокояване на лигавицата. Приготовление: в чаша
топла вода изстискайте сока на половин лимон и добавете една чаена лъжичка кленов сироп.
Пилешка супа: Използването на пилешка супа за
лечение на настинка и грип е познато още през XII
век, когато еврейският лекар и философ Маймонид
препоръчва пилешката супа с тази цел.
Горчица: Горчицата намалява треската, елиминира
токсините и спомага за лечение лигавицата (мукозата) на белите дробове.
Чесън: Чесънът, който използваме в домакинството,
е много добър за превенция и лечение на настинка
и грип. Суровият чесън има противогъбични, антибактериални и антивирусни свойства. Според британски
изследователи, чесънът ускорява възстановяването
от грип и повишава устойчивостта на организма. Чесънът може да подейства като антикоагулант, така че
тези, които приемат лекарства срещу такива проблеми, трябва да внимават с допълнителните количества
чесън.
Мента: Чаят от мента помага срещу високата температура. Направете си ментов чай и се пъхнете под
завивките - така ще се преборите с температурата.
Рициново масло: Компрес с рициново масло, поставен на гърдите, прочиства дихателните пътища
и спомага циркулацията в белите дробове. Втрийте
рициново масло на гърдите, покрийте с вълнен плат и
поставете бутилка с гореща вода на него.
Портокали/Витамин С: Според проучване, ежедневното приемане на портокалов фреш може да намали
продължителността на грипа, заради съдържащия се
в него витамин C. Скорошно изследване показа, че
1000 мг витамин С на всеки шест часа може ефективно да облекчи или дори да предотврати симптомите
на грипа.
Плод на бъз: Плодовете на растението бъз са използвани още от каменната епоха. Скорошно проучване
на Университета в Йерусалим потвърждава, че приемането на плодовете на бъз ускорява възстановяването от настинка и грип.
Пчелинок (Пчелник, Блага трева). Използва се като
съставка на сиропи за кашлица. Чаят от това растение облекчава кашлицата.
Мед: Медът има невероятни лечебни свойства. Може
да се използва за успокояване на раздразнено гърло, при кашлица или за повишаване на имунитета.
Лесен начин да се направи сироп за кашлица - лъжица мед и малко пресен лимонов сок.
Кимион и джинджифил: Добавете чаена лъжичка семена от кимион и малко сух или пресен джинджифил
към чаша вряща вода. Изпийте получения разтвор.
Сол: Солта е отлична за правене на гаргари и успокояване на възпалено гърло. Използвайте топла
вода, като може да добавите и малко куркума за допълнителен противовъзпалителен ефект. Солта може
да се използва също за прочистване на синусите и
отпушване на носа - през ноздрите се вдишва топла
солена вода.
Киви: Киви може да е благотворно за третиране на
инфекции на горни дихателни пътища. Този плод е
изключително богат на витамин С. Предполага се, че
оказва добро въздействие при продължителни заболявания, особено при децата.
Вода/Хидротерапия: Горещият душ или вана повишават кръвообръщението. Парете краката си.
Градински чай: Може да се използва при възпалено
гърло и е одобрен в Германия от тамошната медицинска комисия.
Лайка: Лечебните свойства на лайката са познати от
хиляди години. Тя може да се използва за чай или
инхалация. Вдишването на парата от отвара от лайка
се счита за много добро средство срещу симптомите
на настинка.
Внимание: Ако симптомите продължават или се
влошат, се свържете с вашия лекар. При внезапна
отпадналост или бързо повишаване на телесната температура потърсете спешна помощ.
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Отопление
Пресяти въглища донбас и брикети, кафяви
въглища и разпалки. Безплатен транспорт. Справки на тел. 0887/031-439,
0889/991-977, 066/8821-13, с/у КДН
Нацепени дърва - 60
лв. реален кубик, безплатен транспорт - 0897/222062.
„Пехливанов“ - пресяти въглища донбас, брикети, дърва. Ниски цени,
безплатен транспорт 066/805-642, 0897/892903.
„РАЯ 08“ - ДЪРВА ЗА ОГРЕВ - метрови, нарязани
и нацепени, БЕЗПЛАТЕН
ТРАНСПОРТ - 0898/450946, 0887/105-729.

