новият хляб

80 666 3
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14 медала и две титли за
габровските лекоатлети от
шампионата в зала 8
 стр.
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Росица Коева: „Единственият
начин да се научиш да
решаваш задачи е като
решаваш много задачи”

Росица Коева е известна преподавателка по
математика заради имената на много ученици – победители в национални и международни състезания,
като техен преподавател. Сред тях е и малкият
талант Мартин Копчев – който спечели през миналата година голямата награда - стипендия от
фондация „Димитър Бербатов“.
Коева е завършила Математическа гимназия в
Габрово, после Математика в Шуменския университет. Тя е учителка от 1981 година - първото й работно място е основното училище в село Поповци.
След това преподава 20 години в ОУ „Св. Св. Кирил и
Методий“ в Габрово.
През 2008 година напуска училището и продължава да работи в частната си школа по математика с деца до седми клас.
Интервю на стр. 3

Конфискуваха джип заради крадени дърва
РУЖА ЛЮБЕНОВА

Габровски джип е конфискуван заради превозваните с него 1,5 куб. м
дърва за огрев без документи и без контролна
горска марка.
В джипа „Нисан Терано” пътували двама габровци – на 39 и 37 години,
срещу които полицията е
образувала разследване.
Проверката е извършена от мобилен екип за
превенция и контрол на
незаконните дейности в
държавните гори, обясни
Милко Денев, експерт от

Северноцентралното държавно предприятие.
Джипът бил спрян около 14 часа на 13 февруари
в района на габровския
квартал Войново. В мобилния екип освен инспектори от СЦДП участвали
колегите им от Регионалната дирекция по горите
във Велико Търново и служители на сектор „Противодействие на икономическата престъпност” при
ОДМВР - Габрово. Проверката била рутинна, но
се оказало, че единият от
мъжете в спрения джип
е стар познайник на ор-

ганите на реда – имало

редица сигнали, че сис-

темно нарушава Закона за
горите. И сега контролните
органи открили доказателства - споменатите дърва
за огрев без документи
и без контролна горска
марка. Проверяващите
са съставили констативен
протокол, на база на който ще бъде съставен акт
и издадено наказателно
постановление с глоба за
нарушителите по чл. 213,
ал. 1, т. 1 и т. 2 от Закона
за горите: „Забраняват се
покупко-продажбата и други разпоредителни сделки,
товаренето, транспортирането, разтоварването,

придобиването, съхраняването и преработването на
дървесина, немаркирана с
контролна горска марка,
съответно с производствена марка; на дървесина,
непридружена с превозен
билет...“.
За случая е уведомена
Регионалната дирекция по
горите във Велико Търново, към която е и Габровска област, а в ОДМВР
- Габрово е заведена преписка. Джипът е конфискуван, а наказаните имат
право да обжалват наказателното постановление
в съда.

На 8 февруари тревненски полицаи задържаха 24-годишен местен
шофьор под въздействието
на наркотик.
Проверката на водача
на „Фиат Браво“ била направена малко преди 10
часа в неделя в района
на кръстовището между
улиците „Възрожденска“ и
„Любен Каравелов“.
Тестът за наркотици
DRUGCHECK категорично
отчел наличие на тетрахидроканабинол, тоест
преди да седне зад волана, е бил под въздействието на канабис. Мъжът
отказал да даде кръвна
проба. По случая е за-

почнато бързо полицейско
производство.
Това не е първият случай на задържан в Трявна
„напушен водач“ - на 22
октомври 2013 г. на ул.
„Ангел Кънчев“ бе спрян
за проверка „Ситроен” с
водач 20-годишният М. Ц.
от Габрово. Проверката с
тест за наркотици показала, че е под въздействие
на тетрахидроканабинол.
Причината да го спрат
били две зигзагообразни
движения, които направил
с колата симакар на пътя
да нямало хора.
Преди това и 26-годишен варненец бе хванат
в Трявна да шофира след
употреба на упойващи вещества.

МИНКА МИНЧЕВА
Изпълнението на Водния проект в частта рехабилитация на ВиК мрежите е към своя край. Остават довършителни работи по възстановяване на
уличната настилка. Но на какъв етап е изпълнението на пречиствателните станции, особено на тази
за питейни води? Коментар по темата направи за
„100 вести“ ръководителят на Звеното за управление на Водния проект Марта Петрова.
- Г-жо Петрова, на какъв етап е изпълнението
на двете пречиствателни
станции?
- Към началото на
тази година напредъкът на
реконструкцията на пречиствателната станция за
питейни води е 85%. Завършени са голяма част
от подобектите. Остава да
бъдат изпълнени довърши-

телни работи, сухи камери
към резервоари, довеждащ път и трафопост. С
реконструкцията на станцията ще постигнем оптимизиране на технологията
на пречистване с въвеждането на двустъпална технологична схема. 98% е
напредъкът по реконструкцията на пречиствателната станция за отпадъчни

йона на „Кауфланд“). Станал около 11 часа преди
обяд. 11-годишното момиче
пресичало кръстовището,
когато го ударила жената с
черната кола, движеща се
в посока центъра на Габрово.
Случаят бил наблюдаван и от други хора - след
водачката на черния автомобил до детето отишъл
още един човек – мъж на
средна възраст. Той бил
в автомобила, движещ се
зад черния, и също спрял
да види какво става.

НАДЯ ТИХОВА

води. Завършени са строителните работи и е монтирано оборудването по
механично стъпало, биологично стъпало, утайково-

Издирват водачка с черна Братованова: “Продължават да
кола, блъснала момиче настаняват деца в домовете”
РУЖА ЛЮБЕНОВА

Полицията в Габрово
издирва водачка на черен
автомобил, която блъснала
дете, слязла, попитала го
как е и след като чула, че
е добре, в нарушение на
закона си тръгнала. После
се оказало съвсем друго.
Детето не е добре и сега е
под лекарско наблюдение
в болницата.
Инцидентът е от събота, 14 февруари, а мястото
- кръстовището между улиците „Орловска“, „Христо
Ботев“ и „Осми март“ (в раВАЛУТНИ
Л УУ ТТ Н
НИ
И
ВВ АА Л
курсове
кк уу рр сс оо вв ее

Пенчо Пенчев, шеф на „Пътна
полиция“ в габровската дирекция на МВР

Продължава на стр. 2

USD - 1.714440, EUR - 1.955830, CHF - 1.840610, GBP - 2.635530

ВРЕМЕТО
ВРЕМЕТО
прогноза
прогноза

Продължават да се
настаняват деца не само
при приемни семейства и
центрове за настаняване
от семеен тип, а и в специализирани институции.
През последното тримесечие са настанявани 23
деца, 18 от тях в Дома за
деца, лишени от родителска грижа, 5 в Дома за
медико-социални грижи в
Габрово. Този дом е пред
закриване и там са останали деца с най-тежки заболявания и увреждания,

ВТОРНИК -30/-110

к о и то се
нуждаят от
24-час о в а
медицинска
грижа.
Социа л н и
услуги за последното тримесечие са получили 30
деца. Пет от тях са настанени в Центъра от семеен
тип „Чардафон“. Това са
деца, на които им предстои да напуснат Дома за

СРЯДА -40/-110

Вашата оценка
за 100–те дни на
правителството?

„100-те дни изминаха доста
тихо, без
постоянни
прокламации на
свършенато, както беше в
предишното управление на Борисов. Сега той е по-далеч
от камерите, но не се
знае за добро ли е това.“
„По принцип се старая
да избягвам всичко, свързано с политика, но
в случая е
очевидно,
че
тези
дни
то стопанство. Извършени 1 0 0
бяха съответните проби и са сравнитестове. Предстои изграж- телно спои
дане на обезмирисителна койни
обществото се опитва да
инсталация.
Припомням, че основ- продължи напред въпреки
ната цел е да бъде модер- всички кризи.“
„правителството си
низирано това мащабно
съоръжение, въведено в върши доста добре раексплоатация преди бли- б о т а т а .
зо тридесет години, при О ц е н к а т а
други нормативни изиск- ми за тези
дни
вания към качеството на 1 0 0
пречистените води. Рекон- е отличструираната пречиствател- на, защона станция за отпадъчни то много
води ще има хидравличен проблеми
капацитет 14 860 кубически бяха решеметра на ден и капацитет ни. Е, има
на биологично пречиства- и грешки, но не може
не 99 780 е.ж. с отстраня- всичко да е гладко.“
„на мен това правиване на елементите азот и
телство не ми харесва,
фосфор.
на стр. 2
защото
много преимущества
за страната ни бяха
изгубени,
Южен поток е перфектният
пример за нехайството на
политиците ни.“
деца, лишени от родител„тези 100 дни са почти
ска грижа, и в Центъра
идентични с тези на всичте получават навици да
ки останали правителства
бъдат по-самостоятелни в
досега.
грижите за себе си. ДруБойко Боги 13 деца с увреждания
рисов си
са настанени в ЦНСТ в
е
същи Борово и 12 – в ЦНСТ в
ят, просТрендафила. Тревожното,
то сега е
според директора на ТД
малко по„Социално подпомагане“
далеч от
Радостина Братованова,
камерите, не иска да прае, че нараства броят на
ви еуфория с името си.“
хората с увреждания в
Продължава на стр. 8
района. Общо 9 654 са в
момента лицата с увреждания, от които 241 са
деца.

Задържаха „напушен” шофьор Марта Петрова: “Двете пречиствателни
в Трявна, тест потвърдил, че е станции на Габрово се реконструират съгласно
под въздействието на наркотик най-съвременните инженерни технологии”
РУЖА ЛЮБЕНОВА

допитване

ЧЕТВЪРТЪК 20/-80
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Марта Петрова: “Двете пречиствателни станции на Габрово се
реконструират съгласно най-съвременните инженерни технологии”
Продължава от стр. 1

- Има ли затруднения,
от какъв характер са те?
- При мащабни реконструкции от такъв характер неминуемо има затруднения. Знаете за трудностите, на които бяхме
подложени след спиране
на плащанията по Оперативната програма, които
за радост бяха преодолени и през месец август
2014 г. програмата възобнови плащанията. Въпреки всички трудности
проектът продължи да се
изпълнява ефективно, без
просрочени плащания към
изпълнителите.
Поради непредвидени обстоятелства от технически характер, извън
контрола на страните,
изпълнението на част от
предвидените строителни
дейности по договора за
пречиствателната станция за питейни води бе
възпрепятствано. По тази
причина строителството

на отделни подобекти бе
временно преустановено
до извършване на допълнително проектиране и
строителство извън планираното в основния инвестиционен проект.
В допълнение, интензивните валежи през
пролетта и лятото на изминалата година, както и
тежкият снеговалеж в края
на месец октомври оказаха изключително неблагоприятно влияние върху инвестиционния процес и на
двете станции - компрометирана бе работата по
изкопните дейности, полагане на съоръжения, изпълнение на конструкции,
монтаж на технологично
оборудване. Наблюдаваше се преовлажняване на
почвите и наводняване на
площадките на строителните обекти, свличания на
земни маси, затрупване
с паднали дървета, силно
затруднен до невъзможен
достъп за работа, невъз-

можност за изпълнение
на основни технологични
процеси. Тези обстоятелства нанесоха множество
поражения и разстроиха
сериозно строителните
графици. По тази причина строителите предявиха
претенции за удължаване
на времето за завършване
поради наличие на изключително неблагоприятни
климатични условия през
строителен сезон 2014 г.,
които бяха разгледани и
процедирани от Община
Габрово като резонни.
Сключени бяха допълнителни споразумения към
договорите за удължаване
на времето за завършване
с цел адекватна възможност за преодоляване на
щетите от атмосферните
влияния и забавата. Благодарение на адекватната
мобилизация на всички
страни, предизвикателствата биват посрещнати
без съществени прекъсвания на строителния про-

цес. И на двата обекта се
работи ефективно и скоро те ще бъдат въведени
в експлоатация, като ще
функционират съгласно
най-съвременни инженерни технологии.
- Как ще коментирате
съмненията на габровци,
че замътнената вода се
дължи на строителните
дейности по Пречиствателната станция за питейни води?
- Ако имате предвид
ситуацията от есента на
миналата година, когато
поради падналите огромни
количества валежи водата
в язовир „Христо Смирненски“ помътня, отново
внасяме разяснение, че
това не е причинено от
строително-ремонтните работи, които се извършват
в Пречиствателната станция за питейни води. Както бе съобщено от ВиК
- Габрово, замътването бе
вследствие на интензивните дъждове, в резултат

