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Ïðèëè÷à ëè 
Âè Áúëãàðèÿ 
íà òîàëåòíà?
 ÌÎÌ×ÈË ÂÅÃÅÍÎÂ: 

 ÀÒÀÍÀÑÊÀ ÌÈÕÀÉËÎÂÀ: 

 ÑÂÅÒËÀ ÐÀÄÅÂÀ: 

 ÑÈÌÅÎÍÊÀ ÄÐÀÃÀÍÎÂÀ: 

 ÄÎÍ×ÅÂÀ: „ÍÅ 

 Късно снощи на за-
седание на Европейския 
парламент евродепута-
тът Биляна Раева (НДСВ 
– АЛДЕ) настоя пред ев-
родепутатите при изпъл-
нението на Европейския 
план за икономическо 
възстановяване да бъ-
дат взети предвид чрез 
финансова подкрепа ак-
туалните нужди на Бъл-
гария за изграждането 

на алтернативна газоп-
реносна инфраструкту-
ра, съобщиха за „100 
вести“ от Информацион-
ния център на Раева в 
Габрово.
 Тя е призовала всич-
ки свои колеги от Евро-
пейския парламент да 
се ангажират с прие-
мането на резолюция, 
която ясно да изрази 
позицията ни по отно-
шение на създалата се 
ситуация с прекратява-

нето на руските газови 
доставки и да се пре-
мине към координирани 
и съгласувани действия 
на всички институции за 
разрешаването на га-
зовата криза и недо-
пускането на подобни 
ситуации в бъдеще. „Ал-
тернативните източници 
на енергия и новите тех-
нологии ще намалят зна-
чително зависимостта ни 
от вноса на суровини и 
енергия. 

Ãàíêà Øèâàðîâà: „Çà 
ùåäðîñòòà íå òðÿáâà 
äà èìà ïî÷èâåí äåí”на стр. 5

Áèëÿíà Ðàåâà ïîèñêà åâðîôèíàíñèðàíå çà 
àëòåðíàòèâíà ãàçîïðåíîñíà èíôðàñòðóêòóðà

на стр. 2

Âåëèçàð Ãóòîâ: „×îâåê âèæäà 
òîëêîâà, êîëêîòî çíàå”

Ñòàðèòå ãàáðîâñêè óëèöè 
– „Ëþáåí Êàðàâåëîâ”

На 2 август 2008 г. журналистът 
Ганчо Танев и “100 вести” започнаха 
рубриката “Старите габровски улици”. 
Досега са представени в съботните 
издания на “100 вести” следните ули-
ци: “Брянска”, “Орловска”, “Радецка”, 
“Опълченска”, “Николаевска”, “Капитан 
Дядо Никола, “Македония”, “Лазар Дон-
ков”, “Аврам Гачев”, “Ванче Михайлов”, 

“Цанко Дюстабанов”, “Никола Войновски”, “Чарда-
фон”, “Шипка”, “Еким Цанков”, “Юрий Венелин”, “Ев-
тим Дабев”, “Неофит Рилски”, бул. “Априлов”, “Трети 
март”, “Радион Умников”. Тази година продължаваме 
рубриката. Очаквайте във всяко съботно издание.

 Тя е източната, пара-
лелна на „Орловска” в 
квартал Лъката. Оформя 
се доста по-късно, десети-
летия след като се засел-
ва поречието на Янтра. 
Сега започва зад сграда-
та на Областната дирек-
ция на МВР и свършва 
пред ХІ Средно общообра-
зователно училище „Райчо 

Каролев”. Днес е доста 
по-различна от първона-
чалния си образ. Някога 
в нейното начало беше 
памукотъкачната фабрика 
на Христо Шарилов, къ-
дето по-късно се настани 
„Културен отдих”. Кали-
манов, чийто дом беше 
до нея, пък беше най-
известният колбасар в 
града. Произвежданите от 
него салами и суджуци с 

ароматни подправки бяха 
много прочути и сутрин 
пред магазина му до Ха-
лите винаги се тълпяха 
хора за прясна стока. И 
нещо, което днес не може 

да се види никъде – влезе 
ли човек в магазина, той 
резне парче от желания 
колбас, да го опита кли-
ентът, преди да закупи. 
Оттам нататък следваха 

няколко занаятчийски ра-
ботилници. „Железарница-
та” на Симеон Гърнарев 
отвън с нищо не правеше 
впечатление. 

Продължава на стр. 8

 Габровец е купил най-
скъпата къща в екосели-
щето Геша Вю и е броил 
за нея 400 хил. евро, съ-
общи на пресконференция 
вчера управляващият съ-
дружник в „Симпли Бълга-
рия“ Юлиан Георгиев. От 
построените до момента 
74 къщи 59 са продадени, 
като техни собственици са 
британци, италианци, хо-
ландци, южноафриканци и 
един българин. Цената на 
къщите и на самостоятел-
ните жилища в селището 

варира от 850 до 1150 евро 
на кв. м. До момента са 
изградени 18 500 кв. ме-
тра разгърната застроена 
площ, в които са вложени 
15,9 млн. лева. Построени 
са 74 жилищни единици и 
една комплексна жилищ-
на сграда с 24 търговски 
обекта в нея – ресторант, 
хлебопекарна, луксозни 
дрехи, магазин за зеленчу-
ци и др.
 По време на прескон-
ференцията Дейвид Хо-
ландс, съдружник в ком-
панията инвеститор, заяви, 
че концепцията на проекта 

Ãàáðîâåö å êóïèë íàé-ñêúïàòà êúùà â Ãåøà Âþ 
Геша Вю е изградена вър-
ху желанието всеки, кой-
то е в селището, „да се 
чувства добре, да вижда 
слънцето как залязва на 
запад и сутрин изгрява, да 
живее без задръстванията 
по улиците от автомобили, 
на чист въздух, сред кра-
сива природа и с хубава 
храна“.
 Вчера, по стар българ-
ски обичай, след покрива-
нето на комплексната жи-
лищно-търговска сграда, 
обособяваща центъра на 

селището, на най-висока-
та й част беше издигна-
то българското знаме. В 
Геша Вю беше направена 
и първата копка от стро-
ителството на третия етап 
на селището. В него ще 
бъдат вложени нови 3,6 
млн. лева, а общият му 
обем е от 4914 кв. метра. 
Третият, последен, етап 
включва изграждането на 
нови 42 жилищни едини-
ци.
 Според Юлиан Геор-
гиев проектът „Геша Вю“ 
е предназначен за хора, 
които искат да живеят по-
стоянно в добра среда.

 Габровската полиция 
залови 11-годишно момче, 
преджобило две жени по 
различно време пред един 
и същ магазин на ул. „Ор-
ловска“ в Габрово.
 Първият случай беше 
малко преди Коледа – на 
24 декември 2008 г. Тогава 
пострада 66-годишна граж-
данка на Великобритания. 
Хлапакът й задигнал порт-
монето с  400 лв., две кеш-
карти и документи.
 На 4 януари хлапакът 
повторил, откраднал 50 
евро от 61-годишна жена. 
Пак пред същия магазин. 
Само че след втората 
кражба полицията го зало-
вила. По случая е заведена 
преписка, съобщиха вчера 
от ОД на МВР-Габрово.

11-ãîäèøåí õëàïàê 
îêðàë àíãëè÷àíêà

 Габровският Окръжен 
съд одобри споразумение 
между прокуратурата и 
30-годишния русенец Цве-
тан Д., причинил смърт 
по непредпазливост това 
лято. Младият мъж се при-
зна за виновен и подписа 
документ, наказващ го с 
условна присъда. С това 
случаят приключи на пър-
ва инстанция, тъй като 
споразумение с държавно-
то обвинение е със статут 
на влязла в сила присъ-
да. В тежката катастрофа, 
станала на 25 октомври 
2008 г.,  бе убита 75-годиш-
на сродница на подсъди-
мия. Жената се возела на 
задната седалка на лекия 
автомобил, управляван от 
Цветан. Произшествието 
станало на остър завой  
в землището на с. Коп-

челии, при разминаване 
с турски ТИР. Водачът на 
колата изгубил контрол и 
„Фолксвагенът“ се забил в 
полуремаркето на тежко-
товарния автомобил. При 
удара възрастната жена 
на задната седалка, която 
нямала предпазен колан, 
се ударила тежко и почи-

нала на място. 
 Със споразумението от 
14 януари т. г. подсъдимият 
се призна за виновен в 
нарушаването на прави-
лата за движение по пъти-
щата – чл. 16, ал. 1, т. 1 от 
ЗДвП; чл. 20, ал. 1 от ЗДвП 
и чл. 20, ал. 2 от ЗдвП. За 
причинената от него смърт 

по непредпазливост Цве-
тан Д. получи наказание 
от шест месеца лишаване 
от свобода, условно, с три 
години изпитателен срок. 
В това време не бива да 
допуска друго провинение 
пред закона, защото ще 
лежи и въпросните шест 
месеца, предвижда спора-

зумението.
 С този документ се на-
лага и наказание по отно-
шение правото му да упра-
влява МПС – книжката му 
бе отнета за срок от една 
година, считано от 14 януа-
ри т. г. Споразумението не 
подлежи на протест или 
обжалване.

Êàòàñòðîôà ñ óáèò êðàé Êîï÷åëèè ïðèêëþ÷è ñúñ ñïîðàçóìåíèå

 Че и буквите от ла-
тинската азбука могат да 
носят еротичен заряд, ще 
се убедят габровци и гос-
ти на Дома на хумора в 
предстояща изложба. Тя се 
нарича “Еротична азбука”, 
ще бъде експонирана от 23 
януари до 30 март, а неин 
автор е известният график, 
живописец и скулптор Ро-
ман Романишин от Украй-
на. Колекцията му от 26 
графични творби ще госту-
ва в ДХС благодарение на 
любезното съдействие на 
Иван Стоянов - директор 
на художествената гале-
рия „Руси Карабиберов” в 
Нова Загора. 
 “Всяка от стилизира-
ните букви от латинската 
азбука въздейства като са-
мостоятелно художествено 
произведение.