Нарязани, нацепени
сухи дърва на 58 лв. с
транспорт и гаранция 0897/429-374.
ЕТ „Петя Гайдарова“ донбаски въглища - 365
лв./т, брикети - 290 лв./т,
дърва за огрев, разпалки.
Безплатен транспорт. Тел.
0898/690-606, 066/808053. [17, 12]
Сухи дърва и разпалки
в чували - тел. 0886/393726. [13, 12]
Фирма предлага въглища Донбас, пресят брикет, екобрикет, пелети на
„Лес-комерс“. Безплатен
транспорт. Тел. 0888/870541,
0894/360-636,
066/830-080. [20, 12]
Метрови дърва - 50 лв.,
нацепени - 60 лв., разпалки - 4 лв. Реално количество и коректно отношение! Всеки клиент е важен
за нас! Тел. 0894/062744. [11, 11]
Сухи дърва в чували
- 4 лв. - 0899/767-763.
[11, 5]

Метрови дърва - 50 лв.,
нацепени - 60 лв., разпалки - 4 лв. Гарантирано количество, получаваш това,
което си си поръчал! Тел.
0877/272-621. [11, 11]
Продавам дърва. Незабавна доставка. Тел.
0898/841-199. [11, 5]
Нацепени дърва - 60
лв./куб., 4 лв. чувал 0894/410-453. [22, 5]
Дърва в чували и разпалки - 4 лв. - 0893/940-922.
[22, 4]
Нацепени дърва - 60
лв., в чували - 4 лв. 0897/001-114. [22, 4]
Най-хубавите дърва 0898/926-115. [11, 3]
Нацепени дърва, разпалки, дърва в чували тел. 0892/074-641. [8, 2]
Режа дърва на 6 лв. 0899/050-080. [11, 1]
Дърва за огрев - метрови и нацепени, безплатна доставка, продава тел.
0877/168-330. [11, 1]
Режа дърва - тел.
0879/052-523. [3, 1]
Етаж от къща - 70 кв. м,
обзаведен, с двор 250 кв.
м, в кв. Борово се продава на тел. 0888/829-692.
[6, 1]

Имоти продава
Продавам без посредник апартаменти от 60 до
110 кв. м, ново строителство, намиращи се в кв.
Тлъчници, цена: 290 евро/
кв. м - справки на тел.
0893/661-325. [29, 12]
Двустаен - тухлен, 64 кв.
м, широк център, продава
тел. 0897/859-969. [15, 9]
Помещение - 107 кв.,
м, на бул. „Могильов“ 2;
магазин - 50 кв. м, на
ул. „Орловска“ 85 продава
тел. 0887/554-073. [11,
11]

масивен гараж на ул.
„Петър Михов“ 11, срещу
Еса, се продава на тел.
0887/319-075. [7, 7]
апартамент в идеален
център - 65 кв. м, по договаряне се продава на тел.
0895/872-647. [15, 5]
Магазин на 2 етажа в центъра продава
0878/789-999 [20, 5]
Къща - 100 кв. м, двор 1480 кв. м, парцел - 1100
кв. м, парцел - 1500 кв.
м, се продават на тел.
0888/079-780. [8, 4]
Тристаен апартамент
в кв. Бичкиня, 8 ет., за
30000 лв. продава тел.
0885/411-392. [11, 4]
Парцел в идеален център
продава тел. 0899/474215. [4, 3]
Къща продава - тел.
0899/441-177 [3, 2]

фирма търси шофьор
на микробус за разносна търговия на напитки. Заплащане на процент. Справки на тел.
0896/640-781. [11, 7]
теспом АД - гр. Габрово търси да назначи
ЕЛЕКТРОТЕХНИК с висше
или средно образование,
за поддръжка на металообработващи машини и
монтаж на ел. управление на ел. телфери. С
предимство са кандидатите специалисти за честотни и радиоуправления - ул. „Бодра смяна“
1, до КАТ. [11, 6]
Фирма търси складови
работници товаро-разтоварна дейност, МОЛ тел. 0882/996-386. [5,
5]
Таксиметров шофьор
търси 0893/511-154. [5,
5]
Зидаро-кофражисти
и работници за поставяне на топлоизолации
търси тел. 066/860-116.
[22, 4]

Водач такси търси тел.
0893/302-002. [4, 4]
Шофьор - международен, ЕС, кат. „С+Е“,
добро заплащане, търси
тел. 0887/887-692. [5,
4]
Компаньонка търси
тел. 0876/735-596. [8,
3]
Готвачка търси заведение в центъра 0889/319-447. [6, 3]
Специализиран магазин за алкохол и цигари набира продавачконсултанти - 0897/994914. [5, 3]
Майстор за производство на закуски търси
тел. 0895/887-611. [5,
2]
Фабрика За мебели „Меркурий“ търси
да назначи квалифицирани мебелисти. За
справки: 066/80-44-36;
0887/574-964. [10, 1]
„Подем Габрово“
ЕООД търси да назначи
шлосер-монтьор до 45
години - 0884/854-354.
[5, 1]

Работа предлага
Национален музей
на образованието –
Габрово търси да назначи уредник „Най-нова история”. Основна
заплата 480 лв. Висше
образование – история
или педагогика, компютърни умения. CV с
актуална снимка, изпращайте на nmo@abv.bg
до края на януари. Тел.
за справки: 066/800
440.