на които в язовира постъпиха рекордни количества
вода, съпроводени с голямо количество кална маса.
Използвам случая да подчертая, че замътването на
водата по никакъв начин
не е свързано с някой от
технологичните процеси на
реконструкцията на станцията. Новоизградените
до момента съоръжения
все още не са въведени в
експлоатация и не функционират. Нещо повече,
след завършване на реконструкцията ще работи
ново стъпало в технологичната схема – микро
сито и първичен утаител,
с които качеството на суровата вода, постъпваща
от язовира на вход пречиствателна станция, ще
бъде подобрено и в моменти на пикова мътност
на водата от водоизточника ще се подпомогне
работата на филтърните
клетки.
- Каква вода пием

Издирват водачка с черна кола, блъснала дете
Продължава от стр. 1

Детето отговорило, че е
добре и че няма нужда
от помощ. Тръгнало си за
вкъщи, изминавайки около
километър. У дома, щом
родителите му го видели и
разбрали какво се е случило, бързо го откарали в
Центъра за спешна медицинска помощ. Лекарите
констатирали комоцио (сътресение на мозъка) и се
наложило детето да остане за наблюдение в МБАЛ

„Д-р Тота Венкова“.
„Предприети са действия за цялостното изясняване на инцидента и за
установяване на водача и
автомобила - обясни вчера
за „100 вести“ Пенчо Пенчев, шеф на „Пътна полиция“ в габровската дирекция на МВР. - В случая са
извършени нарушения на
няколко текста от Закона
за движение по пътищата чл. 116. „Водачът на пътно
превозно средство е длъ-

УВЕДОМЛЕНИЕ
ЕНЕРГО –ПРО МРЕЖИ  АД, Разпределителен обслужващ център - Г. Оряховица и Габрово уведомява своите клиенти, че:
На 19.02.2015 г. от 10.00 до 13.00 ч. поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия в община
Габрово ще бъде прекъснато електрозахранването в
района на:
Ул. „ Чумерна” от № 2 до 16 и бул. „Могильов” от
№ 15 до 25.
ЕНЕРГО-ПРО Мрежи АД, Разпределителен обслужващ център - Горна 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

УВЕДОМЛЕНИЕ
ЕНЕРГО –ПРО МРЕЖИ  АД, Разпределителен обслужващ център
- Г. Оряховица и Габрово уведомява своите клиенти, че:
На 20.02.2015 г. от 09.30 до
09.45 ч. и от 10.45 до 11.00 ч. поради извършване на оперативни превключвания по съоръженията за доставка на електроенергия в община
Габрово са възможни смущения на
електрозахранването в района на:
ул. „Бодра смяна” , бул. „Никола
Вапцаров”, ул. „Турски дол”, „Васил Петлешков”, „Спортна”, „Ягода”,
„Дружба”, „Люляк”, „Нов път”, „Иглика”, „Единство”, „Лисец”, „Морвешки
скали”, „Орехи”, „Свежест”, „Сини
скали”, „Топлеш”, „Струма”, „Единство”, „Камчия”, „Здравна”, „Тодорчета”, както и в захранването на
фирмите: „ТЕСПОМ”, „Терахим-97“
ООД - за трите обекта, „Уют”,
„Везна”, „Бялката”, „Шпиц”, фирма
ДОЛИ, „Български пощи - Габрово
4” с местонахождение бул. „Никола
Вапцаров“ № 21, КАТ - Габрово
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.

жен да бъде внимателен
и предпазлив към пешеходците, особено към децата,
към хората с трайни увреждания, в частност към
слепите, които се движат
с бял бастун, към слепоглухите, които се движат с
червено-бял бастун, и към
престарелите хора“. Чл.
117. „При приближаване
към място, където на пътя
или в близост до него се
намират деца, водачът на
пътно превозно средство е

длъжен да намали скоростта, а при необходимост – и
да спре“.
А по отношение на напускането на произшествието чл. 123 от Закона
за движение по пътищата
е категоричен: „Водачът
на пътно превозно средство, който е участник в
пътнотранспортно произшествие, е длъжен без
да създава опасност за
движението по пътя, да
спре, за да установи какви

са последиците от произшествието, а когато при
произшествието са пострадали хора, да уведоми
органите на Министерството на вътрешните работи.
Точно това изискване не
е спазено в случая с пострадалото в събота дете.
Уведомяването на полицията е задължително, ако
е ударен човек, колкото
и леко да изглежда“, допълни шефът на „Пътна
полиция“ - Габрово.

СТЕФКА БУРМОВА

ремонт на къщи за гости, хотели, обзавеждане
на стаи, на механи и други
дейности. Те са на обща
стойност 3 921 852 лева.
За благоустроителни дейности в общините са разработени и финансирани
по програмата три проекта
за 1 809 197 лева, а четири
са свързаните с производство на хранителни продукти – 3 806 331 лева. За обновяване на ВиК мрежата

в селата Петко Славейков
и Кръвеник, Севливско,
проектът е за 4 886 990
лева. По три проекта ще
се произвежда електроенергия чрез алтернативни
източници, но най-голяма
е сумата за изграждане на
стадион в Царева ливада,
за игрища за футбол, баскетбол и волейбол, както и
за обновяването на стадиона в Дряново – 5 753 032
лева.

До края на 2014 година по ПРСС за областта
са сключени договори за над 20 млн. лева
До края на 2014 г. по
различните мерки от Програмата за развитие на
селските райони 2007-2013
са сключени договори за
реализиране на проекти в
населените места на областта за 20 649 091 лева.
Най-много проекти – 15,
финансирани от ПРСР, са
свързани с развитието на
туризма – изграждане или

УВЕДОМЛЕНИЕ
Енерго-Про Мрежи АД, Разпределителен обслужващ център - Г. Оряховица и
Габрово уведомява своите клиенти, че:
На 23.02.2015 г. от 09.00 до 09.15 ч. и
от 13.00 до 13.15 ч. поради извършване на
неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия в гр.
Габрово са възможни смущения на електрозахранването в района на:
с. Ясени, с. Жълтеш, кв. Горно Пройновци, с. Борики, с. Малини, с. Жълтеш, с.
Източник, с. Драганчета, с. Торбалъжи,
м. Градище, Телевизионната кула
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.
отговори на сканди от стр. 6
ВОДОРОВНО: Макарони. Иригатор. Паралитик. Родина. Каланетика. Аромат. Равин. Конак. Доли. Гомел. Канон. Калин. Илика (Луиджи). Оратор.
Нат (Мари Жозе). Са-лам. Лопатар. Стрес. Пити. Миро. Аманати (Бартоломео). Арак. Годеч. Нари. Амати. Ка-толик. Такаламит. „Тамо”. Арад.
Танака (Кинуйо). Кос. Ротел. Немо (”Капитан Немо”). Маса- литинова
(Таня). Симо. Име. Арес. Нар. „Атала”. Ака. Арана. Ротор. Равели (Томас).
Анам Серенада. Авалема. Дим. Каната. Ало. Капан. Макара. Ино (Бернар).
Ноти. Ивирон. Мо-ряк. Виванит. Ламарина. Шоко (Гилермо). Ирибар
(Хосе Анхел). Насин (Азис). ОТВЕСНО: Капаро. Алигатори. Осиково.
Каламит. Ротас (Вилис). Математик. „Ка-равел”. Содом. Мотор. Пиво. Ранилист. Елора. Арека. Полен. Карачи. Осил. Нанини (Джана). Нит. Калем.
Катамаран. Вир. Митика. Асан. Реле. Адамити. Иконом. „Натали”. „Аватар”. Никанор. Парад. Таке. Акола (Пол). Аналитик. Нирала (Сурякант).
Анар (Расул). Чирак. Тоти (Франческо). „Атене”. Инар (Франсоа). Гор
(Ал). Копи (Фаусто). Аламоса. Аламан. Вадодара. Аманов (Базар). Рало.
Оре. Тимол. Тарама. „Ана-не”. Ирис. „Мона Лиза”. Атика Ана Маняни.
Ратин. Ракита. Драма. Окан (Морис).

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
КОХЕЗИОНЕН ФОНД
Инвестираме във вашето бъдеще

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

Преустановяване на водоподаването
на 18 февруари 2015 г.

Във връзка с изпълнение на дейности по проекта
за водния цикъл на 18.02.2015 г. ще бъде преустановено водоподаването от 9:00 до 17:00 ч. на следните
улици и квартали: кв. Бичкиня – от магазин „Сопот“ в
посока пл. „Бичкиня“, ул. „Райко Даскалов“, ул. „Седянкова ливада“, ул. „Коста Евтимов“, ул. „Баланска“ и
в кв. Беленци - ниска зона.
Препоръчваме на живеещите в селата Жълтеш,
Борики, Стефаново, Стойковци, Боженци и Пройновци
да се запасят с необходимото количество вода за 24
часа.
Община Габрово се извинява за причиненото неудобство!
Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Европейския съюз чрез Оперативна програма „Околна среда
2007 – 2013 г.”. Цялата отговорност за съдържанието
на документа се носи от Община Габрово и при никакви
обстоятелства не може да се приема, че този документ
отразява официалното становище на Европейския съюз и
правителството на Република България, представлявано
от Министерството на околната среда и водите. Повече
подробности на сайта на проекта: waterprojectgabrovo.eu.

сега и може ли да се гарантира, че след рехабилитацията на ПСПВ водата в чешмите ще бъде
бистра?
- Вероятно първата
част от въпроса е по-коректно да бъде зададена
на колегите от експлоатационното дружество,
които извършват услугата
по снабдяване с питейна вода, но до момента
няма данни, показващи
непригодност на водата,
постъпваща от станцията,
за питейно-битови нужди.
Мониторинг на качеството се извършва непрекъснато и всички процеси
подлежат на лабораторни наблюдения и анализи ежедневно. Използвам
случая да подчертая, че с
реконструкцията на пречиствателната станция за
питейни води проектът си
поставя задачата да оптимизира пречиствателния
процес, т. е. да подмени
старите амортизирани съ-

оръжения с нови, да въведе подобрени технологични схеми за обработка на
суровата вода, да направи
експлоатацията по-лесна
и ефективна. И в момента
водата, която пият габровци, отговаря на всички
изисквания за питейно-битово водоснабдяване.
- Кога трябва да бъде
завършен проектът?
- Предстои приключването на останалите два
линейни етапа за рехабилитация и разширяване
на ВиК мрежата с изпълнението на допълнително
възложените дължини,
наложили се в хода на
строителния процес. В
средата на 2015 г., след
финализирането на реконструкциите и на двете пречиствателни станции, ще
можем да говорим за една
завършена интегрирана
инвестиционна програма,
която създава качествени
подобрения по пътя на водата на Габрово.