“Åðîòè÷íà 
àçáóêà” ùå 
ïîêàæàò â ÄÕÑ
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Ùå çúçíåì ëîêàëíî

 - Г-н Сираков, оказ-
ва ли кризата влияние на 
икономическото развитие 
на Общината?
 - Да, оказва! И като 
пример ще дам спирането 
на продажбата на общин-
ски имоти. Кризата е едно 
състояние, което сам човек 
може да го определи като 
криза. Силата на кризата 
е по-скоро психологическо 
състояние на човек. Ако аз 
смятам, че съм в криза, 
сигурно ще изпадна в де-
пресия. Но ако аз смятам, 
че не съм, няма да съм в 
криза. Обикновено криза 
е времето, в което бър-
зите и адаптивните хора  
успяват да станат лидери, 
да се докажат и да из-
плуват на повърхността. 
Тогава работодателите и 
целият бизнес, всички са 
отворени да търсят бързи 
и креативни решения, ко-

ито по принцип липсват, 
когато не сме в екстремна 
ситуация. 
 - От тази гледна точ-
ка какво би могло да се 
случи на служителите в 
Общината?
 - И хубаво, и лошо. По-
неже лошото е малко, ще 
започна с него, въпреки че 
не бих казал, че е лошо. 
Ще има една конкурент-
на среда за кадри, което 
за някои служители ще е 
лошо, но за ръководството 
на Общината ще е добро. 
Това означава, че хора, 
които се връщат в Габрово 
от чужбина, хора, които са 
заемали експертни длъж-
ности в големи фирми, т. 
е. на пазара ще се появят 
много специалисти, осо-
бено в строителната сфе-
ра, където е най-голямата 
криза. Оттам ще се появят 
технически грамотни спе-

циалисти. Което означава, 
че Общината би трябвало 
да има един голям избор 
на пазара на труда за слу-
жители.
 - Означава ли това, че 
ако има служители в тези 
звена, които не си вършат 
качествено работата и на 
пазара на труда има таки-
ва специалисти, ръковод-
ството на Общината може 
да се раздели с първите 
и да вземе на работа от 
вторите?
 - Естествено! Значи 
всеки, който не си върши 
работата в Общината и 
причината да не бъде сме-

нен е била, че не мо-
жем да намерим по-
добър, вече отпада. 
Служителите на Об-
щината трябва имат 
едно наум, че вече са 
в конкурентоспособна 
среда и ще има и дру-
ги кандидати за тех-
ните работни места.
 Това според мен 
не е нещо лошо, за-
щото, откакто се пом-
ня, винаги съм се съ-
поставял в конкурент-
на среда и винаги съм 
търсил конкуренцията. 
Това е единственото 
средство, ако някой 
иска да се развива. 
Ти се сравняваш с  
един добър модел, ис-
каш да бъдеш като 

него, а след това и да го 
надраснеш, да станеш по-
добрият модел, по който 
другите да се сравняват, и 
така колелото се затваря.
 - И ако това ти гаран-
тира да останеш на ра-
ботното си място в едно 
такова време, мотивът си 
заслужава...? 
 - Точно така. Служите-
лите в момента ще имат 
възможност да направят 
две неща, за да си запа-
зят работните места. Бих 
ги разделил на лични и на 
професионални. Не трябва 
да изпадат в депресия. 

Трябва да запазим спокой-
ствие, да запазим самооб-
ладание, да бъдем уверени 
и ангажирани в работата, 
която вършим. Ще трябва 
да положат и малко по-
вече творчески умения и 
креативност в своята ра-
бота. Те ще имат предим-
ството пред другите, които 
стоят навън, защото имат 
опита. Само им е липсва-
ла инициативността. Сега 
е моментът да я събудят в 
себе си. 
 Много важно е да 
обърнат повече внимание 
на грешките си, защото 
във време на криза на 
преден план излизат имен-
но те и показват защо сме 
стигнали до тази ситуация. 
 Сега трябва да си ана-
лизираме грешките, всеки 
за себе си в работата и 
ръководството – за цялата 
администрация, да ги из-
прави, да ги подобри и да 
върви напред.
 Друг много важен ас-
пект е взаимопомощта. 
Ако аз искам да оцелея в 
средата, в която работя, 
ще разчитам на помощта 
на моите колеги, а те ще 
разчитат на моята помощ. 
Сега е момента екипите 
да се заздравят и да ра-
ботят по-добре. Така че 
по време на криза, когато  
финансовият ресурс за-

почва да се топи, се оказ-
ва, че най-важният ин-
струмент, който имаме, са 
хората. Тогава, когато се 
стремиш как да намалиш 
разходите и да съкратиш 
хората, ще ти е необхо-
дим един човек, който за 
по-малко време и пари 
върши много повече ра-
бота. Или за повече пари 
от досегашните ще даде 
повече работа. Сега е мо-
ментът всички тези хора, 
които мислят, които имат 
желание да се развиват, 
да надскочат себе си и да 
бъдат забелязани, да се 
проявят.
 - Казахте, че във вре-
ме на криза е много ва-
жна  взаимопомощта, 
но ние, българите, сме 
индивидуалисти и все 
още не сме се научили 
да работим в екип, още 
повече, когато трябва да 
спасяваме собствения си 
интерес, както е в случая 
с работните места. Ще 
съумеете ли да откриете 
и „ударите под кръста“, 
които някои ще използ-
ват, за да оцелеят?
 - През тази една годи-
на и аз лично, и остана-
лите ръководители поло-
жихме доста усилия, за да 
се разбере, че екипността 
е важна и че всеки служи-
тел е ценен. Изтече една 

година, откакто съм в ад-
министрацията, и сега е 
времето да благодаря на 
тези хора, които очакваха 
някой да заработи с тях 
по нов начин. Но преди 
всичко искам да благода-
ря на тези, на които им 
беше ужасно трудно да 
възприемат новия начин 
и направиха малки крач-
ки. Може крачките да са 
малки, но усещам, че за 
тях усилието е голямо, ко-
ето означава, че те имат 
желанието да го напра-
вят. Но ние трябва малко 
повече да инвестираме в 
тях, за да ги направим по-
бързи в тяхното развитие.
 Като си направя рав-
носметка на това, което 
се е случило в админи-
страцията през тази една 
година, изпитвам удовлет-
ворение, защото голяма 
част от служителите за-
почнаха да работят и да 
мислят по нов начин. За-
това им благодаря. Имаме 
и много проблеми. Ситуа-
цията в държавата ражда 
още повече, но в боя се 
каляват другарите, както 
се казва. Сега служите-
лите имат уникалния шанс 
в една кризисна ситуация 
да покажат качества, кои-
то могат да ги изстрелят 
извън администрацията за 
една по-добра кариера.

Íèêîëàé Ñèðàêîâ: „Ñåãà å âðåìåòî ñëóæèòåëèòå â Îáùèíàòà äà ñúáóäÿò ñâîÿòà èíèöèàòèâíîñò” 
 
 Всеки ден, макар и малчаливо, излизат наяве по-
следиците от световната финансова криза – най-вече 
в частния сектор. Как се отразява тя на публичните 
администрации и по-специално на Община Габрово, 
след като не предлага продукт или услуга, на която да 
й пада или да се покачва цената? Създава се впечатле-
нието, че служителите там в момента са в един оазис, 
както казва секретарят на Общината Николай Сираков, 
защото бюджетни средства за заплати ще има, дори и 
да намалеят малко, което гарантира работното място 
на всеки, работещ там. Така ли е в действителност, ко-
ментира за „100 вести“ г-н Сираков.

 Дирекцията на наци-
оналния парк “Централен 
Балкан” отново се включ-
ва в поредното ежегодно 
среднозимно преброяване 
на зимуващите водолю-
биви птици в Европа. То 
започна в петък и ще при-
ключи в неделя. За Бълга-
рия на ежегоден контрол 
подлежат 50 територии.   
Служител на “Централен 
Балкан” е в екип, който 
наблюдава водоплаващите 
в събота по поречието на 
река Тунджа. 
 През миналогодишно-
то преброяване екипът с 
участието на дирекцията 
на “Централен Балкан”  ус-
танови по същия маршрут 
около 600 птици от видове-
те голяма бяла и сива ча-
пла, земеродно рибарче, 
малък корморан, полски 
блатар, неми и пойни ле-
беди и изключително ряд-
ката птица - голям воден 
бик.

“Ñòðîèòåëè” íà ñúâðåìåííà Áúëãàðèÿ ñå îïèòâàò äà óáèÿò èñòîðèÿòà

www.100vesti.info

След като вече имаме 
икономически и социални 
проблеми заради газовата 
криза, утре неизбежно ще 
се сблъскаме и със сери-
озен екологичен проблем. 
Преминаването на цели 
индустрии от природен газ 
на мазут, както се случи 
в България, ще доведе до 
забавяне реализацията на 
плановете на Европейския 
съюз за намаляване на 
парниковите емисии“ - мо-
тивирала искането си Би-
ляна Раева.

Áèëÿíà Ðàåâà ïîèñêà 
åâðîôèíàíñèðàíå çà...

Продължава от стр. 1

È îò “Öåíòðàëåí 
Áàëêàí” áðîÿò 
âîäîïëàâàùèòå
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 През 1950 г. братята 
Джакузи изобретяват вана 
за хидромасаж, която да 
лекува хората, страдащи 
от артрит. Въпреки че про-
дуктът наистина работел, 
продажбите му не били ус-
пешни. Много малка част 
от хората с артрит можели 
да си позволят да закупят 
скъпата вана. Така идеята 
била забравена до момен-
та, в който братята въвеж-
дат продукта си на разли-
чен пазар - като луксозна 
стока за богати клиенти.
 Много често най-до-
брият начин да се из-
пробва една идея е да 
се приложи незабавно в 
практиката, а не да се 
обмисля и анализира на-
дълго-нашироко. Органи-
зациите, които изпробват 
най-различни нови идеи 
вероятно имат множество 
провали, но също така са 
и с по-големи шансове да 
пожънат значими успехи.
 Като изпробваме най-
различни нови неща, ние 
увеличаваме шанса си 

едно от тях да е истинска 
находка. Както казва Том 
Кели от IDEO, “Проваляйте 
се често, за да успеете по-
скоро”.
 През 1959 г. "Хонда" 
навлизат на американския 
пазар с цяла гама мото-
циклети с ниска мощност. 
Следва поредица от неус-
пехи в продажбите, докато 
най-накрая не се устано-
вява, че малките мото-
циклети, така популярни 
в предградията на Токио, 
не се възприемат добре 
за каране по широките 
магистрали в САЩ.
 Вследствие на болез-
нения личен опит, който 
придобива, "Хонда" пуска 
на пазара серия от мощ-
ни мотори, които веднага 
стават много популярни. 
Сойчиро Хонда, основате-
лят на "Хонда", твърди:
    „Много хора мечтаят да 
успеят. Успехът може да 
дойде само след непре-
къснати провали и само-
наблюдение. Успехът пред-
ставлява 1% от работата 
ви, която е резултат от 
останалите 99%, които са 
неуспехи”.
Провалите носят 
по-високи оценки
 С цел да разберат 
ползата от провалите дър-
жавният университет Penn 
предлага на своите сту-
денти дисциплина, наре-
чена Провал 101. По този 
предмет студентите трябва 
да поемат рискове и да 
експериментират. Колкото 
повече провали претърпят, 
толкова по-скоро ще полу-
чат шестица по този пред-

мет.
Много известни проду-
кти започват с провал. 
 В 3М изобретяват ле-
пило, което се проваля 
- то просто не залепвало 
добре нещата. Но то става 
причина за разработване 
на бестселър, донесъл ог-
ромни печалби - лепящите 
се бележки.
 Учените от Pfizer тест-
ват ново лекарство, на-
речено Viagra, което тряб-
вало да сваля високото 
кръвно налягане. Мъжете, 
които тествали продукта, 
съобщили, че продуктът е 
неуспешен, защото не сва-
ля кръвното налягане, но в 
замяна на това има поло-

жителен страничен ефект. 
Така Viagra се превръща 
в един от най-успешните 
провали за всички време-
на.
 Дори когато един про-
вал не води веднага до 
успех, той може да се 
разглежда като стъпка по 
пътя към целта.
 Полезен в това отно-
шение е подходът към про-
валите на Едисон. Когато 
му задавали въпроса защо 
толкова голяма част от 
експериментите му са се 
провалили, той обяснявал, 
че това не били провали. 
Според него той просто 
откривал още един метод, 
който не вършел работа.