работници за кравеферма се търсят на тел.
0896/690-301. [11, 9]
маникюристка търси
0895/005-430. [15, 8]
масажистка търси може и без диплома тел. 0877/240-584. [8,
7]
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обяви
Дървени обшивки,
дюшеме, ламперия 0895/707-050. [22, 2]
Гипсокартон, шпакловка, боя - 0887/357039. [22, 2]
Строителство
Ремонт и направа на
покриви – бързо и качествено - 0897/390-194.
[13, 5]
Строителни ремонти.
Майстори с европейски
опит. Тел. 0894/275-484.
[5, 3]
Кърти, пробива, изхвърля - 0895/707-050. [22, 2]
Вътрешен ремонт
Безпрашно циклене 0887/040-471.
гипсокартон, шпакловка,
боядисване,
изолации - Качество!,
се извършват на тел.
0897/626-360. [25, 7]
Теракота, фаянс, шпакловка се извършва на тел.
0876/535-458. [22, 7]

Земи
Земи, гори и други недвижими имоти на найдобри цени изкупува
0897/429-374.
Земеделски земи в цяИмоти дава под наем
лата страна купува тел.
Заведение дава под 0988/869-344. [22, 3]
наем тел. 0897/687-029. Земеделски земи купу[6, 5]
ва 0899/441-177 [11, 2]
Тристаен под наем - обзаведен, Дядо Дянко, 150 Нощувки
лв. - 0897/878-763. [5, 3] Н о щув к и
тел.
Апартамент за студен- 0896/640-697. [15, 12]
ти дава под наем тел. нощувки - справки на
0888/241-855. [4, 2]
тел. 0896/640-697. [22,
Апартамент дава под 10]
наем 0899/441-177 [3, 2] Нощувки - 0878/515Боксониера под наем - 080. [11, 10]
тел. 0889/758-161. [5, 2] Нощувки, център, 10
лв. - 0877/240-584. [22,
Гори купува
5]
Гори в Габровска област
купува тел. 0988/869-344.
[22, 3]

ВСЕКИ ДЕН

БЕЗ НЕДЕЛЯ

Дава заем
PROVIDENT - 0899/460760.
Заеми от 200 до 3000
лв. без обезпечение 0894/350-733. [5, 4]
Бързи кредити 0885/703-217. [15, 3]
Лекари
ПСИХИАТЪР И НЕВРОЛОГ. Д-р Трифонов, Габрово, ул.
„Емануил Манолов“
№ 12-А, 066/804-549,
0885/251-655. ИЗДАВА
ПСИХИАТРИЧНИ УДОСТОВЕРЕНИЯ.
Козметика, масаж
Професионални масажистки - 0876/735596. [22, 4]

Еротика
Секс за мъже 0896/981-354. [6, 5]

Изолации
АЛПИНИСТИ - 0898/907400
Алпинисти - 0878/447244.
Алпинисти - 0899/321190
„Кемпо“ ЕООД - алпинисти, иззижда тераси - тел.
0897/931-088, 066/851723. [22, 2]
Щори
ЕТ „ВЕДИМА-М“ - ЩОРИ
- 066/86-59-50, 0887/2243-45.

Поправям ел. уреди и Ремонт на телевизори
ВиК - тел. 0894/220-509. по домовете - заявки на
[18, 2]
тел. 0888/279-846. [18,
12]
ремонт на всички марВиК, комини
Отпушване на канализа- ки автоматични пералции - тел. 0876/788-233. ни се извършва на тел.
ВиК монтаж и поддръж- 0888/294-214. [22, 8]
Ремонт на хладилници
ка - 0887/680-034.
Машинно отпушване и фризери по домовете на канали - 0897/615-666 тел. 0895/743-912. [11, 1]
К о м ин о ч и с та ч
0889/177-737. [16, 12]
Дограма
Почиства комини, по- РОЛПЛАСТ - AL и PVC
криви, алпинисти - тел. дограма - 15% намаление
0878/140-692. [11, 6]
- 0988/806-430. [5, 1]
Коминочистене - тел.
0895/240-227. [22, 1]
Почистване
Почистване на комини - „Ели 07“ ЕООД - потел. 0898/237-231. [22, 1] чистване - 066/857-028,
ВиК услуги, полипропи- 0893/435-258, 0898/485лен - 0988/806-430. [5, 1] 154.
Услуги
Почистване - тел.
0889/177-737. [16, 12]
извършвам ВиК ремонти и отпушвам битови канализации - заявки на тел.
0882/534-455, 066/862935. [11, 9]

Ел. инсталации, ремонти
Ремонт и монтаж на
бойлери и автоматични перални по домовете,
без почивен ден - тел.
066/82-16-75, 0899/284703.

Ремонт на електроуреди
и електроника
Ремонт на телевизори,
плазми, LCD, LED, МОНИТОРИ - 0887/942-469.
Ремонт на МИКРОВЪЛНОВИ ПЕЧКИ, резервни
части - 0887/942-469.