ОБЩИНА ГАБРОВО
О Б Я В Я ВА

Конкурс за длъжността главен експерт в дирекция
„Образование и социални дейности“ - Община Габрово
Кратко описание на длъжността по длъжностна
характеристика:
Основна цел:
• Изготвяне на анализи, доклади, експертни оценки, становища и решения по въпроси, свързани с организацията и контрола
на дейността на общинските учебни и детски заведения, както и
подкрепа в работата на директорите при провеждане на образователната политика на Община Габрово
Области на дейност:
• Общинска администрация, общински училища, обединени
детски заведения, целодневни детски заведения и НАОП.
• Координиране и контрол на дейностите за осигуряване на
условия за ефективен труд при осъществяване на учебно-възпитателния процес.
• Изисквана минимална степен на завършено образование:
Бакалавър
• Минимален професионален опит – 2 години
или
• Минимален ранг – IV младши
• Специфични изисквания за заемане на длъжността, установени с нормативен акт:
няма
• Предпочитана специалност, по която е придобито образованието:
В областите: педагогика, педагогика на обучението, педагогически науки.
• Допълнителни умения и квалификации, носещи предимство за кандидатите:
- Работа в екип
- Комуникативна компетентност
- Ориентация към резултати
- Фокус към клиента (вътрешен/външен)
- Професионална компетентност
• Минимален размер на основната заплата, определена за
длъжността - от 380 до 1200 лв.
• Брой работни места, за които се обявява конкурсът – 1
• Начин на провеждане на конкурса:
1. Решаване на тест
2. Интервю
• Необходими документи за кандидатстване:
1. Заявление за участие – по образец (Приложение № 2 от
Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители)
2. Заявлението се предоставя от служителите в отдел „Управление на човешките ресурси” в Община Габрово, ет. I, стая №
110.
• Към заявлението се прилагат:
- Декларация от лицето, че е пълнолетен български гражданин,
не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлени
престъпления от общ характер на лишаване от свобода и не
е лишено по съответен ред от правото да заема определена
длъжност.
- Копия от документи за придобита образователно-квалификационна степен и за допълнителни квалификации и правоспособност (при наличие на такива).
- Копие от документите, удостоверяващи професионалния
опит или придобития ранг като държавен служител (при наличие
на такъв).
3. Автобиография.
Подаването на заявлението и приложенията към него се
извършва лично от кандидата или чрез пълномощник като за
изискваните копия се представят и оригиналите за сверка.
• Място за подаване на документите:
гр. Габрово, пл. „Възраждане” 3,
Община Габрово, отдел „Управление на човешките ресурси”,
ет. I, стая № 110,
телефон за справки: 066/818 315,
лице за контакти: Диана Николова – н-к отдел „Управление на
човешките ресурси”
• Краен срок за подаване на документите – 27.02.2015 г.
• Ден на публикуване: 17.02.2015 г.
• Общодостъпно място, на което ще се публикуват списъци
или други съобщения:
Съобщенията във връзка с конкурса ще се обявяват на таблото за обяви и съобщения в Центъра за информация и услуги на
гражданите в сградата на Община Габрово и на интернет страницата на Общината на адрес: www.gabrovo.bg.
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Росица Коева: „Единственият начин да се научиш “
да решаваш задачи е като решаваш много задачи
Продължава от стр. 1

Първоначално школите й са към Станцията на
младите техници, която се преобразува в Център
за работа с деца, в Обединен детски комплекс...
Сега Росица Коева води школа в Начално училище
„Васил Левски“ един ден от седмицата, а в останалите дни води школи и в столицата, където живее
и преподава математика като хонорован преподавател в Първа частна математическа гимназия. За
талантливите деца и работата с тях, за това как
се правят шампиони и какво е математиката за
нея, разговаряхме с Росица Коева.
НАДЕЖДА ТИХОВА
- Г-жо Коева, Мартин
Копчев като че ли е найизвестният Ви ученик,
който е печелил много
състезания, макар и малък. Кога започнахте да
го обучавате?
- С Мартин започнах
да работя още когато
беше в детската градина.
А наградата на фондация
„Димитър Бербатов“ е заслужена награда за постиженията му от първи до
четвърти клас. Родителите
му го доведоха при мен.
Всъщност по принцип това
се отнася за всички деца
в школата – доволни родители споделят с други
и така ме намират. Или
пък съм учила по-големите деца и водят малките
им братчета и сестричета.
Като закриха извънкласните форми в училищата,
в началото нямаше нищо
допълнително.
Преди няколко години такива допълнителни
занимания в клубове по
интереси се водят по проект УСПЕХ, но не всички училища правят клуб
по математика. Та дечица,
които имат траен интерес
и им доставя удоволствие

да решават задачи, ме намират. Например отначало
като започнахме с Мартин
да работим, не можеше да
чете още и да пише, но
можеше да решава задачи. Като му я прочетеш,
веднага я решаваше. Потрудно му беше с описанията. По принцип при
малките ученици е трудно
подробното описване на
решенията, тяхната обосновка. А вече от четвърти
клас на сериозните състезания това се изисква.
Затова ние започваме с
такава подготовка от втори клас – да може детето хубаво да си изложи
мислите по решението на
задачата, проверяващите
да го разберат и да бъде
оценено високо.
- Кои са най-големите
Ви постижения?
- Аз имам доста успехи като учител в училище
„Св. Св. Кирил и Методий“,
където работих 20 години.
Бях обявена за Учител на
годината и получих отличието „Неофит Рилски“. От
бившите ми ученици Атанас Павлов беше с много
добри резултати. Също и
Богомил Паралчев, Симеон Филипов, Мартин Янкабаков, Иван Корназов.

Имах и един добър екип
от момичета-състезателки
– Силвия, Надя, Петя... От
2010 година от школата по
математика започнахме да
посещаваме състезанието
в Шумен „Академик Кирил
Попов“, което е много интересно с регламента си.
То се провежда на два
етапа - индивидуално и
отборно. Досега в това
състезание имаме три първи и две втори места.
Състезанието „Европейско кенгуру“ има и втори национален кръг през
месец юни. През 2012 година Божидар Мехочев
спечели първо място. А
2013-та Веселин Димов е
на първо място. И двамата
са ученици в Природоматематическата гимназия.
През декември на миналата година, когато беше
награждаването от Съюза
на математиците, доста

деца от школата ми получиха награди за постиженията си през годината.
Ето днес получих грамоти
и медали от зимния кръг
на математическото състезание „Математика без
граници“. Имаме един сребърен медал за Антония
Николова от Осмо основно. А Иван Петков и Николай Стефанов от училище
„Васил Левски“, както и
Гаврил Михайлов от „Райчо Каролев“ са с бронзови
медали.
- Поставяте ли си за
цел да направите от дадено дете победител, шампион?
- Целта не е да го
направиш на всяка цена
победител. Зад тези успехи се крие изключително много труд на децата.
Единственият начин да
се научиш да решаваш
задачи е като решаваш

много задачи. Няма друг
начин. Така че не мога
като дойдат дечицата при
мен аз да си кажа: „Ето,
този, ще го направя шампион“. Нещата се случват
във времето. Ако децата
са търпеливи, упорити, успяват докрай да завършат
започнатото, имат успехи.
- А кога трябва да се
започне с математиката?
- В Осмо основно училище имахме математически паралелки от пети
клас, но сега смятам, че е
добре да се започне да се
работи с децата от втори
клас, когато вече могат да
четат, за да бъдат в пети
клас вече добре подготвени за националните състезания. Всъщност докато
са малки децата усвояват
по-добре нещата. При тях
работим с по-сложна материя, която в училище
се изучава в по-горните

класове. Примерно могат
да се вкарат при малките
системи уравнения, но зависи от начина, по който
им ги поднасяш. Не както
се учи в шести клас с
прехвърляне и разменяне
на знаци. Има по-сложни материи, с които като
се запознаят децата в помалка възрастова група,
вече нагоре добре ги усвояват.
- Има ли дарба, талант
в областта на математиката или всичко е труд,
както казвате?
- Има дечица, които
с едно показване научават нещата. Има други, на
които им трябва по-дълга
подготовка - по два, по
три, по пет пъти да пререшават, а при други – с
още по-голям труд. Някои
успяват по-бързо, но други, които се трудят, също
получават успехи.
- Казахте, че математиката не е толкова атрактивна. Защо?
- Защото иска много
труд. Но задълбочените
занимания по математика от ранна възраст дисциплинират в труд. Така че
това занимание е полезно.
- Според Ваши колеги
от основните училища не
бива да има прием в паралелки по математика в
гимназиите от пети клас.
По-добре е приемът да е
по-късно - от седми клас.
- В това отношение аз
съм пристрастна. Водила
съм такива паралелки –
профилирани в математиката в Осмо основно
училище, и това ми харесваше. С подбраните деца,
които проявяват интерес

към математиката, можеш
да им дадеш повече неща
и да работиш повече. А
когато са двама-трима в
една паралелка, малко
задържаме тези деца, не
може много да напредват.
Най-лесно се работи, когато децата са долу-горе на
едно ниво.
- А не трябва ли на
даровитите деца в училище също да се обръща
по-специално внимание,
а не само на децата със
специални образователни потребности и изоставащите?
- Би трябвало да има
извънкласни форми за допълнителни занимания.
- Има ли авторитет
днес учителят?
- Аз си харесвам професията, доволна съм. Мисля, че имам авторитет
сред учениците и родителите. Получавала съм много благодарности от тях.
- Не е ли рисковано да
напуснеш училище и да
разчиташ на частната си
школа?
- Сигурно е рисковано
в очите на другите, но аз
съм благодарна на семейството си, че ме подкрепя,
за да върша работата, която ми доставя най-голямо
удоволствие. Работя това,
което мисля, че мога найдобре.
- Какво е за Вас математиката?
- Тя е езикът, на който
говорят всички точни науки. Мисля, че Лобачевски
го е казал. Ние, математиците, обичаме точността.
Аз се чувствам добре с
математиката, чувствам се
добре и сред децата.

Севлиево открива дарителска кампания
Документален филм за Ботю Бараков Община
“ за паметник на загиналите във войните за
показват в петък в зала „Възраждане освобождение на България севлиевци

На 19 май 1993 г. Габровският общински съвет провъзгласява Ботю Бараков за почетен гражданин.
Поредна вечер, посветена на първия български
меценат и дарител, автор
на уникалната световна
идея „Кораб на изкуствата“ Ботю Бараков - почетен гражданин на Габрово,
ще се проведе на 20 февруари от 18 часа в зала
„Възраждане“.

Пред габровската публика неговият племенник
Пламен Бараков ще представи вече завършения документален филм за своя
чичо, наречен „Пророкът
на кораба на изкуствата“. Габровци имаха възможност да гледат незавършената част от него в

края на ноември миналата
година, когато беше отбелязана 100-годишнината
от рождението на Ботю
Бараков. Прожекцията
на филма в петък вечер
ще бъде съпътствана от
мултимедийна презентация, рецитал по стихове
на Трифон Кунев (съмишленик на Ботю Бараков)
в изпълнение на ученици
от Националната Априловска гимназия и концерт
на Габровския камерен оркестър с диригент Иван
Стоянов.
Ще припомним, че
Ботю Бараков (1914-1997)
е изключителна личност,
меценат, колекционер
на картини, скулптури и
редки книги, родолюбец
и най-щедър дарител за
последните 50 години. Той
създава и поддържа първия български камерен
оркестър с диригент Асен
Найденов, поддържа първия български професионален квартет „Аврамов“,
Софийския драматичен
театър, подпомага хор и
оркестър „Кавал“. По негово предложение е учредено Общество за култура
и изкуство, чиято цел е
народите да се опознават
и побратимяват чрез изкуството. Негови са идеите
за обединение на българските творци, създаване
на модерен камерен театър и световен Кораб на
изкуствата.
Миналата година на 27
ноември в художествената галерия „Христо Цокев“
се състоя откриване на
изложба и Концерт на Габровския камерен оркестър по случай 100 години
от рождението на Ботю

Бараков – почетен гражданин на Габрово.
В програмата бяха
включени концерти за
една и две цигулки и оркестър от Вивалди и популярната „Севдана“ от
Георги Златев – Черкин.
Солисти бяха цигуларите
Христофор Михайлов и
Константин Стойчев.
Събитието на 20 февруари е посветено на 155
години от обявяването на
Габрово за град, както и
на още две годишнини.
Едната е 70 години от концертите в София на създадения и издържан от
Ботю Бараков първи български камерен оркестър
с диригент Асен Найденов.
Другата годишнина е 70
години от издаването на
биографичната книга за
Ботю Бараков - „Корабът
на изкуствата“, написана
от италианския академик
Джорджио Нурижани.
Италианският писател Джорджио Нурижани
(номиниран за Нобелова
награда за литература) е
близък приятел и съратник на Бараков. Той е
живял почти 40 години в
България и е написал над
50 книги за българското и
италианското изкуство и
икономика на италиански
и български език. Биографичната книга „Корабът
на изкуствата“, посветена
на габровския меценат, се
съхранява в библиотеката
на Ватикана. Втората част
на документалния филм
за Ботю Бараков ще бъде
снимана в Италия, уверява
племенникът му Пламен
Бараков, който вече се е
свързал с наследниците
на Нурижани.