 Том Уотсън Младши е 
легендарен президент на 
IBM, който ръководил ком-
панията в годините на ней-
ното силно развитие. По 
това време IBM бил най-
впечатляващият бизнес в 
САЩ. Уотсън насърчавал 
„дивите гъски” (както са-
мият той ги наричал) - хо-
рата, които имали некон-
венционални, на моменти 
дори разрушителни идеи.
Образование за 10 мили-
она долара.
 Един ден в кабинета 
на Уотсън повикали един 
от вицепрезидентите на 
IBM, който наскоро бил 
провел неуспешен експе-
римент и причинил загуба 

на фирмата в размер на 
10 млн. щатски долара. Ви-
цепрезидентът предполо-
жил, че ще бъде уволнен, 
написал си оставката и я 
представил на президента. 
Уотсън отказал да я при-
еме. „Защо да те губим?”, 
попитал той. „Току-що ти 
дадохме образование на 
стойност 10 милиона дола-
ра.”
 През 1985 г. Coca Cola 
експериментира с въвеж-
дането на пазара на но-
вата напитка „New Coke”, 
която предлагала нов вкус 
и имала за цел да замени 
класическата „Coke”. Нови-
ят продукт успешно преми-
нава всички предварител-
ни тестове и проверки, но 
накрая се оказва крупен 
маркетингов неуспех и се 
проваля напълно.
 Нанесъл ли е този 
огромен провал някакви 
трайни щети на компани-
ята Coca Cola? Вероятно 
не. Това бил неуспешен 
експеримент, но Coca 
Cola оцеляла, помъдряла и 
просперирала. Както каз-
ва Ницше: „Това, което не 
ме убива, ме прави по-си-
лен”.
 Един иновативен лидер 
насърчава експерименти-
те. Трябва да учите хората 
на това, че всеки провал 
е стъпка по пътя към ус-
пеха. За да бъдете истин-
ски адаптивни, следва да 
предоставите на хората си 
свобода да иновират, да 
експериментират и да ус-
пяват. Това означава също, 
че следва да им дадете и 
свободата да се провалят.

Съвети за успех чрез 
провалите.
 * Покажете ясно на 
хората си, че когато им 
предоставяте свободата 
да успяват, вие им давате 
също и свободата да се 
провалят.
 * Правете разлика 
между двата вида провал 
- заслужаващия уважение 
провал, при който с добри 
намерения е изпробвано 
нещо ново или различно, 
но се е оказало неуспеш-
но, и некомпетентния про-
вал, при който хората се 
провалят поради липса на 
елементарни знания, уме-
ния или усилия.
 * Постарайте се хора-
та добре да разберат, че 
заслужаващите уважение 
провали няма да бъдат 
критикувани и наказвани.
 * Направете така, че 
хората да признават за 
своите провали и дори да 
се хвалят с тях, когато са 
опитали нещо иновативно 
и не са успели.
 * Обучавайте и възпи-
тавайте служителите си на 
правилата от по-горе. Ако 
работите в корпоративна 
среда и култура, която не 
толерира поемането на 
риск и наказва провалите, 
започнете незабавно да 
възнаграждавате заслужа-
ващите уважение провали. 
Хвалете и възнагражда-
вайте публично онези слу-
жители, които са „постиг-
нали” подобни провали.
 Статията на Пол Слоан 
достига до читателите на 
NovaVizia.com с неговото 
любезно съгласие.

Çàùî ïðîâàëúò å æèçíåíî âàæåí çà âàøèÿ óñïåõ

 В презентацията си 
проф. Сидни Финкелстейн 
на тема “Защо се провалят 
умните мениджъри и какво 
можем да научим от тех-
ните грешки”. Заглавието 
на презентацията съвпада 
със заглавието на книгата 
на С. Финкелстейн - Why 
Smart Executives Fail.
 В анализа си, посветен 
на лидерството, стратеги-
ческия мениджмънт, ор-
ганизационната адаптив-
ност и иновациите, Сидни 
Финкелстейн разглежда в 
детайли няколко чудесни 
практически примера:
 * Провалът на мени-

джърите на отбора "Бостън 
Ред Сокс" в преценката 
какъв е новият тренд в 
набирането и подбора на 
играчи, а именно - залага-
нето на чернокожи играчи.
 * Провалът на мени-
джърите на Motorola в пре-
ценката на важността на 
дигиталните телефони, до-
вела до лицензирането на 
технологията им на Nokia 
и Ericsson и оттам - до 
възхода на конкурентите.
 * Провалът на ме-
ниджърите на Wang 
Laboratories в преценка-
та им на перспективата 
в персоналните компютри, 
което изстрелва IBM на 
върха в този бизнес.
 * Провалът на Enron, 
Metronix и много други 

примери от практиката, 
в които мениджърите са 
подценили важен тренд, 
били са прекалено само-
надеяни в решенията си 
и твърде неадаптивни към 
променящия се свят.
 Интересното в презен-
тацията за провалите на 
умните мениджъри е, че 
действително става дума 
за провали на умни ме-
ниджъри. На мениджъри, 
които са били на топ-рав-
нище в своето развитие, 
постигнали са ужасно мно-
го в пазарното развитие 
на компаниите си и нещо 
много важно - били са 
флагмани на иновациите 
и прогресивната мисъл в 
своите фирми в определен 
период от време.

Ïðîâàëèòå íà óìíèòå ìåíèäæúðè

 Чикагският милиардер 
Сем Зем (Sam Zell), кой-
то е натрупал огромното 
си състояние от инвести-
ции в недвижими имоти и 
е собстевник на една то 
най-големите компания за 
отдаване на квартири под 
наем, смята, че Бразилия, 
Египет и Китай са най-
привлекателните страни 
за влагане на капитали в 
недвижими имоти, пише  
изданието PropertyWare.
 "В тези страни има де-
фицит на жилища, за пре-
одоляването на който са 
необходими чуждестранни 
инвестиции", смята Зел. По 
думите на чикагския мили-
ардер изгодно ще е влага-
нето на пари в недвижими 
имоти в Бразилия, защото 
икономическият потенциал 
на тази страна през след-
ващите 30 години може да 
изпревари в темповете си 
дори Китай.

 "В Египет просто има 
огромна нужда от жили-
ща", казва Зел. 
 За потенциалните ин-
веститори особено при-
влекателни могат да бъдат 
и инвестициите в недвижи-
ми имоти в Китай, където 
цените на жилищата са 
много ниски. 
 Световната финансова 
криза ще окаже негативно 
влияние на доверието на 
инвеститорите към паза-
рите на недвижими имоти 
в Европа и САЩ. Равно-
сметките сочат, че търсе-
нето на жилища не е било 
толкова високо, колкото е 
било очаквано по-рано.
 Освен тях, Япония ще 
загуби инвеститорския ин-
терес, заради резкия спад 
в прираста на населени-
ето, а Индия - заради ко-
рупцията на чиновниците, 
е коментарът на чикагския 
милионер. 

 Ново изобретение в 
строителството на къщи 
съвсем скоро ще измени 
облика на пренаселените 
квартали по цял свят. В 
Европа е разработена тех-
нология за производство 
на маломерни жилища от 
картон и хартия, цената 
на които не превишава 
5000 долара, пише нем-
ския вестник "Spiegel".
 Преналелените бедни 
квартали по света изглеж-
дат неугледни. Най-често 
там живеят в скалъпени 
с подръчни материали 
бараки, покрити с парче 
ламарина. Но проектът 
за строителство на къщи 
от картон, носещ името 

"Universal World House", 
което дословно преведе-
но означава "Универсален 
световен дом", ще проме-

ни нещата с красивите си 
нескъпи къщи от картон. 
 "От самото начало на-
шата цел беше да създа-

дем практичсеки екологи-
чески безопасна и най-ва-
жното евтина къща, която 
ще преобрази както вида, 
така и начина на живот 
в пренаселените кварта-
ли по света, казва Херд 
Нимелер, който се зани-
мава със създаването на 
строителните материали от 
целулоза за тези къщи. Те 
са евтини и леки, защото 
са изградени от хартия.
 "Материалът, използван 
в конструкциите на къщи-
те, е направен по подобие 
на самолетните материали, 
за които е много важно да 
са здрави и леки. Стените 
са направени от панели от 
хартия, напоена със спе-

циална смола. Полученият 
материал, освен твърдост, 
има и определена еластич-
ност, което го прави осо-
бено подходящ за район с 
повишена сеизмологична 
опасност. 
 Патентът за материала 
е притежание на швейцар-
ската фирма Wall AG. Ар-
хитектите и проектантите 
изчисляват стойността на 
36-квадрата къща на 5000 
долара. Интересът към 
картонените къщи вече е 
огромен. Един от първите 
квартали с книжните мини 
къщи ще бъде построен в 
Зимбабве. Нигерия вече 
също е поръчала 2,4 хиля-
ди къщи.

Åâðîïåéöè ñòðîÿò åâòèíè êàðòîíåíè êúùè

×èêàãñêè ìèëèàðäåð ñúâåòâà äà ñå 
èíâåñòèðà â íåäâèæèìè èìîòè â 
Áðàçèëèÿ, Åãèïåò è Êèòàé

 Вече тече вторият етап 
на класацията “Любимите 
марки”, организирана от 
списанието за икономика 
и мениджмънт “БГБизнес 
Бюлетин”. В тази класация 
няма жури, а потребители-
те сами определят кои са 
техните любими марки в 
19 различни отрасъла.
 Гласуването в класаци-
ята е само онлайн, а за да 
участвате, е необходимо 
да гласувате в поне 10 
различни отрасъла. Гласу-
ването във втория етап на 
класацията ще определи 
10-те топ отрасъла, всеки 
с по 3 марки, които са 
събрали най-голям брой 
гласове. Резултатите от 
гласуването ще бъдат пуб-
ликувани във февруарския 
брой на списание „БГБиз-
нес Бюлетин”.
 Гласуването за любими 
марки ще е валидно до 
22 януари 2009 г., а след 
това ще има трети, фи-
нален етап за гласуване. 
Окончателните резултати 
за любими марки ще бъдат 
оповестени през март 2009 
година.
 Категориите в момен-
та, както и състезаващите 

се марки са:
 * Хранителни проду-
кти: Белла, Milka, Danone, 
Леки, Сачи, Tommi.
 * Черна техника: 
Sony, Samsung, Panasonic, 
Philips, Toshiba, LG.
 * Хигиенни продукти и 
козметика: Nivea, L’Oreal, 
Dove, Avon, Garnier, Vichy.
 * Безалкохолни напит-
ки: Coca-Cola, Cappy, Де-
вин, Pepsi, Pfanner, Fanta.
 * Мобилни апара-
ти: Nokia, Sony Ericsson, 
Samsung, Apple iPhone, 
Motorola, HTC.
 * Автомобили: BMW, 
Audi, Mercedes, Toyota, 
Volkswagen, Peugeot.
 * Медии: bTV, Нова 
телевизия, Капитал, az-
jenata.com, az-deteto.com, 
24 часа.
 * Бяла техника: 
Gorenje, Bosch, Whirlpool, 
Indesit, Electrolux, Ariston.
 * Спортни облекла и 
принадлежности: Adidas, 
Nike, Puma, Diamond, 
Rossignol, Reebok.
 * Високоалкохол -
ни напитки: Absolut, Jack 
Daniel’s, Baileys, Tullamore 
Dew, Finlandia, Johnnie 
Walker.