Автомобили продава
Суба р у
Импреса
1.6 - 2001 г., се продава - справки на тел.
0878/156-028. [8, 4]
Пежо 405 - дизел, продава тел. 0896/088-862.
[6, 3]
Фиат Типо 1.4 - бензин, 1991 г., продава
тел. 0888/632-095. [6,
2]

Фиеста и Рено Бани- Всякакви МПС-та изчарка по 800 лв. про- купува 0896/836-456.
дава тел. 0899/456-631.
[2, 1]
Автоуслуги
Предоставям място
Микробуси, камиони
за престой и продажГАЗ-53, с проблем, ба на автомобили за 1300 лв. прода- 0878/515-080. [11, 10]
ва - справки на тел.
0899/456-631. [2, 1]
Автомобили под наем
автомобили
под
Автомобили купува наем - 0878/929-080,
Коли, бусове, ками- 0896/836-456. [11, 10]
они, трактори, ремаркета (може и дефектира- Скрап, стари автомобили
ли) от място на най- Коли за скрап от място
високи цени изкупува изкупува тел. 0899/0920897/429-374
510. [15, 12]

Продава машини
Електрожен „Кракра“
продава тел. 0897/687029. [6, 5]
Ярмомелка и механична фуражомелка за груб
фураж продава дом. тел.
066/821-341, след 17
часа. [5, 4]
4-конечен оверлог
продава тел. 0897/551361. [3, 2]
Продава материали
Тръби, винкели, арматура продава тел.
0895/752-838. [22, 3]
Продава обзавеждане
Пералня, хладилник,
сушилня, съдомиялна,
печка, телевизор продава
тел. 0894/398-229. [14,
12]
Холова гарнитура, диван - 2 бр., фотьойли - 2
бр., табуретки - отлично
състояние, цена: 250 лв.,
продава тел. 0885/036089. [6, 3]

Превози
Транспорт с бус 0.45 лв./км, и самосвал
- 0893/511-154.
ТРАНСПОРТ - 2.5 тона,
16 куб. м - 0899/377924
Транспорт със самосвал, хамали 0878/796-253. [22, 2]

Нов хладилник „Веко“ Животни продава
с камера продава тел. Прасе - 4 лв. ж. т., 130
0878/531-773. [6, 2]
кг, се продава в кв. Етъра, ул. „Григоровска“ 29.
Продава разни
[2, 2]
червено вино се продава на тел. 0894/398-229. Купува разни
[15, 8]
Акордеони купува тел.
бяло вино се прода- 0878/434-708.
ва на тел. 0894/398-229. Сладкарница „Стеан“
[22, 7]
изкупува орехови ядки Дамаджани в кошо- справки на тел. 066/804ве - 30 лв., продава тел. 862, 0878/701-193. [11,
066/810-415. [11, 4]
1]
Запазен матрак 186х125 - 60 лв., зимни Купува материали
гуми „Michelin“ - 2 бр., фирма за вторични су195/65/R15 - 40 лв./бр., ровини купува железа и
продава тел. 0878/115- цветни метали с транспорт
829. [5, 3]
и товарене - справки на
тел. 0896/183-637. [22,
Селскостопанска
10]
продукция
фирма купува битова
Бали сено продава тел. нафта - справки на тел.
0886/897-111. [22, 4]
0895/752-838. [22, 10]
Бали сено продава тел. Фирма „Лескомерс“,
0888/854-135. [5, 4]
с. Стоките, общ. СевлиСено - 30 бали, ръчно ево, изкупува букови дърбалирани, продава тел. ва. Телефон за връзка:
0886/860-610. [3, 2]
0888/811-601. [14, 2]
Ветеринари
Д-Р РОСЕН ДИМИТРОВ - ВЕТЕРИНАРНА АМБУЛАТОРИЯ
И ЗООМАГАЗИН - прегледи, лечение, профилактика,
изкуствено осеменяване - Габрово, ул. „Стефан Караджа“ 19, срещу Автогарата, до Уникс, тел. 066/806140, GSM 0888/671-905, 0897/897- 822.
5300 Габрово, ул. “Отец Паисий” № 2
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Доц. Христо Славчев: “Добре подготвеният
инженер трябва да е образован, с по-широк
спектър от знания и практически умения”