Община Севлиево открива дарителска сметка
за набирането на средства
за изграждането на паметник на загиналите във войните за освобождение и
обединение на българските земи от град Севлиево,
съобщdld Мирела Ганчева,
експерт „Връзки с обществеността“ в общинската
администрация. Тя уточни,
че инициативата е част от
действията на Общината
за отдаване на почит към
личности и събития, свързани с героичното минало
на Севлиевския край.
Паметникът ще бъде
издигнат в парк „Казармите” на мястото на 9-ти
артилерийски севлиевски
полк в западния край на
„Площада на победите”.
Мемориалът ще представлява дълга 14 метра стена на славата и безсмъртието, фланкирана от две

оръдия, и ще съдържа 421
имена.
„Миналата
година
беше организирана акция
за набиране на имената
на героите, които трябва да бъдат изписани на
стената. Бяха издирени
имената на 421 души, загинали във войните за освобождение и обединение на
българските земи от град
Севлиево.
Със свое решение от
27 май 2014 година местният парламент даде съгласие да бъде изграден
такъв паметник.
И сега Общината откри
дарителска сметка за набиране на средства за изграждането му“ - припомни
Ганчева.
Освен мраморни плочи с имената на загиналите от град Севлиево
в Руско-турската - 18771878 г., Балканската -

1912-1913 г., Междусъюзническата - 1913 г., Първата световна - 1915-1918
г., и Втората световна
- 1941-1945 г., в двата
края на стената ще бъдат
монтирани и релефни изображения на българския
орден „За храброст”.
Всички, желаещи да дарят средства, могат да
го направят на откритата дарителска сметка:
IBAN: BG91OIRT 8127840
0000100q BIC: IORTBGSF.
На първото си за тази
година заседание местният парламент в Севлиево
даде съгласие и за възстановяване на паметника на
Йонко Карагьозов - един
от организаторите и ръководителите на Априлското
въстание, който се намираше в парка на кръстовището между улиците
„Стефан Пешев” и „Никола
Петков”.

Поредно издание на Селския
мол – преди Сирни Заговезни

Поредното издание на
читалищната инициатива
„Селски мол“ ще се проведе в съботата преди Сирни
Заговезни – 21 февруари
от 13 часа.
Изложбата-базар на
селскостопански и домашни продукти, храни и напитки „Забравени традиции – живи вкусове“ ще
се разположи при хубаво време в градинката до
Мол Габрово. Инициативата е на народните читалища от община Габрово
- НЧ „Христо Ботев-2008“ -

с. Гарван, НЧ „Св. Св. Дамаскин и Онуфрий Габровски-2011“ - кв. Падало, НЧ
„Христо Смирненски-1949“
- кв. Русевци и НЧ „Извор-1907“ - с. Съботковци.
И този път организаторите ще предложат продукти
на местни производители,
демонстрации, дегустации,
както и закачки и представления. Да се вдигне олелията насред Олелийнята,
е замисълът на участниците – фолклорни групи от
читалищата. Според организаторите сред забавля-

ващите ще бъдат и фотографът Нуньо, Мичето танцьорът, куклите на Нено,
зевзеци от стари и днешни
времена. На това издание
артистите от „Гаргара“ ще
покажат, че освен сладкодумци, са и майстори
в приготвянето на сладки
изкушения. Както и досега, се очаква да върви
и алъш-веришът – срещу
продукти дошлите на Селския мол да се бръкнат за
дарения за читалищата, за
да подпомогнат дейността
им.
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Пред
Апостола
поклон

Харалан Недев
ВРЪХ НАД ВЪРХОВЕТЕ
Обрекъл се на смърт за Свободата,
живота си на нея посветил,
със вяра, с мощ и сила непозната,
той думите със дело подплатил.
Без отдих и без сън в почивка нощна,
без топлото крило на мирен кът,
не спеше от тревога денонощна
за братята си, дето в робство мрат.
Събуждаше заспалите душици
в оная непрогледната тъма
и палеше в душите им искрици
с евангелие, с револвер и кама.

Духът му в отчаянието стине,
че не от чужд – заробен е от свой...
С евангел`е, с револвер и с камата,
ела и паметта ни възкреси;
ела и закълни ни с клетва свята
и достойнството ни възвиси!
Ела, Апостоле, при нас в Тъмата,
ела със твойта титанична мощ,
ела с револвер и с камата –
на помощ ни ела във тази Нощ!
С ДВА РЕВОЛВЕРА ЕЛА
Стани, Апостоле, от гроба!
Ела! Със два револвера ела,
че беден мре, злощастен роба
на изроди от мръсните дела.

На 19 февруари от 12.00 часа ще се състои Възпоменателно „честване“ на 142 г. от обесването
на Васил Левски. Мястото е паметната морена
в градинката до РБ „Априлов-Палаузов”. По традиция на този ден се използва думата „честване“,
която през годините е предизвиквала реакция на
страниците на „100 вести“. Дали датата трябва
да е 19 февруари, БАН се произнесе категорично:
„Това, че Васил Левски е обесен на 18 февруари,
не е хипотеза, а исторически факт. Възприемането на 19 февруари като дата за гибелта на
Апостола е породено от техническа грешка при
преминаването от Юлианския към Григорианския
календар. Левски е обесен на 6 февруари 1873 г.,
когато действа старият стил на календара.“
Това е коментар на проф. дин Илия Тодев, директор на Института за исторически изследвания
на БАН, в интервю за „24 часа“ на 18 февруари
2013 г.

Изпълнил мисията си избрана,
пътувайки неспирно пеш и с кон,
той връх над върховете ни остана
в свещения ни роден пантеон.
СЪРЦЕТО СИ ДОКРАЙ РАЗТВОРИЛ
Апостоле, кой днеска би се борил
и кой кат` тебе днеска би живял,
и кой ли като тебе би го сторил,
и кой ли като тебе би умрял?!
Сърцето си бе ти докрай разтворил
и себе си на Делото отдал,
а всичко туй, което си говорил,
и простият човек го бе разбрал!
Но днеска ний забравихме словата,
онез – пропити с истината свята,
с които ти до края си вървял,

блажени сънища спохождат им сънят.
А други пък се мъчат в твойта рамка,
О, срам! - над твоя образ да се извисят
и грачат като всяка черна вранка,
и правят опити и теб да опетнят!

че ний от късогледство оглупяхме
и в пазвите на Глупостта заспахме,
далеч от твоя светъл идеал.
ТИ ПРИМЕР НИ ОСТАВИ  
Във дни на нищета и изнемога,
във дни, Родината когато е сред мрак,
аз спомням си за твоята заръка строга
и строгия ти поглед виждам пак.
И чувам как осъждаш ни със право,
че днес със твоя огнен пламък не горим,
че лутаме се ту надясно – ту наляво,
че никога направо не вървим.

И питам те, Апостоле, кажи ми:
ти мислил ли си, че след теб ще се родят
такива изроди „неуязвими”,
които с дявола ще се сродят
и с пъклени дела неизброими
държавата за юдници ще продадат?!?
ДОРИ И ДНЕС

ПОД ПОРТРЕТА ТИ НА СЯНКА

Със кон и пеш,
във дъжд и пек,
през преспи сняг
във адски студ,
сред вълчи вой
вървял е той
и благ, и строг
по волята на своя бог.
Със дух и с несломима мощ
през страшната вековна нощ
проправял път с духа си несломим
през адски мрак към слънчев ден.
Но... Във февруарски студ
предаден беше от злодеец луд!
Било настръхнало безмълвното небе
от низостта и от калта –
от подлостта на не човек,
а сатана!...

Апостоле, под портрета ти на сянка
днес много, много псевдобългари стоят,
потънали в престъпна, тежка дрямка,

И колко пъти подир туй,
дори и днес, предатели безброй
предаваха Апостола

А Път оставил си ни ти трасиран
във времето с посока – Времето Напред;
народът с нищо да не бъде спиран;
в държавата да има пълен ред.
Апостоле, ти пример ни остави
как може да се мий на робството срама,
но защо във времето не ни остави
и своя дух, револвер и кама?
Че трябват ни от злото да се браним
и силни като тебе в бури да вървим;
децата си с Любов и Вяра да нахраним;
Изправени навеки да стоим!

Ела! Народът в скръб те вика.
Ела! Със два револвера ела,
разстреляй всяка хищна клика,
простреляй ги в безсрамните чела!
Ела през преспи и грамади,
през този политически Боклук;
спаси и възрастни, и млади,
та Ден наистина да грейне тук!
Ела, Апостоле! Ела!
Със два револвера ела!
ПОЧИТ
НА  АПОСТОЛА ДА ОТДАДЕМ

и неговия любороден идеал,
и светлата му вяра,
и народа,
за който бе умрял!!!
КЪДЕ СИ, ЗНАМЕНОСЕЦО
Къде си, Знаменосецо на Хитов?
Защо байрака не развееш пак?
Защо ти днес със пламъка комитов
не палнеш тук искрица зрак?
Че лепкава мъгла навред се стели
и в лед сковал ни е духовен мраз;
и в бедните ни български предели
не чуй се никъде разбуждащ глас.
Как хубаво ще бъде да възкръснеш,
при нас повторно ти да се явиш,
и таз мъгла навеки да разпръснеш,
и слънчев празник тук да осветиш!
Наистина ни трябва твойта воля
да се изправим днеска на крака,
да се простим с несретата неволя;
съдбата си да вземем ний в ръка!
Къде си, Знаменосецо на Хитов?
Защо байрака не развееш пак?
Защо? Защо със пламъка комитов
не палнеш огън в българския мрак?!?
НА ПОМОЩ НИ ЕЛА
Апостоле, народът с власт не случи,
от властници тегло и гнет получи!
Ела, народът пак във робство гине!
От нийде помощ не намира той.

Син на Българи! Роден в родина изтерзана –
в страна под небосвод от зли тирани затъмен,
той отрано тръгнал в път към свобода желана,
над пропасти към връх с надежди светли озарен.
ТОЙ – Материя от неръждаема стомана
и Дух във таз материя до крайност закален.
Воин да е за Правдата човешка поругана,
от Бога жребия му бил достойно отреден..
По тоя път оставил светлата си диря –
следа на Истински Борец и Мъченик
и славата навеки в` времето ще го сподиря,
защото той наистина е с право НАЙ-ВЕЛИК!
Затуй на този ден чела дълбоко да сведем
и ПОЧИТ НА АПОСТОЛА ДА ОТДАДЕМ!
ПРЕД АПОСТОЛА
ПОКЛОН
В` вековна нощ сред робските беди,
във пазвите на гордия Балкан,
Българийо, ти силен син роди
и после го превърна във титан!
И тоз титан духа ти възвиси,
на робите разбуди съвестта;
лика и твойто име украси,
и жива те показа на света.
Но зла прокоба имала си ти
и в Черна нощ изгуби своя син.
Със страшна мъка с него се прости,
прости се ти със своя исполин.
Но ярко слънце в твоя небосклон
остана той ЗАВИНАГИ ЕДИН.
Затуй И ДНЕС,
БЪЛГАРИЙО, ПОКЛОН,
ПОКЛОН ПРЕД НАЙ-ВЕЛИКИЯ ТИ СИН!

Васил Василев: “Новият филм „Дякон Левски” ще предизвика много силно впечатление,
защото показва историята такава, каквато от 20-на години ни карат да забравим”

Снощи в зала 1 на НДК се състоя премиерата на игралния филм „Дякон Левски“
на Максим Генчев - режисьор и сценарист. В ролята на Апостола на свободата е
Веселин Плачков. Участват и Симеон Филипов, Максим Генчев, Ники Сотиров, Ивайло
Аспарухов, Стоян Цветков, Горан Гънчев, Петьо Цеков, Якуб Бахар, Тезджан Ферад,
Деляна Добрева, Мехмед Билял, Николай Янев, Николай Тодоров, Цветомир Ангелов-Цуки, Цветомир Нешев. Оператор е Христо Генков, художник - Николай Нинов. Музиката
е на „Исихия“. Продуцент е д-р Златина Филипова, изпълнителен продуцент - Деси
Ковачева. Образът на Васил Левски оживява в нова интерпретация, различна от досегашната портретна представа.
Основните сюжетни линии в „Дякон Левски“ са пет.
Акцентите са върху отношението на Левски към религията, борбата за свобода, към майката, любимата и към самия себе си. Филмът е заснет на 40 места в
България - Видин и „Бабини Видини кули“, Велико Търново, Копривщица, село Мокреш и
в много манастири, с художествен екип от 250 души. В най-мащабната сцена участват 500 статисти.
Филмът ще бъде показан в две части.
Не исках да дразня историците, призна режисьорът. Все пак има няколко решения, с които може би ще предизвика полемика – епизодът със залавянето на Левски,
религиозната му принадлежност.
Ето едно от първите мнения за филма - интервю на Агенция „Фокус” с Васил
Василев, председател на Общобългарски комитет „Васил Левски”.
100 вести - Арт
- Г-н Василев, какви са впечатленията Ви от филма „Дякон Левски”?
- Това, което на мен ми направи
най-силно впечатление във филма, а
може би и най-голямото му достойнство, ако не гледаме художествената
страната на въпроса, е, че той вярно
пресъздава историческата истина,
епохата и събитията такива, каквито
ги знаем от Дядо Вазов, от Захарий
Стоянов, от спомените на поборниците и на съратниците на Левски. Филмът „Дякон Левски” политически не
е коректен от днешна гледна точка,
защото в него няма и следа от това