    * Нискоалкохолни на-
питки: Загорка, Baileys, 
Martini, Каменица, Bacardi, 
Шуменско.
 * Банки и финансо-
ви институции: УниКре-
дит Булбанк, ПИБ, ОББ, 
Raiffeisenbank, ДСК, По-
щенска банка.
 * Тютюневи изделия: 
Karelia, Victory, Marlboro, 
Par l iament ,  Dav ido f f , 
Cohiba.
 * Заведения: Happy, 
MacDonald’s, KFC, Уго, 
Виктория, Планет.
 * IT продукти: Hewlett-
Packard, Dell , Apple, 
Microsoft, Toshiba, IBM.
 * Облекла и обувки: 
Benetton, Capasca, Mexx, 
Geox, Mango, Diesel.
 * Бижута и аксесоари: 
Swarovski, Oxette, Altinbas, 
Bvlgari, El Grado, Cartier.
 * Интериор и обзавеж-
дане: Martinelli, IKEA, Roca, 
АИКО, Арон, Como.
 * Машини за индустри-
ята: Bosch, Hilti, Siemens, 
Komatsu, Caterpillar, Sony.
 Можете да се вклю-
чите в гласуването още 
сега, за да посочите ваши-
те любими марки в сайта 
MyLoveMarks.eu.

Çàïî÷íà åòàï 2 îò “Ëþáèìèòå 
ìàðêè â Áúëãàðèÿ”

 1. Никога не пушете 
веднага след храна. Екс-
пертите са доказали, че 
изпушената цигара, вед-
нага след като сте се хра-
нили, съответства на 10 
изпушени цигари. Предста-
вете си само: получаваш 
удоволствие от една цига-
ра, а организма ти тровят 
десет. Храната от стомаха 
се връща в хранопровода 
и като следствие - издут 
корем, киселини, усеща-
не за препълнен стомах и 
дори язва.
 Полезно е да се хапне 
бонбон или сладолед.
 2. Не яжте плодо-
ве веднага след като сте 
свършили с основното яс-
тие. Плодовете, консумира-
ни веднага след храна, ще 
раздуят корема ви, защо-
то ще нарушат нормалния 
храносмилателен процес. 
Яжте ги час преди храна 
или час-два, след като сте 
се нахранили.
 След обяда са полезни 
само дините и пъпешите 
- сокът им спомага за раз-
граждането на мазнините.
 3. Не пийте веднага 
или заедно с храната чай! 
В чая се съдържат голямо 
количество киселини, кои-
то затрудняват смилането 
на белтъка, приет с храна-
та. По-добре изпийте чаша 
сок или кафе.
 4. Ако сте се хранили 
със стегнат колан на та-
лията, не си и помисляй-
те да го отпускате след 
храна, колкото и да ви 
се иска. Така се намес-
вате в храносмилателния 
процес. При това доста 
грубо, физически. Сега 
цялата храна веднага ще 
слезе надолу като буца и 
преработването й за из-
вестно време изобщо ще 
се блокира. Ако не искате 
да се сдобиете с корем, 
потърпете половин час.
 5. Не си и помисляйте 
да влезете веднага в ба-
нята, да отидете на сауна 
или масаж. Не всичко е 
толкова просто. Къпането 
предизвиква активизиране 
на кръвообращението към 
ръцете, краката и изобщо 

към повърхността на тя-
лото. Съответно, притокът 
на кръв към стомаха се 
намалява. Какво следва от 
това, помислете сами.
 6. Чували сте сигурно 
една поговорка: "Ако ис-
каш да живееш 100 годи-
ни, прави 100 крачки след 
ядене". Не на всички пого-
ворки обаче човек трябва 
да се доверява. При ходе-
не способността на храно-
смилателната система се 
понижава - не всичко, ко-
ето трябва, ще се усвои, а 
и самият процес ще тръгне 
по-бавно. Свикнете да не 
ядете на улицата, в движе-
ние - тогава организмът ви 
е напрегнат, той не успява 
да се съсредоточи върху 
преработването на храна-
та. Този навик е вреден и 
нефизиологичен.
 По-полезно ще бъде да 
се отбиете в кафене или 
закусвалня, да седнете и 
да похапнете.
 7. Ето и последният 
удар по вредните навици: 
не бързайте към леглото 
веднага след като се на-
храните. Рискувате да си 
докарате гастрит и сто-
машна инфекция, тъй като 
храносмилателният процес 
се дисбалансира. 
 Какво тогава може 
да се прави след обяда? 
Лекарите съветват хората 
със сърдечни заболявания 
или проблеми с храносми-
лателната система да се 
поразходят бавно, без да 
бързат, на чист въздух. 
Така няма да натрупат и 
излишни килограми. 
 А онези, които страдат 
от анемия или пролетна 
умора, след като се на-
хранят, е по-добре просто 
да поседят, избирайки си 
уютно местенце, или да 
продължат да си работят.

Êàêâî íå áèâà äà ïðàâèì 
ñëåä õðàíåíå

www.100vesti.info
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ßðêà è ïåòëè
 Един млад петел много 
искаше да се съеши с една 

пъстра ярка, но тя все му 
бягаше. Какво ли не пра-
веше горкият младок да 
я примами. Въртеше се с 
разперено крило край нея, 
кокошинеше се да покаже 
най-хубавите си пера и се 
качваше чак на черницата 

да кукурига. Веднъж й 
пя дори от покрива на 
плевнята, но не би! Ко-
ето си е право, ярката 
харесваше кукурига-
нето му, но отбягваше 
петлето, понеже само 
кукуригането не й сти-
гаше.

 Като гледаше туй нещо, 
старият петел веднъж се 
озова до младата ярка и 
започна да рие пръстта. Кой 
знае как, намери и едно 
зрънце и като го вземаше и 
пускаше на земята с клюна 
си, той започна да кътка и 
да я вика при себе си. Тоз-
час тя дойде при него и като 
клъвна зрънцето, двамата 
се съешиха, а младият петел 
връхлетя да се бие, защото 
ярките обичат кукуригането 
на петлите, ала отиват при 
оня, който ги прикътка с ня-
какво зрънце...

Въртим “Замунда” и 
къркаме с Борката. Думам 
му:

- Омръзна ми животе-
цът, Боре! Изяде ме пус-
тата и фустанела! Пари, 
та пари! Ще замина за 
Замунда!

- Ами казанът? - усмих-
ва ми се.

- Ще го напълня! И ме-
рак имам даже. Ще им 
предложа нашенско меню, 
че иначе кой знае как ще 
ме накълцат за техните 

специалитети. Да ме сва-
рят с боб.

Борката махна с ръка 
и отсече:

- Със зелка ще е по-до-
бре. Че боб може и да са 
виждали, ама кисела къд-
равка зелчица едва ли?

- Да не съм грухчо, бе! 
Внимавай, Боре, ще си раз-
валим приятелството.

- Виждам, виждам, че 
не си “продукт на съвре-
мието” – полуоцеляващий, 
инфлационний индивиде – 
екстра качество /повече 
жили и кокали/. Ще им 

трябва един ден за точене 
на ножове и зъби. Да му 
мислят! Слушай сега! От 
мен са зелките. Една зел-
ка – една “зографка”. Ще 
изпразня кацата. Закъсах... 
Спасявай положението!

- Ами Ефросина?
- И на това колай се на-

мирва. Виквам някоя нощ: 
“Апаши! Хайдуци! Помощ!” 
И зелките изчезнали.

- Че откога ще са ми-
нали на зелки? Да е ко-
кошка, пуйка... Ще усети 
Ефросина.

- Ами?! Хич даже! Той, 

женският акъл – кукувица 
го изпила, щото! Ха, давай 
“зографката”, докато не е 
затворил Ламби бакалница-
та. Ух, пуста и “грозданка”, 
легнала ми е на сърцето! 
И не мога без нея и това 
си е!

Гледах го, гледах го, 
че го съжалих. Бутнах му 
в ръката “зографката” и 
той се затича навън. За-
мислих се... Няма ли да 
стане по-вкусна гозбата, да 
е мешана и със зеле, и с 
боб?! Боба го бях платил 
на Ачката.

Ùå çàìèíà çà Çàìóíäà

À ñåãà äà âèäèì 
êîé å øàøàâ

Не знам как се казваше, викаха му Кър-
цата. Влачеше крака и говор. Беше дребен на 
ръст, с изпъкнали безизразни очи. От всеки 
случай се възползваше най-пълно от недъга 
си: пътуваше без билет винаги и навсякъде, из-
крънкваше почерпки, спазваше опашки. Преди 
време се бяхме наредили за бира и кебапчета. 
Чакахме търпеливо, въпреки напиращите слюн-
ки. Опашката вървеше бавно.

Изведнъж се появи Кърцата. Влачейки кра-
ка, с вперен взор, застана отпред и провлече:

- Даай ми двее биири и едно кибапче!
От опашката се чу ропот, че ни прережда. 

Чу се и защита:
- Маането човеко. Не видите ли, че е 

шантав!
И ние видяхме. Оставихме “човеко”. А 

Кърцата седна срещу нас на сянка, излочи 
наведнъж едната бира, под завистливите ни 
жабясали погледи. После отхапа от “кибапчето” 
лакомо, отпи от втората бира, оригна се шумно 
срещу ни и каза:

- А сеега да видиме кой е шашав, я илии 
вие?...

- Çàùî óêðàèíöèòå íå ïóñêàò òðàíçèòíèÿ ãàç?
-  Çàùîòî äîêàòî å íÿìàëî ãàç, ñà îòêðàäíàëè òðúáèòå...