РСИТЕТ
ИВЕ

ЧЕСКИ УН
И
Н
Х
ТЕ

боратории на катедрите
и изследователските звеВ началото на 70-те на, включително с ОНИЛ
години във ВМЕИ (ТУ - за хидропластична обраГаброво) при факултета ботка   на металите. Усъ„Машиностроене и уредо- вършенства се научната
строене“ (МУ) е открита подготовка, расте педагоспециалност „Хидравли- гическото майсторство на
ка и пневматика“. Новата преподавателите. Общата
катедра - отбелязват из- насоченост в развитието
следователите на истори- на института с двата фаята на университета Виньо култета - „Машиностроене
Колев и Цоньо Петров,   и уредостроене“ и „Елекима добри перспективи за троника“, успешно реалисвързване на учебната с зира образователната си
научноизследователската политика. Расте броят на
работа и учебно-произ- дипломираните инженеводствената практика на ри от 211 през учебнастудентите. Това са „Хи- та 1981/1982 на 356 души
дравлика“ в Казанлък и през 1985/1986 г. Внимание
заводът за битова арма- е обърнато на подготвитура „Стоян Бъчваров“ в   телните курсове  за кандидат-студенти.
Севлиево.
Принос в създаването
В средата на
и развитието на катедрата
90-те години
имат доц. инж. Олег Яхно
стратегическата цел
от Киевския политехние достигане нивото
чески институт, доц. инж.
на европейската
Богдан Драганов от ВМЕИ
образователна
- София, първите млади
асистенти - инженерите
система.
Вела Лазарова

университет със седалище
в Габрово“, което открива
нови хоризонти за разширяване и развитие.

В четиридесетгодишнината  си ТУ - Габрово (2004
г.) успява да запази „темповете на развитие и разширява позициите си като
водещо учебно заведение
в страната. Постигнатите резултати в учебната,
научноизследователска и
квалификационна дейност
му спечелват признанието и уважението както на
академичната общност,
така и на гражданите“.

тика“ - Кърджали“, „Хидак“
- Стара Загора, „Вапцаров
Холдинг“ - Плевен, „Хедок“ - Пловдив. Не липсват
партньорските контакти с
Началото на 2000
фирми в Габрово. „Разг. бележи прехода
работката ми за обракъм европейски
ботка на лицеви кожи с
стандарти в
хидравлични задвижвания
цялостната дейност
използва в съвремието
на университета.
фирма „Фулмакс“. Освен в
промишлени фирми хидраСътрудничеството на ТУ вликата е навлязла успешГаброво с висши училища
но при язовири и каскади
в други европейски страни
- нашият язовир „Христо
е основа  за превръщанеВ годините на
Смирненски“, „Белмекен“.
то му в съвременно висше
европейското
Директорът на язовир „Баучилище. Цялостната му
членство (от 2007 г.)
так“ е възпитаник на ТУ
дейност се насочва към
ТУ - Габрово върви
- Габрово. Особено прилоразвитие на най-новите
към утвърждаването жима е специалността при
постижения на изучаваниму на престижен
водно- и топлоцентралите научни специалности.
те, при разпространените
образователен и
Поставени са нови задачи
днес ветрови централи, яднаучен център и
пред неговите факултети и
рените реактори. Припомкатедри.
превръщането му в
Профилираната катеуниверситет от трето ням отново, че ние, хидравлиците, сме свързани с
дра „Енергийна техника“  
поколение.
енергийната техника. Спеосъществява „подготовка
Във факултет „Машино- циалистите ни са и прона машинни инженери в
областта на хидравличната строене и уредостроене“ ектанти при газифициране
и пневматична техника с се обединяват катедрите на селищата. Намирам,
образователно-квалифика- „Машиностроителна техни- че това е привлекателна