„захаросване” на историята, от това
„заливане със сироп” и замазване
на всички проблеми и противоречия,
които са съществували и които са
накарали Апостола да се жертва по
този недвусмислен начин. Аз съм убеден, че филмът ще предизвика много
силно впечатление, именно защото
показва историята такава, каквато от
20-ина години ни карат да забравим.
- Имате предвид историята на
България от началото на Прехода?
- Точно така, защото това прекрояване на нашата история започна
преди 20-ина години и то специално

на периода на турското робство и
националноосвободителната борба.
Днес децата учат по едни скандални
учебници, които прекрояват историята според вкуса на днешната българска политика. За мен най-голямото
достойнство на филма е, че политически не е коректен.
- Успешно ли е пресъздаден образът на Дякона?
- Според мен образите на Левски
като малко дете и вече като възрастен са много сполучливи. Това е
въпрос на художествен вкус и всеки
човек може да има различно мнение.
Веселин Плачков в ролята на Левски
е твърде убедителен и се доближава
до тази представа, която ние имаме
за Апостола.
- Във филма „Дякон Левски” в

България Османско иго ли има или
Османско робство?
- България в анотацията към филма е представена като страна под
Турско робство. Въпреки че на едно
място във филма един от артистите
спомена Османско иго. На мен това
ми се стори смешно, защото по времето на Левски такъв термин не е
имало. Оказа се, че артистът, който
каза това, е бил под въздействието
на пропагандата, която ни залива.
Като видите анотацията на филма,
там ясно се казва Турско робство и
това се споменава в него. Филмът
пресъздава епохата. Турците са представени като реални хора със своите
качества. Те не са представени в някаква светлина, която е различна от
реалността такава, каквато я знаем
за онези години. В тях има и много
качества, които ги правят пълноценни на продукти на епохата от онова
време. Много силно се отразяват и
няколко други важни моменти, които
ние сега като че ли забравяме. Това
е битката на патриотите, родолюбците с гръцките фанариоти и победата
над гърчеещите се тогава чорбаджии.
Много добре е представен начинът,
по който сръбските власти са използвали героизма, идеализма на българите от легията за своите собствени
цели - когато вече нямат нужда от
тях, ги изпъждат от Сърбия. Слабо
е загатнат и периодът в Румъния, но
пак казвам, от целия филм остава
впечатлението за героичната борба

на българския народ по онова време,
за освобождението от робството.
- Очаквате ли в резултат от този
филм остри обществени дебати, та
дори и политически противоречия,
след като го определяте за политически несъобразен?
- Тъй като надали някой може
да се противопостави на този филм
открито, аз по-скоро мисля, че тези,
на които филмът няма да им хареса,
само ще съскат и ще се опитват да
го пренебрегнат, ще се държат така,
все едно този филм го няма. На
мен ми се струва, че мнозинството,
преобладаващата част от българския
народ ще отиде да го гледа и ще го
хареса.
- Нуждае ли се българският народ от филми като този за Васил
Левски?
- Разбира се, че има такава необходимост, особено сега, когато едва
ли не се чувстваме без корени. Световните бури и политически урагани
ни лашкат непрекъснато и ние като
че ли губим устоите си. Връщането
ни към идеалите на нашите възрожденци, към заветите на Апостола са
много важни, за да оценим кои сме,
какво правим и какво искаме. България ще тръгне към по-добро бъдеще,
ако стъпи на заветите на Левски, на
принципите, които Апостолът ни завещава, които фактически представляват нашата Национална Библия.
Ива САПУНДЖИЕВА,
агенция фокус

17 февруари 2015 г.
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Проф. Николай Димков има амбицията
да проучи всички дряновци на перото

Европейски конкурс за есе на
тема „Толкова сходни, толкова
различни, толкова европейски“

Европейската комисия обяви конкурс за есе на тема „Толкова сходни,
толкова различни, толкова европейски“. Поканени да участват са младежи
от цяла Европа на възраст от 18 до 25 години. От участниците се изисква
да споделят своето мнение в кратко есе от максимум 1000 думи по два
въпроса, свързани с разширяването на Европейския съюз:
- Какви са Вашите впечатления от разширения Европейски съюз?
- Как разширеният Европейски съюз може да отговори на предизвикателствата на бъдещето?
Писмените работи ще бъдат оценени на национално равнище на един от
официалните езици на ЕС в съответната държава. Всяко национално жури
ще избере по една писмена работа – победител. Есетата на отличените ще
бъдат публикувани от Европейската комисия и ще бъдат предложени за
поместване във водещи европейски медии. Авторите ще бъдат наградени
с тридневно посещение в белгийската столица Брюксел в края на месец
май 2015 г.
„Нашата политика по разширяване е един от крайъгълните камъни на
европейския проект за мир. Като помагаме на нашите приятели да осъществят своите европейски мечти, ние създаваме стабилност и просперитет, които споделяме с нашите съседи. Аз съм сигурен, че този конкурс ще
провокира вълнуващи и интересни есета и ще вдъхнови едно ново поколение млади европейци, които заедно ще градят нашия бъдещ общ дом“,
коментира инициативата Йоханес Хан, комисар по европейската политика
за съседство и преговори за разширяване.
Крайният срок за участие е 27 февруари 2015 г. (до 13:00 часа българско време).
Повече информация за конкурса е публикувана на http://event.iserviceeuropa.eu/bg/writing-competition.
Допълнителни въпроси за кандидатстването се приемат на SoEuropean@
writingcompetition.eu.

Една нова книга на проф. Николай
Димков - „Йордан Ветвинов - малък
литературно-критически очерк“, насочва вниманието на читателя към
автора на стихосбирката „Вчера“. „Тя
е сред най-добрите, излезли през 30те години на миналия век. Когато я
прочетох, реших да изровя всички дряновци на перото“ - споделя в разговор
проф. Николай Димков.
Йордан Тодоров Ветвинов (1897-1953)
е роден в „оня градец старо Дряново с
дървените чардаклии къщи и криви улички, с лозниците и всичко онова, което
излъчва особена атмосфера и много
тишина“, оставило незаличими спомени
в младостта му. Завършва основно образование в Дряново, средно в Разград,
юридическо в Софийския университет.
Специализирал е една година в Париж.
Бил е адвокат в Попово, Шумен, Дряново, София.
„Йордан Ветвинов тръгва от глухата
провинция да воюва за културните ценности и по-късно, когато е в Попово,
запретва ръкави и със собствени сили
се мъчи да превърне града в културна
провинция и успява.“ В Попово той е в
центъра на всяко събитие. Редактор е на
седмичника „Поповски новини“ от 1926
до 1936 г., участва в изграждането на
читалищния театър, урежда литературни
четения. През май 1933 г. по негова покана гостуват писателите Фани Попова
- Мутафова и Магда Петканова. Тогава
градът за първи път преживява „такова
мило културно тържество“. Йордан Ветвинов е бил кмет на Попово, народен
представител в XXIV Обикновено народно
събрание (1938 г.).
Първото му стихотворение - „Сред
бурята“, излиза в „Свободна мисъл“ (1920
г. ). Списанието е редактирано от Иван
Ст. Андрейчин (1872-1934) - поет, белетрист, публицист и преводач - роден в
Габрово, основоположник на модернизма
в българската литература, чийто орган е
списание „Нов път“ (1907).
През 1930 г. Йордан Ветвинов издава първата си и последна стихосбирка
- „Вчера“. „В нея - отбелязва Николай
Димков - се открояват вълненията на
младия поет от тихата провинция и тихата

Обувки за
Богородица
Иван Серафимов
Леля Магдалена остаряваше. Е, какво
да се прави? Никой не е останал на земята вечно. Все някога щеше да дойде и
нейният ред. Полека-лека се приготвяше
дори. В една кутия за обувки до леглото
си беше сложила гребен, тоалетен сапун, кърпа... Имаше и още ред неща да
сложи на скришно място, а и да отдели
някой лев. Не искаше никого да вкарва в
разходи и притеснения. Но това с парите беше най-трудно. Рано почина мъжът
й, остана сама да се грижи за всичко.
Пенсията й не беше голяма и тя все не
сколасваше да скъта някой и друг лев
в кутията за обувки. Дъщеря й Дилянка имаше прилична заплата, прилична
работа. Беше доста натоварена и почти
не се свърташе вкъщи. Леля Магдалена
плащаше всичките сметки, Дилянка дори
не ги виждаше, нямаше представа кога
идват, колко дават на месец за телефон,
ток, парно, вход, вода. Не бързаше да
се жени, а и леля Магдалена не й обели
никога дума за това. То си е Божа работа! Много обичаше своята дъщеря, много
се гордееше с нея. Ядосваше се, когато
през лятото направеше доматена супа
или чушки, пържени със сирене, купуваше и половин диня, сядаше на празната
маса пред телевизора и чакаше Дилянка
да се завърне, че да вечерят заедно, а тя
се прибираше по нощите, бутваше пренебрежително супата, била вечеряла навън.
Свиваше се от болка и от обида майчиното сърце, но дума не казваше. Постилаше си леглото и хапваше залък хляб тихомълком в кухнята, гребваше две-три лъжици от вече изстиналата супа. Тя и без
това беше по-хубава студена. А пък колко
вечери си беше лягала гладна. Но не й се
сърдеше, как можеше да й се сърди. Че
кой има по-добро и по-умно от нейното
дете. И не се запиля като другите млади
госпожици по чужбина, а ето на, защити
докторантура, намери си сама работа.
Във фирмата я уважаваха, миналото лято

скръб на „безпощадната истина“, където
„всяка мечта е измамна“, където пътят е
осеян с горчиви спомени и неосъществени надежди.“ И допълва, че сред поколението млади поети, дошли след войните,
Йордан Ветвинов е една светла надежда.
След това той „загърбва поезията“ и се
отдава на обществена и журналистическа
работа. Отърсил се от поетическите пориви, към края на 30-те години той издава
поемата „Бачо Киро“ като книжка 7 на
библиотека „Завети“ (1937 г.). От шестте
части тази в „В манастира“ разкрива
величието на обикновения човек - от подвига до трагедията му.
„И пламна бой, жесток, неравен,
изви се дим, потече кръв.
Един бе срещу сто изправен,
но всеки наш във боя пръв
да бъде гледаше и смело
излагаше геройско чело
и падаше във кръв облян
там всеки малък бе титан...“
През 1949 г. Йордан Ветвинов издава
драмата в пет действия „Бунтовна пролет“. Играна от Общинския театър - Русе
през сезона 1939-1940 г. През есента
на 1942 г. тя е била представена и от
любители в читалището в Дряново. По

я пратиха шест месеца на специализация
в Щатите, но леля Магдалена нито за миг
не си помисли, че няма да се върне и ще
остане там. И така стана. Колко щастлива и радостна беше възрастната жена,
колко горда беше, когато момичето й се
върна. Хората в махалата като че ли не
забелязаха как една поне не й се възхити, не похвали момиченцето й. Като че ли
нищо не е станало. А то и така си беше.
Ами в дома си ще се върне, при майка
си, защо трябва да скитосва по чужди
краища. Че дори я одумваха, че е сглупила, че е останала там, такъв шанс веднъж
в живота се случва. Да му се не види и
шанса, и чудото! - пустосваше наум леля
Магдалена.
Много тежко роди навремето леля
Магдалена своята Дилянка. Казаха й, че
едва е прескочила трапа. И тя, и рожбата
й. И оттогава на деня на Света Богородица жената се зарече да дава курбан. И
не пропускаше нито една година, без да
се съберат най-близките хора, да сложат
една голяма софра на двора, да заколят
и одерат едно агне, да го сложат да ври
на черния казан в двора и да се сбере
навръх Богородица родата. И така - три
и кусур десетилетия поред. Тя правеше
курбана, както го правеха в техния край.
Нарязано на късчета месото, вода и сол.
Нищо друго не прибавяха. Препенваше
водата, колкото по-често се препенваше, толкова по-хубав ставаше курбанът.
Носеше в църквата да го осветят. После
на софрата в градината дълго спореха с
гостите дали траките, дали прабългарите,
дали славяните са оставили това ядене
по нашите земи. Задължително се ядеше
със скилидки чесън, наздравиците не
секваха. Накрая имаше диня, нямаше посладък и по-подходящ плод по Богородица от зрялата диня с голяма сърцевина.
Леля Магдалена даряваше всички гости с
кърпи. Беше дала оброк за това. А на момиченцето си всяка година купуваше по
една нова рокля за този ден. Най-напред
тя беше мъничка, колко човече беше Дилянка на две-три години, но постепенно
роклите ставаха все по-големи и все поголеми и дълги.
Едно лято, когато Дилянка беше отвъд
океана, една седмица преди Голяма Богородица й купи разкошна копринена рокля, направи малко колетче и го изпрати в
Сан Антонио. Но спази оброка си.
Намаляваха силите на леля Магдалена. Все по-заслабваше. Виеше й се свят.
Премаляваше й. Мержелееха се петна
пред очите й. Но не спираше да шета, да