 

 - Г-жо Шиварова, как-
во Ви мотивира да се зах-
ванете с благотворител-
на дейност и да поемете 
председателския пост 
на женското дружество 
„Майчина грижа“?
 - Женското благотво-
рително дружество „Май-
чина грижа“ е възобновено 
през декември 1992 г., а аз 
съм негов член от февруа-
ри 1993 г. Мотивацията ми 
да се включа в неправи-
телствената организация 
беше, че бабата на моя 
съпруг Малама Шиварова 
е една от дарителките на 
старото дружество. Тя е 
записана в Златната кни-
га на „Майчина грижа“ с 
дарението за обзавеждане 
на един учебен кабинет 
на девическото училище 
с шевни машини. За този 
свой жест тя е получила 
благодарствена грамота от 
дружеството. Точно този 
дарителски акт ме нака-
ра да продължа семейната 
традиция, да бъда полез-
на и аз, доколкото мога, 
да помагам на страдащите 
хора. Защото периодът, в 
който влезе нашата дър-
жава през 90-те години 
на миналия век, роди не-
малко мъка и трябваше 
някой да даде надеждата 
на изпадналите в беда, 
че съществува доброта и 
съпричастност в този свят. 
Това беше моето вътреш-
но усещане. Нещо, кое-
то трудно бих обяснила с 
думи.
 - Кои са ценностите, 
които получихте в на-
следство от Вашите ро-
дители, които в днешно 
време като че ли позаб-
равихме?
 - Вижте, родена съм 
през 1940 г., израснала 
съм без баща, само майка 
ми се е грижила за мен, 
но семейството ми беше 
много сплотено. Средата, 
в която израснах, ме убе-
ди за цял живот, че пре-
ди всичко трябва да се 
отнасяме с любов един 
към друг, да се уважава-
ме, да ценим присъствие-
то на другия. Спомням си 
по време на празниците, 
особено януарските, какво 
беше отношението меж-
ду съседите. Тъй като бях 
дете, което растеше само 
с майка, всички те полага-
ха грижи и за мен, помага-
ха на майка ми с каквото 
могат. Дотолкова, че нико-
га не съм чувствала липса-
та на баща. Съществуваше 
съвсем естествена връзка 
между хората в квартала, 
цареше атмосфера на вза-
имопомощ. Ние живеех-
ме на ул. „Кукуш“, където 
всички бяхме като едно 
голямо семейство. Най-ху-
бавата къща беше на  тър-
говския представител на 
„Сингер“ Лудвиг Вайляк, в 
този район беше и домът 
на арх. Войтецки, жена му 
г-жа Войтецка беше препо-
давателка в Стопанското 
училище. Наистина бяхме 
като едно семейство. Де-
цата бяхме възпитавани 
да се приемаме такива, 
каквито сме. Никой никога 
не направи дори и малък 
опит да посее семето на 
разделението помежду ни 
по социално положение, 
по имане. Всички бяхме 
равни помежду си – равни 
в играта, не се деляхме. 
Защото ако ставаше въ-
прос за финансови въз-
можности, семействата на 
Войтецки или на Лудвиг 
Вайляк ги имаха, бяха бо-
гати. Но децата им нито 
един път не показаха ви-
сокомерно отношение към 
нас, по-бедните, нито един 
път не проявиха агресив-
ност или пренебрежение.
 - На какво се дължи 
това според Вас?
 - В днешно време като 
че ли изчезна желанието 
за взаимопомощ, съпри-

частността към тегобите 
на другия, желанието за 
чисто човешко общуване. 
Според мен е така, заради 
криворазбраната от много 
хора демокрация. Много 
хора, особено по-младите, 
считат, че демокрацията 
се състои единствено от 
права. Да, човек трябва 
да знае своите права, да 
ги защитава, да се бори 
за тях. Но преди това е 
длъжен да знае и какви 
са задълженията му, да ги 
изпълнява, да се съобра-
зява с тях. Дисциплината 
в личен и обществен план 
е загърбена. Жените от 
„Майчина грижа“ поддър-
жаме контакти на различ-
ни нива – в училища, фир-
ми, институции, и наблюда-
ваме какво е състоянието 
на общественото съзна-
ние. Особено в училищата 
се сблъскваме с факта, 
че младите хора наисти-
на знаят своите права, но 
задълженията - не. Голяма 
част от тях дори не разби-
рат, че носят със себе си 
и огромната отговорност 
пред бъдещето, скрита в 
техния днешен ден. А това 
е изключително тревожна 
тенденция. 
 Вярно, ние израснах-
ме в тежки години. Тогава 
имаше насаждане на от-
ношение един срещу друг, 
на противопоставяне на 
децата от буржоазен и 
работнически, както беше 
модерно да се казва, про-
изход в пионерската орга-
низация, в която съм била, 
в Комсомола. По този на-
чин се насаждаше раз-
делението между хората. 
Струва ми се, че именно 
сега то покълна и пора-
сна в нелицеприятна посо-
ка. Събудиха се завистта, 
силния егоизъм и станаха 
основа във взаимоотно-
шенията, а това тръгва от 
възпитанието в най-ранна 
детска възраст в семей-
ството.
 - Струва ми се, че ни-
кой не насажда формули 
и готови модели на по-
ведение. Не е ли възпи-
танието всичко, което се 
случва около младия чо-
век, и какво трябва да се 
промени, за да се тушират 
агресивността, безразли-
чието?
 - Според мен обще-
ството трябва да създа-
де атмосфера на взаимо-
действие между семейство, 
училище, медии, институ-
ции, заобикаляща среда. 
Има ли някой, който да 
следи какво се излъчва 
по различните телевизион-
ни канали, да анализира 
въздействието на филми, 
реклами, поведение. Та 
нали именно то насажда 
в крехката детска психика 
не дотам добри модели на 
поведение и отношения. 
Не може пари, разврат, 
алкохол и убийства да се 
поставят на пиедестал, а 
простичкото човешко отно-
шение, грижовността да се 
ритат в тъмнината, на ъгъ-
ла. Наблюдавам вече, че 
и в училищата се налага 
мнението, че най-важното 
в живота са парите. Забра-
ви се за така наречената 
кръжочна дейност, в коя-
то навремето младите се 
подготвяха в най-необхо-
димите умения за живота. 
Децата бяха ангажирани 
с онова, което им допада. 
Та нали само двайсетина 
години ни делят от време-
то, когато имаше Станция 
на младите техници, на 
агробиолози, на кръжоци 
по шев и кройка, по гот-
варство, по танци. Вместо 
да стоят по заведенията, 
пред телевизионния екран 
или пред компютърните 
игрички, децата могат да 
запълват свободното си 
време с полезни и необхо-
дими занимания.
 - Много средства ли 
са нужни за обгрижване-
то на младите и подготов-

ката им за живота според 
Вас?
 - Не, не мисля. Има 
нужда от хора с големи 
сърца. Защото напоследък 
ние се сблъскваме с ня-
какви странни отношения 
към благотворителността, 
че чак не ми се говори за 
това. В такива случаи си 
задавам въпроса: Що за 
хора има около нас? Все 
пак нашето дружество на-
бира средствата за благот-
ворителност чрез дарения. 
Търсим и нови попълнения 
в нашите редици. Възрас-
тта е без значение.
 - Трудно ли се осигу-
ряват средствата?
 - Трудно е. Има ръко-
водители и собственици 
на фирми, които дори не 
желаят да ни приемат като 
чуят, че с тях иска да се 
срещне представител на 

„Майчина грижа“. Дори не 
искат да ни изслушат за 
какво са предназначени 
търсените от нас сред-
ства. 
 - Обидна ли е срещата 
с подобно отношение?
 - Наистина това отно-
шение ни обижда. Защото 
ние не търсим средства 
за нас, а за изпадналите 
в беда. Ето, през седми-
цата се чества 220 години 
от рождението на Васил 
Априлов и 174 години от 
основаването на Априло-
вска гимназия. Това среди-
ще на знанията нямаше да 
съществува без щедростта 
на Николай Палаузов и 
Васил Априлов, без голе-
мите сърца на другите по-
вече или по-малко замож-
ни габровци. Сещам се и 
за думите на директора 
на гимназията Анна Мари-
нова, която преди време 
сподели с мен, че когато 
й е най-трудно, си спомня 
за жените от „Майчина 
грижа“, за да й олекне. 
Защото по-голямата част 
от жените в дружеството 
сме в пенсионна възраст, 
може би 80 процента. И 
вместо да се отдадем на 
безметежно прекарване на 
дните си пред телевизора, 
на кухненски удоволствия 
вкъщи, ние не се спираме. 
Стараем се да бъдем по-
лезни, да правим добро, 
за да не губят своята вяра 
хората. 
 - Нали не ми казвате, 
че има хора, които се оп-
итват да стъпчат Вашето 
желание да правите до-
бро?
 - Не бих се изразила 
толкова силно. Но наисти-
на вместо с уважение, на 
много места ни посрещат 
с пренебрежение. Жалко-
то е, че млади хора ми-
слят по този начин. Често 

обаче срещата с обидното 
поведение ни амбицира 
да вършим с още по-голя-
ма настойчивост нашата 
работа. А ние не искаме 
кой знае колко много. В 
сравнение с нашите пред-
шественички, които са ра-
ботили за обучението, за 
въвеждането на младите 
жени в обществения живот, 
нашата дейност е малко 
по-различна. Ние виждаме 
колко много бедни хора 
има, някои от тях дори в 
бедствено положение, на 
всичкото отгоре, ако има и 
болен вкъщи, човек изпа-
да в безнадеждност. Зато-
ва събираме средства за 
такива случаи – за Стефан 
Денчев, който е в будна 
кома, за нуждаещи се от 
лечение, от операции деца. 
Ако изнесем всичко, кое-
то сме направили от 1992 

г. досега - а ние водим 
строга отчетност на всеки 
постъпил в дружеството и 
похарчен лев – дори най-
големите неверници ще се 
убедят, че наистина наша-
та дейност е неоценима.
 - Наблюдавам, че за 
всяко начинание цяло-
то ръководство вървите 
ръка за ръка. Трудно ли се 
постига подобно едино-
действие?
 - Да се събере една 
общност от хора с раз-
лични интереси, но с един 
морал и една цел, не е 
лесно в днешно време. 
Но каузата, зад която сме 
застанали, ни обединява. 
 - Нуждаещите са тол-
кова много - как подбира-
те хората, на които пома-
гате? 
 - В дружеството по-
стъпват немалко молби за 
помощ. Ние правим сери-
озно проучване на соци-
алното положение и фи-
нансовите възможности на 
човека, когото трябва да 
подкрепим. Защото трябва 
да се убедим, че осигуре-
ните от нас средства ще 
попаднат на точното мяс-
то. Преди време имахме 
склад, в който събирахме 
дрехи и други материали, 
които биха били полезни 
на хората в затруднено 
положение. Но ни отнеха 
помещението и сега се 
ограничаваме само в на-
бирането на средства. Ние 
не разполагаме и с по-
мещение, в което да се 
събираме. Защото много 
хора считат, че съборената 
вече сграда на „Майчина 
грижа“ е наша. Тя наис-
тина е била собственост 