Доц. д-р инж. Христо Димитров Славчев
(1945 г.) е бил ръководител на катедра „Енергийна техника“ при факултет
„Машиностроене и уредостроене“ в ТУ - Габрово (2004-2007 г.). За изминалите повече от четири десетилетия като университетски преподавател,
доцент от 2003 г., е един от тези, подготвили декада випускници - хидравлици, свързани с енергийната техника, утвърдили се специалисти в страната и по света. Автор е на шест учебници и учебни помагала в областта на
хидравличните машини, задвижвания, хидро-пневмо транспорт, специални
помпи и енергийни машини. Има над 40 публикации, пет изобретения и патенти. Продължава работа като хоноруван преподавател.
Той бе любезен да сподели някои свои виждания от натрупания академичен опит по актуални проблеми на висшето образование и по-специално на
бъдещите инженери, възпитаници на ТУ - Габрово.
бициозното, защото там
намират освен привлекателното обучение  и  след
това 5-10 пъти по-голямо
заплащане на специалиста.
Какво да се направи?
Намирам, че е необхопрез 2014 година
димо окрупняване на уничествахме
верситетските специалности, промени в номенкла50-годишнината на
турата им. Завършилите
ТУ - Габрово.
специалисти да имат неЕдно изследване в каобходимите знания, притетедрата ни помогна преди
жаващи умения и реални
десет години да съставим
способности, адаптирани
Преди десет години в катедра „Механично уредостроене“
към икономиката. Сочи го
са съставили две географски карти с местата, където раевропейският опит.
ботят успешно реализирали се студенти на габровския ТехИнженерите трябва да
нически университет. Едната карта е с обекти в страната,
са добри конструктори, на
другата е с държави по света. От тях е видно, че студенти
ти с новите технологии,
на ТУ са се реализирали в Париж, Лондон, Милано, Чикаго, Сан
обучени мениджъри по
Франциско, Ню Йорк, Москва, Киев, Берлин, Рим, Тирана, Павнедряване и управление
лермо, Барселона, Истанбул...
на фирмите.
Как да стигнем дотук?
Веселин Янков, Пейчо Ган- Основната цел на този
Основното образовачев, Кънчо Кънчев, Любка етап е институтът да прение трябва да е абсолютБалканска и присъедини- расне в Технически унино задължително. Да има
лият се към тях през 1973 верситет с развитие на
средно професионално
г. инж. Христо Славчев и хуманитарен факултет.
образование. Както вече
Масовото навлизане  
др.
има оформено виждане
В края на 70-те и на- на автоматизацията, инпри тези, които ще прочалото на 80-те години ин- форматиката и управлядължат към висши учиститутът е с комплексна ващата техника в труда и
лища, да се наблегне на
програма за интензифика- бита, както и прехода към
учебната подготовка. Стуция на учебния процес и информационно общество
дентите на висшите технинаучноизследователската поставя нови условия в
чески училища трябва да
работа. ВМЕИ - Габрово организиране и провеждаса наистина мотивирани.
през март 1982 г. е дома- не на учебния процес.
Да знаят за какво се подкин на разширен пленум
През 1994/1995 г. във
готвят и каква ще е бъдена Съвета за висше обра- факултет МУ се разкрива
щата им реализация.
зование. Основен акцент в нова специалност - „ТехниПри ТУ - Габрово осдоклада „За по-нататъшно ка и технологии по опазвен базовите дисциплиподобряване на профе- ване на околната среда“
ни в първите години на
сионалната подготовка на (ТТОПС) и др.
ционни степени (ОКС) - ка и технологии“ с катедра две географски карти с заната с нея подготовка обучение – бакалавърска
учащите се във ВУЗ“ на
Направените струкминистъра на МНП проф. турни промени и усъвър- бакалавър, магистър, док- „Материалознание и тех- местата, където работят на специалисти. Усеща се степен, да се засили проАлександър Фол е изди- шенстването на образова- тор, както другите катедри нология на материалите“.   успешно реализирали се нуждата от реформи в об- филиране в магистърскагане на професионалната телната система във ВМЕИ на факултета, за нуждите Във връзка с предстояща наши студенти. Едната разованието. За мястото та степен с конкретни
подготовка на студентите - Габрово са в навече- на страната, Югоизточна акредитация променят на- карта е с обекти в страна- на ВУЗ-овете и това на ТУ практически разработки
на различни важни на- рието на неговата 30-го- Европа и Близкия Изток именованието си и някои та, другата е с държави по - Габрово. Налага се об- с фирми. При научноизправления на стопанство- дишнина (1994). Излиза от в съответствие с европей- специалности. „Хидравли- света. За съставянето им съждане на ситуацията от следователската работа
ските стандарти и изис- ка и пневматична техни- ни помогна традицията на много специалисти - къде освен държавни средства
то като микроелектроника,
печат първата „История на кванията за международна ка“ вече е „Хидравлична, университета. Преди на- и какво е мястото на об- да могат да се използват
роботостроене, машиноВМЕИ - Габрово“ с автори конвертируемост на ди- пневматична и топлинна пускането бъдещите инже- разованието в България. и чуждестранни фондове,
строене, уредостроене и
доц. д-р Цоньо Петров и пломите“. Катедрата про- техника“. Активизира се нери посочват къде отиват Назрял е проблемът при включване в различни
др. с висококвалифицираст. пр. Виньо Колев.
дължава да се развива и партньорството с различ- на работа. С много про- средното образование. програми.
ни специалисти. Въпроса
На 21 юли 1995 г. 37-то бележи успехи в по-ната- ни фирми.
Добре подготвеният
дължаваме да поддържаме Кандидат-студентите са не
за „Подобряване на проСпециалността „Хи- контакти. Някои от тях ни добре обучени, знаещи и специалист да е обучен с
фесионалната подготовка Народно събрание приема тъшната научно-образовапо-широк спектър от знана студентите чрез интен- решение - 15 висши учи- телна и  изследователско- дравлика“, припомня доц. изпращат рекламни мате- можещи.
Добре подготвените ния, с  умения от практика  
зификацията на учебния лища и институти да се творческа дейност. След- Христо Славчев, оказва риали от местата, където
процес“ засяга ректорът преобразуват в универси- ват участия в международ- научно-техническа помощ работят, също за новости и обучени младежи оти- във фирми. Той трябва да
на ВМЕИ - Габрово доц. тети. Сред тях „Висшият ни проекти, мобилност на на ТЕЦ - Бобовдол, „Хи- в хидравличните машини, ват да учат в чужбина. е мотивиран и с добро зад.т.н. Тодор Тодоров. Обект машинно-електротехниче- преподаватели и студенти дравлика“ и „Капрони“ - приложение в задвижва- И почти всички остават плащане. Да има развитие
на внимание на гостите ски институт - Габрово (се в страни на Европейския   Казанлък, „Хай Тек Инже- щи устройства и пр. Прис- там на работа. България на личността, учене през
неринг“ - Бургас, „Пневма- тигнали големи рекламни   губи най-доброто, най-ам- целия живот.“
са добре обзаведените ла- преобразува) в Технически съюз.
специалност. Потвърждава
го предвиденият прием на
студенти - задочно обучение, в специалността „Хидравлика и пневматика“ за
учебната 2015/2016 учебна
година.   