този повод известният дряновски писател
Атанас Смирнов пише в писмо до Йордан
Ветвинов: „Работата, за която те търся,
е много бърза: искат да представят в
Дряново... „Бунтовна пролет“... Тук имаме
отличен професионален артист, който
прави чудеса с любителите... Вярвам, че
няма да се разочароваш, ако дойдеш за
премиерата. Ще те поканя специално“.
Пиесата е своеобразно продължение на поемата „Бачо Киро“, посветена
на Дряновската епопея от април 1876
година.
Проф. д-р Николай Димков е роден в
с. Гостилица, Дряновско, през 1937 година. Бил е преподавател в Шуменския университет „Епископ Константин Преславски“, лектор в Белгарския университет,
Института в гр. Келце (Полша), Измаил
(Украйна). Автор е на повече от 800 студии, статии, рецензии, стихотворения и
над 30 книги. Носител е на националната
награда „Рачо Стоянов“ (2006), почетен
гражданин на Дряново (2010). Основател и директор на издателство „Добри
Войников“ към едноименното читалище
в Шумен.
Автор на стихосбирки, от които „Циганско лято“ (2013) бе представена на
АРТ-страницата на вестник „100 вести“.
Предстои да излезе книгата му за възрожденеца „Янко Дряновец (1820-1868)“,
който е бил учител в Габрово и Ловеч.
Той, заедно с Петко Р. Славейков, слага
начало на българската любовна лирика.
* * *
Първата стихосбирка на Николай Димков “Краят на есента” беше представена
в Габрово в началото на юли 2008 г. в Националния музей на образованието - Габрово.
Представянето бе организирано от Териториален Държавен архив - Габрово.
Димков е автор на повече от двадесет
научни труда и монографии, редактор на
книги и изследовател на възрожденската литература. Стихосбирката “Краят на есента”
ни представя непознатия образ на поета. Тя
е резултат от близо петдесетгодишен труд
и щателна подборка.
31 са избраните стихове, които Николай
Димков публикува. Те засягат истинските
човешки стойности, за които в забързаното
ежедневие все по-често нямаме време.

прави своите скромни, но уханни и вкусни постни гозби, които често оставаха
непобутнати вечер и тя ги дояждаше дватри дена подир това.
На Богородица курбаните ставаха все
по-скромни и все по-скромни. Отдавна
не купуваше цяло агне, а само килограм два овнешко. Но задължително купуваше
нова копринена рокля за дъщеричката
си.
Беше още през пролетта. На нейния
рожден ден Дилянка я попита какъв
подарък ще е най-добре да й купи. На
старата жена хич не й беше до армагани
и не искаше да влиза в излишни харчове
дъщеря й, но тя беше си харесала едни
обувки за двайсет лева. Просто светнаха
очите й като ги видя и Дилянка разбра,
че по-подходящ подарък за майка няма.
Но мина и замина празникът, а старата
жена продължи да си ходи с подпетените
и изсивели от носене стари обувки. Токовете се бяха разкъртили, тя ги занесе в
кварталната обущарница и ги стегнаха за
два лева.
После дойде годишнината от сватбата
им. И макар че мъжът й беше починал,
на този ден се събираха вкъщи, гледаха
старите семейни снимки до късно, пийваха по глътка вино и така отпразнуваха
и този ден. Малко тъжен беше взел да
става този празник, но и него не пропускаха.
Дилянка пак й каза, че ще й купи
обещаните обувки, старата жена дори
ходи да ги премери. Дълго се гледа в огледалото на застлания с мрамор под на
магазина. После смънка някакво обяснение и си замина. Така и на този празник
не получи обувки.
Следващата година всичко в същия
ред се повтори отново.
Дойде пак Голяма Богородица. Леля
Магдалена имаше чувството, че се събират за последен път.
Дилянка пребледня от ужас, когато
й се обадиха по телефона. Колежките
й дори не се досетиха какво е станало.
Момичето грабна чантата си и се затича
с разкопчания си шлифер по улиците.
Болницата беше през няколко пресечки.
В моргата й казаха да донесе обувки
и дрехи. Рухна на стола и рида с часове.
После отиде до магазина, където още не
бяха продали обувките от двайсет лева,
които майка й Магдалена си беше харесала още преди две години. Поизсъхнали
от слънцето на витрината, но необувани.
И неносени!
Беше Успение Богородично!

Дрян
Йорд
Вела
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Имоти продава
Малка къща с двор в
с. Лесичарка продава тел.
0898/225-663. [11, 10]
Помещение - 107 кв.
м, на бул. „Могильов“ 2
(блок „Сони“) продава
тел. 0887/215-496. [11, 8]
Апартамент - 49 кв. м,
партер, Баждар, на 100 м
от Ректората на ТУ, продава тел. 0888/890-907.
[7, 6]
Къща на Етъра продава
тел. 0896/613-456. [11, 3]
Продава компютри
К о м п ю тъ р на
конфигурация продава
0899/226-087. [3, 3]

Място на Киевци - 1200
кв. м, за 10000 лв. продава тел. 0898/970-369.
[4, 4]
Магазин на 2 етажа в центъра продава
0878/789-999 [10, 1]
ИЦ, срещу Театъра, три
стаи + килер, таванска
стая, маза, 2 етаж се продава на тел. 0899/067574. [5, 3]
Масивна къща с двор
- УПИ, продава тел.
0886/860-180. [2, 1]
Тухлен апартамент на
Донино - 70 кв. м, продава тел. 0897/511-035,
0892/902-068. [5, 1]
Етаж от къща продава
тел. 0899/772-553. [5, 1]

Имоти дава под наем
Квартири дава тел.
0889/363-365. [5, 4]
Магазин на ул. „Орловска“ 16 дава под наем
тел. 0888/990-461. [5, 3]
Етаж от къща - обзаведен напълно, на Еса
отдава под наем тел.
0898/457-405. [10, 1]
Гарсониера под наем
в центъра - обзаведена,
200 лв. - 0876/575-102.
[11, 1]
Апартамент за студенти дава под наем тел.
0888/241-855. [6, 1]

Нощувки - 10 лв., център - на тел. 0888/508819. [3, 2]

- 230 лв., продава тел.
0878/263-828. [3, 1]
Италиански персийски килим - 180 х 260,
продава тел. 066/863-437.
[3, 1]

Малки прасета продава
тел. 0896/136-031. [3, 3]
3 кози и 5 заека продава тел. 0892/902-068,
0897/511-035. [6, 2]

старинни предмети,
стари броеници и гердани,
монети, часовници, накити
и др. антиквариат купува в
бл. „Чайка“, вх. Г - партер
- центъра, тел. 0889/211957. [11, 1]

Продава материали
Тръби, винкели и др.
продава тел. 0895/752- Селскостопански
Бали слама на изгод838. [22, 5]
на цена продава тел.
0898/786-980. [5, 2]
Продава разни
Стафиди за ракия продава 0896/929-107. [2, 1] Животни продава
Акумулатор - 70 Аh, Млад пръч продава тел.
50 лв., Нокия Лумия-820 0888/812-901. [5, 4]

Работа предлага

к а ф е - а п е р итив
търси персонал
- сервитьори/ки - 3
места, барман/ки - 3
места - справки на
тел. 0894/234-005
[22, 1]

смяна, постоянна работа,
трудов договор, гарантирано добро заплащане,
възможност за надомна работа. Документи за
кандидатстване (молба и
автобиография) се подават на ул. „Орловска“ 154
(до СПИДИ). За справки:
066/803-489. [20, 17]

Драматичен театър „Рачо Стоянов“
- Габрово, търси СЦЕНИЧЕН РАБОТНИК.
За информация: тел.
066/806-722. [15, 13]
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Земи
Земи, гори и други недвижими имоти на найдобри цени изкупува
0897/429-374.
Земеделска земя купува в цялата страна. Плаща
веднага - „Скобелевска“
14, ап. 2, справки на тел.
066/803-595, 0896/875917 [22, 22]

Отопление
Пресяти въглища донбас и брикети, кафяви въглища и разпалки. Безплатен транспорт. 0887/031439,
0889/991-977,
066/88-21-13, с/у КДН
Дърва за огрев 066/823-712, 0887/620535, 0885/152-803.
Нацепени дърва - 60
лв. реален кубик, безплатен транспорт - 0897/222062.
Нацепени дърва - 60
лв. с безплатен транспорт,  незабавна доставка
- 0899/508-564.
Сухи дърва в чували 4 лв., безплатна доставка
-  0899/508-564
„РАЯ 08“ - ДЪРВА ЗА ОГРЕВ - метрови, нарязани

Имоти купува
Спешно! Център, двуНощувки
стаен, тухлен, панел, на
Нощувки - център, 10 нисък етаж, купува тел.
лв. - 0877/240-584. [22, 9] 0877/240-584. [5, 5]

Купува разни
Акордеони купува тел.
0878/434-708.
Буркани изкупува
066/88-21-13, 0884/156497, с/у КДН
Фирма купува битова
нафта - тел. 0895/752838. [22, 5]

Купува материали
Вторични суровини купува - железа
и цветни метали с
транспорт и товарене - справки на тел.
0896/183-637. [22, 5]

театрални костюми търси
0888/321-707. [11, 10]
Набира персонал за
ЗОХ, по възможност жени
над 30-годишна възраст,
с опит. За контакти: тел.
0894/632-370. [11, 11]
Фирма търси да назначи шлайфисти на ръчен
ъглошлайф - 2 бр., заварчик на СО2 - 1 бр., възраст до 45 години - тел.
0896/690-190. [11, 9]
Фирма търси да назначи МЕХАНИК И ЕЛЕКТРОНЧИК. Мъже до 40 години.
Тел. за справка: 062/615647. [10, 8]
Строителна фирма набира кофражисти - тел.
0899/867-107. [11, 7]
Пицария „Мания“ търси пицар - тел. 0888/119938. [11, 6]

Оператор на бензиногаз колонка търси тел.
066/808-822. [5, 5]
Фирма набира финансови консултанти и мениджъри. Възможност за
допълнително заплащане справки на тел. 066/860364. [3, 2]
Склад за мебелни
плоскости и дървен материал търси работник 0888/990-461. [5, 3]
Таксиметров шофьор
търси тел. 0887/587-354.
[6, 3]
Готвач/ка, барманка/
сервитьорка набира тел.
0888/374-498. [3, 2]

Дава заем
PROVIDENT - 0899/460760.
Бързи кредити - тел.
0885/703-217. [22, 11]

Строителство
Събаря и почиства
от А до Я и извършва
строителни работи - тел.
0895/043-388.
Пробива, кърти, почиства, ВиК, AL и PVC дограма
- 0892/778-814. [11, 11]
Ремонт и направа на
покриви, хидроизолация,
улуци, дренаж и др. 0897/390-194. [15, 2]
Вътрешен ремонт
Безпрашно циклене 0887/040-471.
Подмазване на дограма, изграждане на тераси,
окачен таван, гипсокартон, шпакловка, лепене на
изолация, мазилка, фаянс
и теракота - 0988/701925 [11, 6]

ПРИНЦ ООД предлага
следните свободни позиции (възможност за обучение): 5 ШИВАЧКИ; 10
РЪЧНИ ОПЕРАЦИИ (подлепване, подгъване, боядисване, монтаж, ръчен
бод); 1 КРОЯЧ; 1 ТРАШАЧ
- шпалт, траш. Дневна

Мебелна фирма „LUX90“ ЕООД - гр. Габрово,
ул. „Индустриална“ 30,
набира мебелисти - тел.
0889/437-442. [22, 12]
Шивач-моделиер за
изработка на артистично-

Превози
Транспорт с бус - 0.45
лв./км, и самосвал 0893/511-154.
ТРАНСПОРТ - 2.5 тона,
16 куб. м   - 0899/377924
Всякакъв транспорт заявки на тел. 0886/897111. [22, 22]

МЕЖДУГРАДСКИ ПРЕВОЗИ С ПИКАП И БУС - по
договаряне, реално, изгодно -  0887/26-60-50.
Превоз на товари от и
за Пловдив, еднопосочно,
до 3 тона - 0882/622322. [6, 3]
Транспорт с бус - 2 т тел. 0886/639-955. [5, 1]

Уроци, курсове
Леководолазни курсове - тел. 0888/935124, www.poseidonbg.
com. [22, 19]

Автомобили купува
Коли, бусове, камиони, трактори, ремаркета
(може и дефектирали) от
място на най-високи цени
изкупува   - справки на
тел. 0897/429-374
Всякакви автомобили
изкупува тел. 0988/739979. [22, 17]
Всякакви МПС-та изкупува 0896/836-456. [22,
12]

Тел.: 0878 111 708
Габрово, ул. „Ивайло” №4, Медицински
център „Апогей”, ет. 3, кабинет №21
Кабинетът работи със здравната каса;
Безболезнено лечение; Съвременна и естетична
Лекари
Отговаря на повиквания за спешни
КАБИНЕТ КОЖНИ И ВЕ- стоматология;
случаи в Събота и Неделя.