на благотворителната ни 
организация, но е била 
одържавена. И макар да 
имаме документацията – 
нотариалните актове от 
Пенчо Семов, актовете за 
училището, което е било 
пристроено и т. н., че сме 
собственици на сградата, 
за голямо съжаление, не 
успяхме да си я върнем. 
Занимавали сме с пробле-
ма кого ли не, стигали сме 
до г-н Светослав Лучников, 
но всички наши усилия ос-
танаха без резултат.
 - Това ли е най-голя-
мата Ви болка – че не ус-
пяхте да спасите сграда-
та?
 - Действително този 
факт най-много ми тежи. 
Защото тази сграда е била 
построена със средства на 
дружеството. И Стефана 
Богдан Генчева – една от 
първите председателки, е 
била заложила и собстве-
ното си имущество, за да 
вземе заем за строител-
ството на сградата. И по-
неже си нямаме собствен 
дом, вече две години се 
събираме два пъти месеч-
но в Общината. 
 - Имате ли намере-
ние да потърсите дом за 
„Майчина грижа“?
 - Хубаво ще бъде да 
имаме. В Пловдив напри-
мер, а и в други градове 
на страната, Общината е 
отделила една сграда за 
неправителствените орга-
низации, които могат да се 
събират там. Същевремен-
но в нея има и заведение, 
чието функциониране би 
могло да осигури частично 
издръжката им. Една хуба-
ва сграда – която се полз-
ваше от Историческия му-
зей - в центъра на града, 
продължава още да стои 

празна. Струва ми се, че 
точно там би ни приличало 
да сме. Не само ние, а и 
габровският бизнес да се 
събира там. Тогава нашата 
дейност ще разшири своя 
обхват. Ще имаме възмож-
ност да организираме раз-
лични полезни за младите 
жени курсове – по готвар-
ство, по шев и кройка, 
сервиране, за формира-
нето на семейния бюджет 
и т. н. Все пак голяма 
част от нашия състав са 
бивши преподавателки в 
Стопанското училище или 
по-точно това, което беше 
останало от него. Това е 
моята мечта. Дано успеем 
да я осъществим, за да 
има къде да реализираме 
идеите си. Живея с надеж-
дата за това.
 - А не е ли и „Майчина 
грижа“ дружеството, кое-
то дава надежда на хора-
та?  
 - Това е и смисъла на 
нашата работа – да да-
ваме вяра и надежда, че 
съществуват хора с хрис-
тиянски добродетели и мо-
рал, които са с желание 
да помагат.
 - Има ли хора, които 
спекулират с вас?
 - Медалът има две 
страни. Има наистина ня-
кои хора, които се въз-
ползват. Знаят, че „Май-
чина грижа“ помага, че 
проявява разбиране към 
тежката ситуация в стра-
ната, че на много хора им 
е трудно да се справят и 
се опитват да ни подведат 
и да злоупотребят с наше-
то доверие. 
 - Вие бяхте организа-
тори на благотворителния 

бал за Сирни заговезни. 
Продължавате ли тази 
стара габровска тради-
ция?
 - Този бал вече се ор-
ганизира от „Ротари“. На-
шите изяви са в Деня на 
семейството – 21 ноември. 
Тогава правим благотво-
рителна вечер, която през 
2008 г. беше с кулинар-
на изложба – събрахме 
приличната сума от 2386 
лева, която използваме за 
попълването на четирите 
благотворителни фонда 
и за съвместния с Тун, 
Швейцария, проект „Обед-
на маса“. Той „върви“ вече 
шеста година и е за деца-
та от различни училища. 
За него много ни помогна 
Николай Бончев, както и 
д-р Мазиус от Кобленц, 
Германия. За жалост, от 
този проект Швейцария 
вече се оттегля и ние тряб-
ва сами да се справяме.
 - Случвало ли се е 
да Ви потърсят за това, 
че някой иска да дари 
нещо?
 - Да. Скоро ми се 
обади габровски нотари-
ус, който пожела да дари 
средства за лечение на 
ученика от Математическа 
гимназия, който е в буд-
на кома. Когато организи-
рахме акцията за Стефан 
Денчев, много габровци ни 
се обаждаха и даряваха 
кой каквато възможност 
има. Впечатлена бях, че 
откликнаха повече пенсио-
нерите и обикновени хора, 
а бизнесът тогава като че 
ли остана настрана. Тогава 
ме спираха по улиците, за 
да ми дават пари за лече-
нието на момчето. Майка 
му ми разказваше как и 
нея са спирали по пътя 
и са давали по 10, по 20 

лева.
 - Наистина сит на гла-
ден трудно хваща вяра, но 
защо според Вас нямащи-
те са с по-щедри сърца?
 - Защото са препати-
ли. А част от париимащи-
те като че ли притежават 
силна доза егоизъм. Не 
знам какво ги променя 
тези хора, дали жаждата 
за печалба, дали някои от 
тях са станали твърде ал-
чни, та 50 или 100 лева им 
се виждат много. Ако си 
спомняте, миналата година 
събирахме пари за проте-
за на Петя Кръстева. И по-
неже майка й също беше 
тръгнала да търси пари, 
един бизнесмен й казал: 
„Донеси ми фактурата за 
протезата, пък тогава ще 
ти дам пари“. Това го ос-
тавям без коментар. По-
някога начина на мислене 
на нашите бизнесмени ме 
изненадва. 
 - Важно ли е човек да 
се почувства обгрижен?
 - Разбира се. На на-
шите празници ние каним 
хората, на които сме по-
магали. Не можете да си 
представите какво е усе-
щането, когато видите бла-
годарността в очите им.
 - Има ли криза на бла-
готворителността, на ще-
дростта?
 - Има. Наблюдавам на-
пример, че съществуват 
фондации, които органи-
зират големи показни бла-
готворителни акции само 
по големите празници. Но 
хората имат нужда от под-
крепа и в делника, в еже-
дневието. Тогава никой ли 
не трябва да им обръща 
внимание? Считам, че за 

щедростта не трябва да 
има почивен ден. Затова 
ние по мъничко, тихичко 
работим всеки ден. Както 
водната капка с постоян-
ство си пробива път, така-
ва е и работата на друже-
ството.    
 - Кога бяха най-щаст-
ливите Ви години?
 - Може би, когато ра-
ботех в „Реклама“. Защото 
тогава се полагаха осно-
вите на рекламната дей-
ност в страната. Тогава 
атмосферата, при която 
работехме, беше неверо-
ятна. Поддържахме връзка 
с творци от цялата страна 
и всеки от контактите ни 
обогатяваше.
 - Вашата детска меч-
та?                                 
 - Да стана летец. Мой 
кумир беше не само пър-
вата българска жена-пи-
лот Мария Атанасова, но и  
габровката Крил. Навре-
мето действаше една орга-
низация, наречена ДОСО, 
която набираше желаещи 
за безмоторно летене, 
за парашутисти, и аз се 
кандидатирах. Мисля си, 
че вероятно бих могла да 
осъществя тази си мечта, 
но при медицинските пре-
гледи ми откриха някакво 
скрито кривогледство и ме 
отхвърлиха. Получила съм 
го благодарение на това, 
че вечер четях легнала на 
една страна. Така се прос-
тих със своята мечта. Но и 
сега ме стяга сърцето като 
видя следите по небето.
 - Би ли могъл да се 
стече по друг начин Ва-
шият живот?
 - Разбира се. Може да 
Ви прозвучи малко пре-
тенциозно от моя страна, 
но усещах у себе си ка-
чества за юрист. Може 
би щях да стана добър 
адвокат, но когато реших 
да кандидатствам през 
70-те години за задочно 
обучение, трябваше спо-
ред действащия закон да 
получа съгласие от ръко-
водството на предприяти-
ето. Тогавашният директор 
Каменов не ми разреши. 
И не успях да осъществя 
и другата си мечта. 
 - Любимите Ви праз-
ници?
 - Рождените дни на дъ-
щерите ми, на внуците ми, 
Коледа, Великден, празни-
кът на „Майчина грижа“, 
който е вторият ден на 
Великден.
 - Дори и на 68 години 
Вашият външен вид е при-
ятен за окото, нито един 
път не съм забелязала да 
излезете навън неглиже, 
защо?
 - Още от гимназията 
съм запомнила онова из-
речение на Чехов: „Всичко 
у човека трябва да бъде 
прекрасно – и душата, и 
дрехите, и мислите“. От-
тогава го следвам. И ще 
кажа, че всеки уважаващ 
себе си човек е длъжен да 
държи на външния си вид.
 - С какво е пълен един 
Ваш ден?
 - След срещата на ви-
пуска от Априловска гим-
назия през май миналата 
година като че ли съучени-
ците се преоткрихме. За-
почнахме да се събираме 
всеки понеделник. Влязо-
хме в бита си, сприятелих-
ме се отново. Това е в по-
неделник. Иначе планирам 
какво имам да върша във 
всеки свой ден. А той е 
пълен със срещи с хората. 
Не бих могла да се затво-
ря вкъщи, да изпадам в 
униние, в самота. Обичам 
да чета, обичам да се до-
косвам до словото. Чета 
много исторически книги. 
Предпочитам българските 
автори. В библиотеката 
има едно рафтче с габров-
ски автори – изчела съм 
всичко оттам. Като се за-
почне от Йордан Хаджиев 
и се стигне до Калин Или-
ев. Умни и кадърни хора 
има в Габрово. Трябва да 
ги пазим и ценим.

Ãàíêà Øèâàðîâà: „Çà ùåäðîñòòà íå òðÿáâà äà èìà ïî÷èâåí äåí”

възрожденският дух. Работила е в ИЗ „Болшевик“ и в Стопанско предприятие 
„Реклама“ - Габрово, където се пенсионира. Майка е на две дъщери, има внук и 
внучка, с които се гордее. От 1996 г. е председател на женското благотвори-
телно дружество „Майчина грижа“.

е родена на 7 юли 1940 г. в Габрово. Завършва Ап-
риловска гимназия през 1958 г., с което много се 
гордее, тъй като и днес в училището е запазен 
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Узана тур АД
съобщава на 

любителите на 
алпийския ски спорт, че 
всички стопанисвани 

от  дружеството 
писти работят - на 

Географския център на 
България и „На Завоя“. 
Цени - миналогодишни. 
Снежна покривка - 35 

см. Чакаме Ви!

ÌÅÁÅËÈ

80-31-30 
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ÎÁÙÈÍÑÊÈ ÑÚÂÅÒ - ÃÀÁÐÎÂÎ
ÑÚÎÁÙÅÍÈÅ

      Временна комисия за предварителен 
подбор на кандидатите за обществен посредник, 
създадена и определена с Решение № 
251/04.12.2008 г. на Общински съвет - Габрово, 
след разглеждане на представените документи 
и съгласно изготвения за това протокол от 
13.01.2009 г.:
       1. ОБЯВЯВА кандидатите, отговарящи на 
изискванията на чл. 10, ал. 1 и представили 
документи по чл. 10, ал. 2 от Правилника за 
организацията и дейността на обществения 
посредник на Община Габрово, както следва:
 - Светла Пенкова Начева от гр. Габрово
 - Соня Йорданова Колева от гр. Габрово
 - Митко Лилов Митов от гр. Габрово
 - Детелина Косева Стефанова от гр. Габрово
 - Лиляна Методиева Хранова-Петкова от гр. 
Габрово
 - Николай Стефанов Дачев от гр. Габрово

     2. ОПРЕДЕЛЯ на 20.01.2009 г. в зала № 118 
на Община Габрово да се проведе събеседва-
нето, като от 8.30 часа временната комисия 
да разгледа и оцени представените от канди-
датите концепции и от 11.00 часа да проведе 
събеседване с кандидатите. Заседанията на 
комисията са открити.