фотоси са експонирани в
зали на катедрата.
Намирам, че сега университетското обучение в
страната е както всичко в
България. Глобализацията,
пазарът промениха много
неща както у нас, така и
в цяла Европа. Държавите от Източна Европа се
оказаха фактически със
срив в стопанското си
развитие. Това се отрази
както цялостно на икономиката, така и на свър-
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Изминалата 2014 година беше много успешна за читалище „Априлов-Палаузов”
НАДЕЖДА тИХОВА

Изминалата година
беше много успешна за
читалище „Априлов-Палаузов“, сподели секретарят
на институцията Елена
Назърова, която има лош
опит от предишната година заради ураганния вятър, разпокрил сградата
на читалището и нанесъл
много щети. Миналата 2014
година беше по-спокойна
и това даде възможност в
читалището да не мислят
за спешни ремонти, а да
съсредоточат вниманието
си върху дейността си.
„Много съм радостна,
защото в края на изминалата година към читалището се създадоха два нови
състава - споделя Елена
Назърова. - Едната от новите формации е на младите магьосници от „Куик
Хендс Проджект“ с главен магьосник известният
габровец Дани Меджикс.
Става дума за млади хора,
които сега искат да навлязат в тайните на магичното изкуство. Оказва

участва във фестивал на
изкуствата в Прага през
месец юли. Хорът навърши
65 години и по този повод
беше удостоен с Почетния
знак на Габрово и изнесе
юбилеен концерт. Вокалните групи „Незабравка“ и
„Габровски напеви“ участваха в няколко национални
конкурса за стари градски
песни. По повод 5-годишнината от създаването на
групите имаше също тържествен концерт, който се
състоя в зала „Възраждане“. По различни поводи читалищните състави
участваха във всякакъв вид
концерти – в благотворителни събития, в концерти
се, че те са доста на брой в областта на различни по повод празници на граи това е много радост- видове изкуство.“
да и други поводи.
През миналата година
но. Тяхната първа изява  
От няколко години набеше в Коледния концерт, продължиха и турнетата на сам читалището поддържа
в който се изявиха всич- съставите на читалището. много близки отношения с
ки състави на читалище- От танцовата формация Центъра за социална рето. Другият нов състав е „Девет осми BG” напра- хабилитация и интеграция
Клубът за източни танци виха голямо турне в Бел- към Съюза на слепите и
„Диамант“ с ръководител гия, където се представиха всяка първа сряда от меНаталия Балабанова. Сега много добре. Те участваха сеца провеждат съвместна
самодейните ни колективи също и в международен инициатива за хората с
са вече 14 и всичките са фестивал в Гърция. Смесен увреждания. През минас разнообразна дейност хор „Априлов-Палаузов“ лата година те издадоха

“

Читалище „Развитие получи
картичка от Антарктида

детска книжка със стихове
на Гинка Минчева, която
беше илюстрирана с рисунки на децата от Сдружението по изкуствата с
ръководител Ема Вертерова. Тя също прави няколко изложби с нейните
ученици, а възпитаниците
на Музикалното сдружение имаха няколко много
успешни концертни изяви
и представяния. Шоу-балет „Магия“ непрекъснато
участва във всякакви концерти и събития в Габрово,
танцува и при снимането
на клипа „Щастливо Габрово“. Клубът за спортни танци „Ритмика“ има многобройни участия в различни
турнири по спортни танци
и тази година получи кошница с награди.
„За изминалата 2014
година беше успешна и
работата ни по проекти
– анализира още Елена
Назърова. - Освен по Националната програма „От
социални помощи към
осигуряване на заетост“ с
Бюрото по труда, работихме и по един европейски

проект за осигуряване на
заетост. Това ни даде възможност да имаме чистач
и човек, който да поддържа прилежащите площи
към читалището. За такива дейности ние нямаме
бюджетни средства. Другият ни спечелен проект
беше по програма „Култура“ на Община Габрово
и благодарение на него
успяхме да платим пътуването си и да отидем на
фестивала в Прага. Читалището беше одобрено и
за допълваща субсидия от
Министерството, с която
ни осигуриха малко пари
за сценични костюми за
най-малките ни танцьори.
През 2014 година започнахме и изграждането на
пожароизвестителна система, която е изключително голяма инвестиция
за нас. Извършени бяха
и някои козметични ремонти според силите ни.
Това ще продължи и през
тази година, независимо
от ограничените средства.
Стремим се да направим
по-приятна обстановката