Автомобили продава
Ситроен АХ, 1.4, газ/
бензин, 4х4, за 900 лв.
продава тел. 0898/225663. [11, 5]
Опел Астра - комби,
продава тел. 0888/812901. [5, 4]
Дачия логан - работещо такси, за 3000 лева
продава тел. 0892/902068, 0897/511-035. [6, 2]
форд фокус, 2004 г.,
дизел, за 2300 лева продава тел. 0892/902-068,
0897/511-035. [6, 2]

Автомобили под наем
автомобили под наем
- 0896/836-456. [22, 12]
Скрап, стари автомобили
Коли за скрап от място
изкупува тел. 0899/092510. [22, 22]

Гуми
Джипове
ДЖИП
Л анд
Р о - Гуми 162, Ниса, Жук куувър Флиндер продава пува тел. 0886/860-180.
[2, 1]
0888/890-139 [6, 5]

работа търси
Търся работа - зидаромазач - тел. 0876/210604. [5, 2]

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.
Осигурен транспорт. Тел.
0898/690-606, 066/808053. [26, 21]
Дърва продава тел.
0879/972-115, 0898/801009. [33, 18]
Дърва - сухи, в чували
- 4 лв., разпалки - 3 лв.,
незабавна доставка - тел.
0877/595-094. [22, 17]
Продавам дърва - бързо, точно и коректно.
Безплатен транспорт. Тел.
0898/841-199. [11, 8]
Дърва - метрови - 50
лв., нацепени - 60 лв. 0897/001-114. [15, 7]
Метрови дърва - 50 лв.,
нацепени - 60 лв., реал-

www.100vesti.info

Изолации
АЛПИНИСТИ - 0898/907400
Услуги
Алпинисти - 0878/447- Дограма
РОЛПЛАСТ - 30% отстъп- Заваръчни услуги 244.
Алпинисти - 0899/321- ка на AL и PVC дограма тел. 0892/906-051. [22,
- 0988/701-925. [11, 6]
7]
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пълване на бръчки, уголемяване на устни и корекция на лицевия обем и
контур.  ЕЛЕКТРОКОАГУЛАЦИЯ - премахване на брадавици и доброкачествени
кожни туморчета. ДЕРМАТОСКОПИЯ - диагностика
и оценка на риска от злокачествено израждане на
бенки и други пигментни
образувания. ЛЕЧЕБНИ И
КОЗМЕТИЧНИ ПРОЦЕДУРИ
- биотерапевтичен лазер,
поляризирана светлина,
ултразвук, Д Арсонвал,
химически пилинг, почистване на лице. КАБИНЕТЪТ
работи и по договор с
РЗОК. Габрово, ул. „Брянска“ 11, тел. 066/ 800-

Новият “100 вести”
в Интернет

Щори
Ремонт на електроуреди
ЕТ „ВЕДИМА-М“ - ЩОРИ и електроника
- 066/86-59-50, 0887/22- Ремонт на телевизори,
43-45.
плазми, LCD, LED, МОНИТОРИ - тел. 0887/942Ел. инсталации, ремонти
469.
Ремонт и монтаж на Ремонт на МИКРОВЪЛбойлери и автоматич- НОВИ ПЕЧКИ, резервни
ни перални по домовете, части - тел. 0887/942без почивен ден   - тел. 469.
066/82-16-75, 0899/284- Ремонт на телевизо703.
ри по домовете - тел.
0888/279-846 [22, 18]
ВиК, комини
Ремонт на всички марВиК монтаж и поддръж- ки автоматични перални
ка - 0887/680-034.
- тел. 0888/294-214. [22,
Машинно отпушване 9]
на канали - 0897/615-666 Ремонт на хладилници
Коминочистач - ма- и фризери по домовете шинно - 0889/177-737.
тел. 0895/743-912. [11,
Отпушване на канали - 6]
тел. 0889/177-737.
Отпушване на канали- Почистване
зации - тел. 0876/788-233 „Ели 07“ ЕООД - поВиК услуги, полипропи- чистване   - 066/857-028,
лен, нови и стари инста- 0893/435-258, 0898/485лации - тел. 0988/701- 154.
925. [11, 6]
Почистване - тел.
К о мин о чи с тач
- 0889/177-737.
0876/814-876. [11, 6]
К о мин о чи с т е н е
- Мебели, обзавеждане
0876/636-876. [11, 6]
Мебели по поръчКоминочистене - тел. ка, конкурентни цени 0895/240-227. [22, 4]
0887/830-601. [22, 22]

Стоматологичен кабинет
Д-р Юлен Тенекеджиев

НЕРИЧЕСКИ БОЛЕСТИ, ЕСТЕТИЧНА И КОЗМЕТИЧНА
ДЕРМАТОЛОГИЯ, ХОМЕОПАТИЯ. ФОТОЕПИЛАЦИЯ,
ФОТОПОДМЛАДЯВАНЕ,
ФОТОИМПУЛСНА ТЕРАПИЯ  
при акне, тъмни петна,
белези, разширени капиляри   с апарати ПУЛСАР
и СИНЕРОН ЕЛОС. РАДИОЧЕСТОТЕН ЛИФТИНГ на
лице. ВЕЛАСМУУТ процедури за лечение на целулит, стягане и изглаждане
на кожата. МЕЗОТЕРАПИЯ
при целулит, косопад, торбички под очите, отпусната и дехидратирана кожа.  
ПОСТАВЯНЕ НА БОТОКС
при мимически бръчки и
обилно изпотяване. ХИАЛУРОНОВИ ФИЛЪРИ - по-

но количество и коректно
отношение! Всеки клиент е важен за нас! Тел.
0894/062-744. [11, 7]
Метрови дърва - 50
лв., нацепени - 60 лв.,
гарантирано количество,
получаваш това, което си
си поръчал! Сухи разпалки
в чували. Тел. 0877/272621. [11, 7]
Дърва - 60 лв./кубик, чувал - 4 лв./бр., разпалки - 4 лв. 0894/410-453.
[13, 6]
Режа дърва на 6 лв. 0899/050-080. [11, 3]
Дърва в чували - 3.50
лв. Безплатен транспорт.
Тел. 0896/183-938. [11,
1]
Дърва за всяка печка.
Нацепени веднага и метрови. Тел. 0898/926-115.
[11, 1]

140, Д-Р МАРИНА САНКЕВА, GSM 0889/436-613,
www.drsankeva.com.
ПСИХИАТЪР И НЕВРОЛОГ.
Д-р Трифонов, Габрово,
ул. „Емануил Манолов“
№ 12-А, 066/804-549,
0885/251-655. ИЗДАВА
ПСИХИАТРИЧНИ УДОСТОВЕРЕНИЯ.
Д-р Балникова - кожен
лекар - 0888/878-193.
Д-р Йорджева - кожен
лекар - 0888/544-046.
Психологични услуги
Психологични услуги
- консултиране на деца и
възрастни, документи за
ТЕЛК. Тел. 0899/590-276
[11, 11

ÌÅÁÅËÈ
КУХНЕНСКИ
ШКАФОВЕ
ОФИС
МЕБЕЛИ

Козметика, масаж
П р о ф е с и о нални
масажистки - тел.
0877/240-584. [22, 8]

ÌÅÁÅËÈ
ТИПОВИ
КУХНЕНСКИ
И ПО
ПРОЕКТ
ШКАФОВЕ
НА КЛИЕНТА

ОФИС
0897
893 563
МЕБЕЛИ
0897ТИПОВИ
843 667
И ПО ПРОЕКТ
НА КЛИЕНТА

0897 893 563
0897 843 667

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.
Еротика
Секс за мъже 0896/981-354. [11, 2]
МОМИЧЕ ЗА ЗАБАВЛЕНИЕ - 0887/028-016.
[13, 1]
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14 медала и две титли за габровските лекоатлети от националните шампионати в зала
14 медала извоюваха
габровските състезатели
от националните шампионати по лека атлетика в
зала за момчета и момичета до 16 години, юноши
и девойки младша и старша възраст, мъже и жени,
които за трета поредна
година се проведоха в
зала „Добротица“ в Добрич.
Най-много отличия лекоатлетите ни извоюваха
от първенството при юношите и девойките старша
възраст. Традиционни шампионски титли спечелиха
възпитаниците на треньора Михаил Кьошев в сектора за тласкане на гюле.
Анна Чиприянова от „Тот
атлет“ не остави шансове
на конкурентките си и извоюва златото с резултат
от 12 метра и 94 сантиметра, който бе с близо 2
метра по-добър от този на

втората - Илияна Боюкова
от Ямбол. Още по-сериозно беше превъзходството
на Никифор Нешев, който
се състезава за тревненския клуб „Хаммер ХВ“.
Той изпрати 6-килограмовото гюле на 17 метра и 88
сантиметра и победи втория - Божидар Димитров
от Сливен, с 2 метра и 19
сантиметра.
Мис BGAthletic 2014

„Нефтохимик 2010” взе чисто
3:0 срещу „КВК Габрово”
Нова загуба в шампионата допусна отборът на
„КВК Габрово“. В среща от
15-я кръг Краси Стефанов
и съотборниците му отстъпиха с 0:3 при визитата
си на „Нефтохимик 2010“
в Бургас. Двубоят в зала
„Младост“ продължи час и
пет минути. В първия гейм
волейболистите на габровския тим показаха характер, наваксаха сериозно
изоставане от 7 точки и
изравниха при 23:23. Все
пак домакините успяха да
измъкнат частта с 26:24.
Втората част бе оспорвана до втората техническа
пауза, която дойде само с
точка аванс за бургазлии
- 16:15. След това обаче
момчетата на Николай Желязков направиха разлика
и затвориха гейма с 25:17.
В третия гейм домакините
взеха още в началото солиден аванс, след което

безпроблемно спечелиха
гейма с 25:16, а с това и
мача с 3:0. Николай Леков
направи поредния си силен
мач и реализира страхотните 24 точки (2 блока, 4
аса и 55% ефективност в
атака). Краси Стефанов добави 9 (1 ас, 2 блока, 25%
позитивно, 19% перфектно
посрещане и 26% ефективност в атака).
В следващите два кръга на „КВК Габрово“ предстоят два домакински мача
в зала „Орловец“. Първият
е в събота, 21 февруари, от
16 часа срещу състава на
„Добруджа 07“ (Добрич).
КВК ГАБРОВО: Николай
Манчев 1, Николай Леков 24,
Красимир Стефанов 9, Костадин
Бишуров 5, Мариян Дановски
1, Любомир Христов 2 - Асен
Дапев-либеро (Стойчо Петров,
Стефан Иванов 1, Димитър Божилов) Старши-треньор: Любомир Герасимов.