УВЕДОМЛЕНИЕ
Е.ОН България Мрежи АД, 

Регионален център Габрово

Уважаеми клиенти,
 На 29.01.2009 г. поради извършване на 
оперативни превключвания по електропреносната 
мрежа в община Севлиево от 14:00 до 15:00 часа ще 
бъде прекъснато електрозахранването в района на: 
 с. Богатово, с. Идилево, с. Добромирка, с. 
Ловнидол, с. Търхово и Севлиевски лозя в района 
на Ловнидолско шосе.
 Допълнителна информация можете да получите на 
тел. 0700 16161
 Е.ОН България Мрежи АД, Регионален център 
Габрово се извинява на своите клиенти за възникналото 
неудобство и се надява на разбиране.  

УВЕДОМЛЕНИЕ
Е.ОН България Мрежи АД, 

Регионален център Габрово

Уважаеми клиенти,
 На 02.02.2009 г. поради извършване на опера-
тивни превключвания по електропреносната мрежа 
в община Трявна от 08:45 до 09:00 часа и от 16:30 
до 16:45 ще има временни смущения на електроза-
хранването в районите на: 
 Част от ул. „П. Р. Славейков”, района на стадион 
Трявна, ул. „8-ми март”, част от ул. „Стара планина”  
около автогарата, ул. „Сечен камък”, ул. „Шаховец”, 
ул. „Кубра”, ул. „Богомил Даскалов”, кв. Тепавици, 
ул. „Калето”, ул. „Борова”, ул. „Чучура”, ул. „Петър 
Генчев”, площад “Капитан Дядо Никола”, ул. „Хан 
Аспарух”, ул. „Симеон Цонев”, ул. „Ангел Кънчев”, 
ул. „Пролет”, ул. „Проф. П. Н. Райков”, ул. „Иван 
Славейков”, ул. „Крайбрежна”, ул. „Бачо Киро”, ул. 
„Асеневци”, ул. „Люляк”, ул. „Димитър Горов”, ул. 
„Алекси Пухлев”, ул. „Кънчо Скорчев”, ул. „Ал. Стам-
болийски”, ул. „Кавалджийска”, ул. „Белновръх”, га-
ров площад и фирмите около него, ул. „Х. Димитър”, 
ул. „Ст. Караджа”, СОУ “П. Р. Славейков”, част от ул. 
„Възрожденска”, ул. „Ив. Горова”, част от ул. „Украй-
на” – до пресечката за хлебозавода, ул. „Бенковска”, 
ул. „Стоянков дол”, ул. „Баба Тонка”, ул. „Рада Трай-
кова”, част от ул. „Л. Каравелов”, ул. „В. Левски” до 
прелеза, ул. „Никола Кабакчиев”, Фирма „Лотос” 
АД.
 Допълнителна информация можете да получите на 
тел. 0700 16161
 Е.ОН България Мрежи АД, Регионален център 
Габрово се извинява на своите клиенти за възникнало-
то неудобство и се надява на разбиране. 

Евроком кабел 
уведомява своите абонати, 

че не се предвижда спиране на 
аналоговия сигнал, освен в 

района, където вече е спрян.
За абонатите ни вече предлагаме по-

големи отстъпки при предплащане 
на три и повече месечни такси.

ПРЕЗ РЕКАТА
 Тази задачка в Япония дават при постъпване на 
работа. Опитайте се да я решите и вие.
 Всички трябва да преминат на другия бряг на 
реката, но при следните условия:

    * Полицаят не може да оставя престъпника сам с 
хората.
 * Таткото не може да оставя синовете си с майката, 
а майката - дъщерите си с таткото.
 * Децата не могат да плават сами на сала.
 * Салът не се връща празен и вози не повече от 
двама души на борда.
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Продължава от стр. 1

Âåëèçàð Ãóòîâ: „×îâåê âèæäà òîëêîâà, êîëêîòî çíàå”

 - Г-н Гутов, Вашето из-
обретение беше опреде-
лено като „изключително“ 
от Фондация „Комунитас“. 
Какво всъщност предста-
влява то? 
 - Изобретението ми 
представлява уред, който 
отчита реалното астроно-
мическо време на всяка 
точка от земната повърх-
ност. Това е основната му 
функция, но то има и ня-
колко други предназначе-
ния. Разделено е на три 
основни части – тяло с 
механизми, глобус, който 
се върти от запад на изток 
за 24 часа, и осветително 
тяло. На всеки кръгъл час 
се изпълнява химнът на 
една държава, в която на-
стъпва 12 часа на обяд. По 
време на изпълнението на 
химна светва осветително 
тяло, което огрява глобуса 
и по този начин се она-
гледяват деня и нощта на 
Земята. Всичко това става 
автоматично. Вътре има 
часовников механизъм със 
зъбни колела. Глобусът се 

върти, а под него има ци-
ферблат, на който може да 
се провери колко е часът 
във всяка точка на плане-
тата. Уредът може да се 
използва в офиси и фир-
ми, свързани с транспорта 
и съобщенията, или просто 
за реклама. Освен функци-
ите, които посочих, уредът 
показва и видимите съз-
вездия за всяко деноно-
щие от годината, тъй като 
в него е вградена звездна 
карта. 
 - Колко време Ви отне 
направата на това изо-
бретение?
 - Работя по него от 2006 
година, когато ми дойде 
идеята в час по география. 
Тогава изучавахме часови-
те пояси. Сам си направих 
часовниковия механизъм 
и впоследствие добавих 
останалите неща. Обърнах 
се към моя учител по ге-
ография Христо Кичиков, 
който ми помогна да изка-
рам започнатото докрай. 
Миналата година научих 
за стипендията на фон-
дация „Комунитас“ и ре-
ших да участвам. Изпратих 

есе на тема „Човек 
вижда толкова, 
колкото знае“ и 
представих моя 
проект с описание 
и снимки. Накрая 
се оказа, че съм спе-
челил стипендията за 
изключителни постиже-
ния.
 - Имате ли и други ре-
ализирани проекти или 
този е първият?
 - Това не е единствени-
ят ми проект. Занимавам 
се още с изобразително 
изкуство и с астрономия. 
През 2007 г. направих ав-
торска изложба с графики 
в Музея на образованието. 
С астрономия се занима-
вам още от дете. В кръжо-
ка на Планетариума съм 
вече четвърта година. От 
миналата година се зах-

ванах и с кра-
езнание. Вече 
имам няколко 
изследвания 
за часовнико-
вите кули и за 
мостовете в 
Габрово. Про-
ектът ми за 
часовниковите 
кули спечели 
първа награда 
в националния 
к о н к у р с 
„При-

родно и културно наслед-
ство на моя роден край“.
 - Намирате ли разби-
ране и подкрепа в учили-
ще към това, което прави-
те? Какво мислят Вашите 
съученици за него?
 - Доста мои приятели и 
съученици се занимават с 
извънкласни дейности. За 

съжаление, преобладава-
щата част от младото по-
коление се интересува от 
други неща – пушене, пи-
ене и забавления. Винаги 
т р я б в а да има 
з а - б а -

вле-
ния и 

всеки сам 
си избира как-

во да е то. Всич-
ко зависи от отдел-

ния човек. 
 - Много хора днес 
смятат, че учениците са 
невъзпитани и не учат 
достатъчно. Така ли е спо-
ред Вас?
 - В това отношение 
трябва да има по-строги 
закони и санкции. Що се 
отнася до извънкласните 
дейности, училищата ви-

наги могат да предложат 
някаква алтернатива. Ес-
тествено, учениците сами 
ще изберат дали да ги 
посещават или не. Прос-
то трябва да има повече 
контрол, независимо дали 
това се харесва на учени-
ците или не. Следващата 
стъпка е да им се осигури 
необходимата среда, в ко-
ято да се развиват. Все-
ки може да намери нещо 
полезно, с което да се 
захване в свободното си 
време, стига да го поиска. 

Много мои съученици 
го правят. Има и 
такива, които оти-
ват и се напиват. 
Това е някакъв 
вид мода. Растем 
в среда, в която, 
ако не правиш 
това, което пра-
вят другите, ще 
бъдеш отхвър-
лен. Мисля, че 

това не е редно.
 - Има ли в Габро-

во всичко необходимо, 
за да развивате своя ин-
телект и да се реализира-
те?
 - Харесвам Габрово 
като град и затова запо-
чнах да се занимавам с 
краезнание. Що се отнася 
до развитието ми и бъ-
дещите перспективи, ми-
сля, че не е достатъчно 
това, което има в Габрово. 
Може би градът е някъде 
по средата, защото има и 
по-изостанали градове от 
него. Естествено, всеки би 
предпочел да се реализи-
ра в София. 
 - Доколко съществена 

е средата, в която израст-
ва един човек, за бъдещо-
то му развитие?
 - Средата и хората, с 
които живееш, са опре-
делящи и много важни, 
защото ако нямаш подкре-
па, ако никой не споделя 
твоето мнение, няма да 
се осмелиш да направиш 
нищо. Училището е инсти-
туция, която изключително 
много влияе на човека. 
 - Каква забележка би-
хте отправил, като ученик, 
към държавните институ-
ции, които ръководят об-
разованието в България?
 - Бих искал да споде-
ля нещо, което ме засяга 
лично, но е доста показа-
телно. В края на нашето 
обучение в ПГТ всеки от 
нас държи държавен из-
пит, чрез който получава 
квалификация. Още с вли-
зането си в гимназията 
знаехме, че този изпит ще 
бъде по счетоводство. В 
началото на последната 
учебна година промениха 
темата и решиха изпитът 
да бъде по икономика. Не 
мисля, че след като вече 
сме влезли в училище при 
едни условия, те трябва да 
се променят внезапно в 
последната година от кур-
са на обучение. Същото 
стана и с матурите. Когато 
бях в 8 клас и влизах в 
гимназията, аз трябваше 
да знам, че ще държа ма-
тура, а не да го разбирам 
в последния момент. Про-
мените в процеса на обу-
чение са проблем за нас. 
Това е молбата ми към 
държавните институции. 

 В края на 2008 година фондация „Комунитас“ 
раздаде годишните си награди за ученически по-
стижения по проект, наречен „1000 стипендии“. 
Велизар Гутов от ПГТ „Пенчо Семов“ и Марио 
Русев от СОУ „В. Левски“ в Севлиево заслужиха 
най-високия приз от конкурса – награда за изклю-
чителни постижения. Габровецът Велизар Гутов 
взе наградата от 1400 лв. за своето изобретение 
„Геохрон“, който отчита времето на всяка точка 
от земната повърхност. Талантливият ученик на 
ПГТ вече има няколко национални награди, самос-
тоятелна изложба в Габрово и поредица от научни 
изследвания.