допитване

Какви нетрадиционни
методи на лечение
използвате за
здравето си?
Продължава от стр. 1

Продължава от стр. 1

Пликовете и марките
са много ценни заради валидизацията с клеймото.
Поставен е и печат, че
марката е тръгнала от Антарктика и е пристигнала у
нас. По този начин се показва, че българи живеят в
Антарктика.
Радостта от романтичния жест на Ганка Павлова за служителите на
читалище „Развитие-1869“
е двойна, защото тя  е родом от дряновското село
Русиновци и е част от наИконите на Ганка Павлова в новия български параклис, за които тя разказва в интервю за
които „100 вести“ в брой 150
от 3 юли 2014 г.

Ганка Павлова

за репетиции във всички
зали на читалището, за да
идват хората с удоволствие да играят, да пеят, да
рисуват, да свирят.“
През тази година ще
продължат традиционните
концерти на двете вокални
групи, концерти-спектакли
на смесения хор „Априлов-Палаузов“. Хоровата
формация ще участва във
фестивала Дни на духовната музика. Отново ще стане факт Международният
хоров фестивал „Антонио
Вивалди“, който се организира от читалище „Априлов-Палаузов“ съвместно
с Музикалното дружество
от град Карпениси в Гърция. Тази година от 19 до
21 юни ще бъде неговото
пето издание. Традиционно малчуганите от детската танцова формация ще
участват с изпълнения на
Великден в двора на храма „Свети Йоан Предтеча“.
Ще продължат различните
изяви и концерти на всички самодейни колективи
на читалище „Априлов-Палаузов“.

Новият български параклис на Антарктида

стоящата полярна експедиция.
Там тя довършва зографията в
българския параклис на Антарктида.
Години наред художничката
е член на читалище „Развитие-1869“.

Жителите на квартал Камъка в Габрово изказват своята благодарност
към г-жа Хилда Цвъркалева, управител на „Благоустрояване“ ЕООД, и
на ръководения от нея екип за навременното и качествено
зимно почистване, за човешкото й отношение към хората
и бързата й реакция на подадените от тях сигнали.

Племенникът на Ботьо “Бараков - Пламен,
продължава по „моста България - Италия,
хвърлен от чичо му и акад. Джорджио Нурижани
Продължава от стр. 1

Затова събитието в
Габрово ще бъде посветено и на още две важни
годишнини - 155 години
от обявяване на Габрово
за град и 155 години от
обединението на Италия.
Очаква се в Габрово да
дойдат по този повод и
представители на италиански институции.
Пламен Бараков смята
да продължи напред по
„моста“ между България
и Италия, изграден от неговия чичо Ботьо Бараков
и Джорджио Нурижани.
Той е във връзка с наследниците на академик

Джорджио Нурижани в
Рим и има план да заснеме втора част на филма
за Ботьо Бараков в Италия с важни интервюта
и заснемане на архивни
документи във Ватикана,
където се пазят и писма
на Ботьо Бараков.
Предвидена е също
прожекция на италиански
на първия филм за Ботьо Бараков „Пророкът на
Кораба на изкуствата“ в
Рим, както и съвместни
изложби и културни събития на габровски и римски творци в Габрово, Рим
и София.
Да дойде заедно с

Пламен Бараков в Габрово за 20 февруари се кани
и именитият наш скулптор
и почетен гражданин на
Габрово Георги Чапкънов.
Именно той се е ангажирал със създаването на
паметник на Ботьо Бараков в родното му Габрово.
Проф. Чапкънов ще огледа евентуалните места из
града, където би могъл да
се разположи паметникът
на мецената, който ще
бъде изграден като дарение за Габрово от Пламен Бараков. Освен това
Чапкънов ще присъства и
на прожекцията на филма
с концерт.

„Не използвам билки
и хомеопатия, защото не съм
сигурен
дали ще
ми помогнат така,
както ми
помагат
традиционните лекарства. След
като съм свикнал с този
начин на живот, така ще
си продължа нататък.“
„Аз съм лекар и поради тази
причина
разчитам
само
и
единствено на традиционната медицина. Не
знам билките за какво се използват и каква доза трябва
да се взема от тях, струва ми се излишен риск.“
„Използвам няколко
вида билки, растящи в нашия регион, които
ми помагат наистина много и съм
доволен.
Не бих приемал лекарства, защото билките са
природен продукт, докато
лекарствата са човешка
изработка.“
„Разчитам само на
билките,
защото от
малък ги
познавам
и знам коя
за какво
се използва.
Освен това
билките
са чисти и много трудно
могат да ти навредят с
нещо, освен ако не си
взел голяма доза.“
„Разчитам само на
т р а д и ционната
медицина.
Като цяло
м а л к о
са хората,
които
имат
вземанедаване с
билките, защото почти
никой не ги познава и не
знае за какво може да му
помогнат.“