един медал от шампионата
в Добрич. Тя беше част от
щафетата на „Орловец 93“,
която извоюва бронзови
отличия в надпреварата
на 4 х 400 метра. Останалите три момичета в отбора бяха Таня Желева, Мис
Габрово 2014 Бенита Бенева и Виктория Дончева.
Този квартет на „Орловец
93“ може и да не стана шампион, но ако подреждането бе по красота,
четворката на габровския
Гала Чалъкова стана ви- клуб със сигурност щеше
цешампион в бягането на да бъде на първото място.
400 метра. Времето, за
Сериозно бе участието
което състезателката на на габровски състезатели
„Орловец 93“ измина кла- и в националния шампиосическата една обиколка, нат за младша възраст. В
бе 59.91 секунди. С 4 де- дисциплината 60 метра с
сети по-бърза от нея беше препятствия отлично предВелислава Стаматова от ставяне направиха възпи„Олимп 97“ (Силистра), а таниците на треньорите
бронзът остана за Поли- Красимир Гутев и Григор
на Тодорова от „Тунджа“ Гутев от клуб „Тот атлет“
(Ямбол). Гала взе и още Владимир Тодоров и Сте-

фан Йосифов. И двамата
влязоха на финал, а Владимир Тодоров се пребори
и за бронзовото отличие с
резултат 8,49 секунди. Стефан зае 6-то място с 9,22
секунди.
Бронзов медал завоюва и Спортист № 1 на
Габрово за 2014 г. при подрастващите Християн Стоянов. Световният шампион
за хора с увреждания до
23 години се класира трети в надпреварата на 3000
метра с личен резултат
9.29.28 минути. Хрис сложи и още едно бронзово
отличие на гърдите си - от
щафетната надпревара на
4 х 1 обиколка. Той беше
последен пост за отбора
на „Орловец 93“, а преди него за трето място в
България бягаха Мартин
Тачев, Светлин Иванов и
Славомир Славчев.
Силно представяне в

дисциплината 60 метра направи друга възпитаничка
на треньора Веселин Георгиев от „Орловец 93“ - Таня
Желева. Тя се класира на
финала с пето време, а
в заключителната надпревара финишира 4-та, като
само 7 стотни не й достигнаха за бронзовото отличие. То стана притежание
на друга габровска лекоатлетка - състезаващата се
за „Хаммер-ХВ“ (Трявна)
Мира Иванова.
В шампионатите за
състезатели под 16 години
и мъже и жени габровските клубове също имаха
участници, но не успяха
да вземат медали. При
най-малките клуб „Тот атлет“ беше представен много достойно от Денислав
Драшков. Подготвеният от
треньорите Красимир Гутев
и Григор Гутев габровски
атлет изпусна с девет сто-

„Янтра Габрово” записа втора загуба в контролите Вашата оценка
допитване

светозар гатев

Мъжкият отбор на
„Янтра Габрово“ загуби и
втората си зимна контрола. Без няколко липсващи
основни играчи габровският тим премери сили със
състава на „Павликени“ на
терена в Лесичери и отстъпи с 1:4. Празнуването на
Трифон Зарезан и Свети
Валентин явно бе дошло в
повече на футболистите в
бели екипи, които демонстрираха пълна липса на
желание и хъс за игра. На
другия полюс бяха момчетата в състава на „Павликени“.
Треньорът Милен Петков разполагаше с група
от 28 играчи, всеки от които искаше да се докаже, за
да заслужи мястото си в
състава за пролетта. Това
логично доведе до пълно
превъзходство на домаки-

ните в срещата и доста
работа за дебютиралия с
екипа на „Янтра Габрово“
вратар Христо Христов.
Отборът от Павликени
поведе в резултата в 18та минута с попадение на
Стефан Стефанов, който
засече с глава центриране
от ъглов удар. Три минути
преди почивката домакините отново излъгаха защитата на „Янтра“ и Георги Колев удвои, но при атаката
за гола останаха сериозни
съмнения за немаркирана
засада.
След почивката и в
двата състава настъпиха
промени, но статуквото на
терена не се промени. В
51-та минута Тодор Чирпанов и Димитър Кушев наказаха колективна грешка
в отбраната на габровския
тим и вторият реализира
за 3:0, а след още две минути Калоян Калчев с удар

от границата на наказателното поле покачи на 4:0.
В последните 30 минути
играчите на „Янтра“ започнаха по-често да атакуват. В 60-та минута Ивайло
Иванов направи страхотен
пропуск и някъде от точката за изпълнение на дузпа
стреля в тялото на вратаря, а четвърт час преди
края удар на Мирослав
Косев срещна напречната
греда. Косев бе автор и на
почетното попадение във
вратата на „Павликени“,
което падна в 83-та минута
след центриране от корнер на Милен Панчев и не
добра намеса на вратаря
на домакините.
„Срам ме е както
от резултата, така и от
представянето ни в мача.
Най-вече съм разочарован обаче от отношението
на футболистите към срещата. Явно не сме свър-

в България. Тя е номинирана и за изобретение на
годината. „Новата технология предлага иновативно
решение по проблема за
повишаване уморната дълготрайност на конструкционни метални елементи
със скрепителни отвори
– обясни проф. Дунчева. Технологията е подходяща
за довършващо обработване на проходни отвори
в метални конструкционни
елементи от незакалени
жилаво-пластични материали, които впоследствие
се излагат на динамични
или циклични натоварвания.“
С тази технология биха
се решили сериозни проблеми в самолетостроенето, в жп транспорта при
релсовите системи, в машиностроенето като цяло.
Изследване сочи, че 30
процента от жп катастрофите в САЩ в периода
1982-1988 г. и 25 процента от жп инцидентите във
Великобитания от 1980 до
1990 г. са в резултат на

счупване на релсови краища. В края на 60-те години
на миналия век „Boeing
Compani” развива подобна
концепция чрез създаване
на зони с полезни остатъчни напрежения на натиск около отворите.
„Нашият патент е свързан с пластичното деформиране на цилиндрични
отвори чрез деформиращ
елемент със сферична работна повърхност, извършващ сложно движение
– сферично движение и
праволинейна транслация
по направление на оста
на обработвания отвор,
при което се осъществява непрекъснат контакт
между инструмент и отвор“ - уточни с подробности предложеният от екипа
принципно нов технологичен подход. Той намира
приложение в общото машиностроене, автомобилостроенето, при реализирането на отговорни метални
конструкции. Предлаганият
процес на обработка на
металите е и екологосъо-

шили нищо в изминалите
две седмици от началото
на подготовката. Хубаво
е все пак, че има още
един месец до началото
на втория полусезон, тоест имаме време за корекции. Аз си взех своите
заключения от този мач
и със сигурност ще има
освободени футболисти,
това е ясно“, коментира
афектираният наставник
на „Янтра Габрово“ Петър
Кръстев след срещата.
В мача играха: Христо
Христов, Христо Минчев,
Ивайло Тодоров, Светлин
Иванов, Ивайло Христов,
Ивелин Димитров, Александър Дамянов, Стилян
Михайлов, Мирослав Косев, Милен Панчев, Ивайло
Иванов (Доменик Златев,
Кристиян Иванов, Иво Георгиев, Александър Маринов, Ивайло Илиев, Александър Аспарухов).

СТЕФКА БУРМОВА

Разработената
от
проф. Галя Дунчева, проф.
Йордан Максимов, доц.
Тодор Кузманов и доц.
Иван Амуджев от ТУ в
Габрово технология срещу
умората на металите по
проекта „Нова уякчаваща
технология и инструментална екипировка за обработка на отвори“ по ОП
„Развитие на конкурентоспособността на българската икономика“ 2007-2013
на „ГД Инженеринг“ беше
представена в завършен
вид на нарочна пресконференция.
Според проф. Дунчева
за две години екипът е
успял да извърши огромна
научно-изследователска
работа и да я превърне в
конкурентна разработка,
отличена със сребърен медал на петото издание на
националното изложение
„Изобретения, трансфер,
иновации“ през ноември
2014 г., организирано от
Съюза на изобретателите

Трио „Звън” пя в село Зая на Свети Валентин и Трифон Зарезан
Габрово, Велико Търново
околните села, се събраха да празнуват заедно с
много емоция и веселие.
Специален гост на събитието беше трио „Звън“.
В продължение на 4 часа
трите дами веселиха гостите с песните от разнообразния си репертоар.
Някои от тях се оказаха

любими на чужденците и
те танцуваха с ентусиазъм
и много настроение. Триото дебютира и с най-новите си песни, които техните
приятели и почитатели ще
чуят в най-скоро време.
Освен многото танци и хумор и литературна програма, поднесена от домакините, празниците се обога-

тиха и с конкурси за найдобър майстор на вино и
ракия, конкурс за ретро
мода, състезание за найдобре танцуваща двойка.
Весел и много емоционален, с още повече приятели, празникът ще остане
скъп спомен за севлиевки.
Дълго ще остане в съзнанието им и богатата етног-

рафската музейна сбирка,
събирана и съхранявана
през времето, запазила
330-годишната история на
селото, която се помещава
в музея на читалището и
която с гордост и радост
им показаха председателят и секретарят на читалището.
Нека всеки празник

за 100–те
дни на
правителството?
Продължава от стр. 1

„Понеже, както всички знаем,
политиката в България е на
едно доста лошо
ниво, аз
всеячески
се старая
да страня от нея. Като
цяло смятам, че политиците не са се променили, в частност Борисов,
просто сега върти далаверите си по друг начин.“
„обществото ни още
не е усетило разлика между
предишния
мандат на
Борисов и
сегашния.
Тези 100
дни изминаха, без
бразен.
Успоредно с новата да се случи нищо запомтехнология са разработе- нящ се в тях, освен прони и устройствата, които я валът на „Южен поток“.
„Оценявам тези 100
реализират, както и необходимият инструментари- дни като
ум в два варианта – лека доста спои тежка серия, предназ- койни, на
начени за обработка на фона на
по-ниски и по-високи от- световнивори. Най-полезното нещо те ексцеобаче, според създате- сии. Пралите на технологията, е вителстворазработеният електронен то въпреки
справочник, който функ- всичките си грешки успя
ционира безотказно за да запази обществото ни
изчисляване на отделните защитено от скандали.“
„тези 100 дни минапараметри при работа с
различни метали – месинг, ха сравбронз, алуминий, стомана н и т е л н о
спокойно,
и др.
Създателите на аван- не ме пригардната технология бяха т е с н я в а
категорични, че не биха фактът, че
могли да се справят с Б о р и с о в
всички необходими изпи- пак е на
тания в реална среда без власт. Каподкрепата на „Импулс“ къвто е бил преди, сега
АД. Те бяха категорични, ще бъде същият, просто
че тя е готова за бързото ще си прави далаверите
й внедряване в машино- по един по-скрит и умен
строителните предприятия начин, отколкото преди.“
„Тези 100 дни минана страната.
ха така,
к а к т о
минават
100-те дни
продължава и съхранява на всяко
българския дух и дава на едно прабългарите самочувствието вителство
и гордостта от принадлеж- – спокойността си, защото само но и без
така музейните ни експо- народно недоволство. Не
зиции ще са богати сви- мога да намеря разлика
детели и пазители на най- между предишния мандат
ценните български нрави и на Борисов и сегашния,
обичаи, ще запазим същ- може би трябва да мине
още време.“
ността си за поколенията.

Представиха завършената технология, разработена в ТУ - сребърен
медалист на петото изложение “Изобретения, трансфер, иновации”

На 14 февруари Народно читалище „Наука - 1922”
- с. Зая, община Дряново,
организира двоен празник
- Трифон Зарезан и Свети
Валентин. Местните жители, новите заселници на
селото - англичани, сърби, шотландци, холандци и
руснаци, жители от съседните градове - Дряново,

тни подиума на 60 метра с
препятствия и се класира
на 4 място от 25 състезатели. В мъжката надпревара
на 400 метра пък Николай Ненов от „Орловец 93“
направи отлично бягане в
сериите и си осигури място
на финала, в който завърши четвърти.
Общо 24-ма габровски
състезатели участваха в
стартовете от четирите национални шампионата в
Добрич. Равносметката е
14 медала, от които два
златни, 1 сребърен и 11
бронзови. Честта на габровската лека атлетика
защитаваха също Весела
Проданова, Биляна Борисова, Станислава Гюрова,
Явор Паскалев, Ивайло
Стефанов, Николай Пенов
и Красен Ботев от „Орловец 93“, както и Иван
Дянков и Георги Трифонов
от „Тот атлет“.