 Но децата от махалата 
често надничахме в ней-
ния двор, дано да видим 
някоя от чудните машина-
рии, за които се говореше 
в града. Но се оказа, че 
фабриката му всъщност е 
другаде – на булевард „Ап-
рилов”. Все пак научихме, 
че Гърнарев е и изобре-
тател, че сам измислял 
нови машини, а когато в 
някоя фабрика станела 
тежка повреда, фабрикан-
тите викали само него да 
им оправя машините. Го-
дини по-късно, когато про-
четох очерка на краеведа 
Илия Габровски за него, 
разбрах какъв талантлив 
техник и майстор е бил 
Гърнарев, че е първият 
габровец, получил патент 
за свое изобретение (в 
1931 г.), ала починал твър-
де млад – едва 48-годишен, 
през 1946 г.  
 В една ниска къщур-
ка пък правеха клечки за  
обувки. Някога за подмет-
ки на повечето обувки обу-

щарите слагаха гьон. А той 
се закрепваше на таба-
ните посредством дребни 
дървени клечки. Пробие 
обущарят със своето шило 
дупчица в гьона и табана 
върху обувката в калъпа, 
извади наслюнчена клеч-
ка, постави я в дупчицата 
и с един удар на обущар-
ския си чук я забие. Инте-
ресно беше да се види как 
между устните си държи в 
готовност по няколко клеч-
ки и вади една след друга. 
След като закове подмет-
ката, обущарят изчиства с 
крива пила стърчащите от-
вътре бодлички. Тези клеч-
ки дълго време се внасяли 
в кутии от чужбина, докато 
един занаятчия габровец 
не измислил машинката, с 
която да прави клечките. 
Съжалявам, че не съм си 
записвал всички подроб-
ности и имена.
 Дърводелската фабри-
ка „Независимост” беше 
най-голямото предприя-
тие на тази улица. В нея 
правеха дограма, мебели, 

кожарски барабани и др. 
Имаше и склад за дървен 
материал. В нейния двор 
свободно влизаха жени и 
деца, които пълнеха чувал-
чета с талаш за къщните 
печки, даже каруци идваха 
да вземат за фурните в 
квартала. През пролетта 
на 1936 г. от Лъчанско-
то училище ни заведоха в 
едно помещение в двора й 
да видим фигурите за но-
вия мост „Игото”, които се 
правеха там. „Лъвът”, „По-
робена България” и „Мъ-
жът, който разкъсва окови-
те” бяха изваяни от цимент 
и железни стружки. Така 
бяха поставени те и на мо-
ста същата година, може 
би защото се е бърза-
ло или за икономия. Едва 
през 1963 г. арх. Карл Кан-
дулков осигури отливането 
им от бронз (първият па-
метник от бронз в Габрово 
е на Васил Априлов пред 
гимназията, открит на 1 
ноември 1935 г., но той е 
отлят в Италия).
 За разлика от „Ор-

ловска”, по „Любен Кара-
велов” нямаше калдъръм 
или друга улична настилка. 
Беше нещо обичайно при 
силен вятър облаци ситен 
прах да пълнят очите и 
дрехите на минаващите по 
нея. Тя и сега, изравнена и 
асфалтирана, не може да 
се похвали с добро под-
държане.  
 Днес западната страна 
на улицата представлява 
почти непрекъсната реди-
ца от нови жилищни бло-
кове и къщи. Малко преди 
нейния край е известният 
блок „Здравец”. Той е с 
лице към Спортната зала 
„Орловец”, но и шестте му 
входа и номерацията им 
са откъм „Любен Караве-
лов”. До средата на седем-
десетте години със своите 
108 апартамента той беше 
най-дългият и най-голям 
жилищен блок в града. От 
източната страна пък впе-
чатлява административна-
та и производствена сгра-
да на „Гама-инженеринг”, 
редят се сгради и складо-

ве на още няколко фирми.
Наречена е улицата на 
името на идеолога и ор-
ганизатора на българското 
национално революционно 
движение Любен Стойчев 
Каравелов (ок. 1834-1879) 
от Копривщица, съратник 
на Васил Левски и Христо 
Ботев, един от създателите 
и председател на Българ-
ския революционен цен-
трален комитет. Писател, 
публицист и фолклорист, 
той е автор на повече 
от 20 повести и разкази, 
между които „Българи от 
старо време”, „Войвода”, 
„Мамино детенце” и др. На 
една от сградите (№ 11) 
има паметна плоча за про-
веждани заседания на ОК 
на РМС, а заслужаваше 
нейде да има барелеф на 
Каравелов. 
 Впрочем, въпросът за 
барелефи на личностите, 
чиито имена носят габров-
ските улици, е отделна, 
сериозна и за съжаление, 
само разисквана тема и в 
миналото, и сега. 

Ñòàðèòå ãàáðîâñêè óëèöè - „Ëþáåí Êàðàâåëîâ”

състезателите на лицензи-
рания през миналата годи-
на клуб по ски и биатлон 
„Узана 2007” още при пър-
вото си участие в държав-
ното първенство по ски бя-
гане за деца. Надпреварата 
се проведе на Боровец и в 
нея най-новият габровски 
спортен клуб се предста-
ви с пълни отбори - от по 
трима състезатели в двете  
възрастови групи при мом-
четата и момичетата. 
 Над всички беше Ели-
ца Изворова, която извою-
ва златен и два сребърни 
медала от индивидуалните 
дисциплини при момичета-
та младша възраст. Ели де-
монстрира класа в спринта 
на 300 метра, в който изво-
юва първото място с аванс 
от 3 секунди пред Верони-
ка Димова от СК „Пани-
чище” (Сапарева баня). В 
класическия и свободния 
стил обаче Димова се ре-
ваншира и спечели злат-

ните медали, а Изворова 
остана втора. 
 Габровският клуб запи-
са силно представяне и 
при щафетите. Елица при-
бави към колекцията си 
от първенството още едно 
злато, което извоюва за-
едно с Димана Маринова 
и Калина Дражкова. Трите 
изпревариха с близо ми-
нута представителките на 
Сапарева баня. При мо-
мичетата старша възраст 
отборът на „Узана 2007” в 
състав Александра Нико-
лова, Миглена Христова и 
Мартина Джулиева остана 
втори. Сребърни медали 
взе тройката на габров-
ския клуб при момчетата 
младша възраст – Найден 
Найденов, Цветан Иванов 
и Мартин Пенчев. С бронз 
пък се окичиха участниците 
в щафетата на „Узана 2007” 
при момчетата старша въз-
раст – Мартин Понев, Илия 
Цонков и Стелиян Цонев. 

 С убедителна победа 
тръгнаха шампионите за 
2008 година от отбора на 
„Мънчев и Заза” в 12-ия 
турнир по минифутбол за 
Купата на Община Габро-
во. В първата си среща от 
предварителна група „А” 
Николай Мънчев и компа-
ния записаха разгромен 
успех с 6:0 над състава на 
„Дзали”. В двубоя, който 
бе ръководен от рефери-
те Христо Минков и Да-
ниел Ников, единствената 
интрига бе дали играчите 
от италианската шиваш-
ка фабрика ще успеят да 
отбележат почетен гол. 
Още до почивката тимът 
на „Мънчев и Заза” вече 
водеше с 4:0. Първият гол 
във вратата на „Дзали”, 
който бе и първи в тур-
нира за 2009-та, бе дело 
на Вальо Кръстев в 6-та 
минута. В 10-та Момчил 

Кинов покачи на 2:0, а до 
края на полувремето се 
разписаха още Николай 
Василев и Тодор Сираков. 
След почивката Николай 
Мънчев вкара петия гол 
за своя отбор, а крайното 
6:0 оформи Нено Михалев 
4 минути преди края на 
редовното време.
 Втората среща от гру-
пата - между отборите 
на „Климат” и ”Туристи-

те”  - Дряново, бе 
далеч по-оспорвана. 
Първото полувреме 
бе за дряновци, ко-
ито поведоха с два 
бързи гола в 9-та и 
10-та минути, дело на 
Мирослав Острев и 
Диян Денчев. В на-
чалото на вторите 20 
минути обаче Петър 
Костадинов вкара 
за „Климат” и вър-
на интригата в мача. 
Тя се запази до 36-
та минута, в която 
Мирослав Острев с 

второто си попадение в 
срещата оформи крайното 
3:1 за „Туристите”.
 Най-здравият мач от 
програмата на първия ден 
бе този от група „Б” меж-
ду отборите на „Мони за 
Здравковец” и „Металоле-
ене” (Дряново), който ми-
налата година участва под 
името „Лев Инс”. Двата от-
бора направиха сериозен 

двубой, в който по-голям 
късмет извадиха гостите, в 
чиито състав личаха име-
ната на няколко играчи 
от дряновския „Локомотив” 
- Димитър Кушев, Мартин 
Кръстев-Куршума, Свилен 
Василев, Денчо Шипкали-
ев и др. През първото 
полувреме гол не падна. 
През втората част оба-
че умората в състава на 
„Мони за Здравковец” на-
тежа и дряновци се въз-
ползваха, като поведоха 
с хубав гол на Куршума в 
27-та минута. В оставащи-
те 13 минути Лъчо Минчев 
и съотборниците му се оп-
итаха да върнат попадени-
ето, но пропиляха няколко 
добри възможности и в 
крайна сметка загубиха. 
 По-късно вчера се 
изигра другият двубой от 
група „Б”, в който се срещ-
наха съставите на „Общин-
ски пътнически транспорт” 
и „Борово-Радев”.

4 çëàòíè, 8 ñðåáúðíè è òðè 
áðîíçîâè ìåäàëà ñïå÷åëèõà Øàìïèîíèòå îò “Ìúí÷åâ è Çàçà” ñòàðòèðàõà ñ ïîáåäà

 ÕÐÈÑÒÎ ÃÀÒÅÂ: 

 ÀÂÐÀÌÎÂ: „ÍÅ, 

 ÏÅÍ×Î ÌÈÒÅÂ: 

 ÑÒÅÔÀÍÎÂ: „ÍÅ 

 ËÈËÈß ÑÒÎÈÌÅÍÎÂÀ: 

Ïðèëè÷à ëè 
Âè Áúëãàðèÿ 
íà òîàëåòíà?

 Тя има своя индивиду-
алност, сюжет и персона-
жи - коментира изложбата 
Венета Козарева от ДХС. 
- Художникът ги превръща 
ту в приказки, ту в притчи, 
ту ни кара да се замислим 
дълбоко над някой неверо-
ятен ребус. 
 Срещаме се наистина 
с брилянтен майстор на 
рисунъка и офорта.” „Еро-
тична азбука” се показ-
ва за втори път в стра-
ната и това става след 
яркото участие на автора 
във Второто балканско 
квадринале на живописта 
„Митовете и легендите на 
моя народ” през декем-
ври 2008 година в Стара 
Загора.  Домът на хумора 
и сатирата очаква Роман 
Романишин да участва 
по подходящ начин в ХІХ 
Международно биенале на 
хумора и сатирата в изку-
ствата „Габрово-2009”, като 
вече му изпратило статута 
с условията на конкурсите.

“Åðîòè÷íà 
àçáóêà” ùå...
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