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Късно снощи на заседание на Европейския
парламент евродепутатът Биляна Раева (НДСВ
– АЛДЕ) настоя пред евродепутатите при изпълнението на Европейския
план за икономическо
възстановяване да бъдат взети предвид чрез
финансова подкрепа актуалните нужди на България за изграждането

на алтернативна газопреносна инфраструктура, съобщиха за „100
вести“ от Информационния център на Раева в
Габрово.
Тя е призовала всички свои колеги от Европейския парламент да
се ангажират с приемането на резолюция,
която ясно да изрази
позицията ни по отношение на създалата се
ситуация с прекратява-

нето на руските газови
доставки и да се премине към координирани
и съгласувани действия
на всички институции за
разрешаването на газовата криза и недопускането на подобни
ситуации в бъдеще. „Алтернативните източници
на енергия и новите технологии ще намалят значително зависимостта ни
от вноса на суровини и
на стр. 2
енергия.

Ãàáðîâåö å êóïèë íàé-ñêúïàòà êúùà â Ãåøà Âþ
Геша Вю е изградена върху желанието всеки, който 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 красива природа и с хубава
храна“.
Вчера, по стар български обичай, след покриването на комплексната жилищно-търговска сграда,
обособяваща центъра на

Габровец е купил найскъпата къща в екоселището Геша Вю и е броил
за нея 400 хил. евро, съобщи на пресконференция
вчера управляващият съдружник в „Симпли България“ Юлиан Георгиев. От
построените до момента
74 къщи 59 са продадени,
като техни собственици са
британци, италианци, холандци, южноафриканци и
един българин. Цената на
къщите и на самостоятелните жилища в селището

варира от 850 до 1150 евро
на кв. м. До момента са
изградени 18 500 кв. метра разгърната застроена
площ, в които са вложени
15,9 млн. лева. Построени
са 74 жилищни единици и
една комплексна жилищна сграда с 24 търговски
обекта в нея – ресторант,
хлебопекарна, луксозни
дрехи, магазин за зеленчуци и др.
По време на пресконференцията Дейвид Холандс, съдружник в компанията инвеститор, заяви,
че концепцията на проекта

“Åðîòè÷íà
àçáóêà” ùå
ïîêàæàò â ÄÕÑ

Ñòàðèòå ãàáðîâñêè óëèöè
– „Ëþáåí Êàðàâåëîâ”
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Че и буквите от латинската азбука могат да
носят еротичен заряд, ще
се убедят габровци и гости 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 Роман Романишин от Украйна. Колекцията му от 26
графични творби ще гостува в ДХС благодарение на
любезното съдействие на
Иван Стоянов - директор
на художествената галерия „Руси Карабиберов” в
Нова Загора.
“Всяка от стилизираните букви от латинската
азбука въздейства като самостоятелно художествено
произведение.
Продължава на стр. 8

11-ãîäèøåí õëàïàê
îêðàë àíãëè÷àíêà
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Габровската полиция
залови 11-годишно момче,
преджобило две жени по
различно време пред един
и същ магазин на ул. „Орловска“ в Габрово.
Първият случай беше
малко преди Коледа – на
24 декември 2008 г. Тогава
пострада 66-годишна гражданка на Великобритания.
Хлапакът й задигнал портмонето с 400 лв., две кешкарти 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 заловила. По случая е заведена
преписка, съобщиха вчера
от ОД на МВР-Габрово.
a_jrqlgÝ iropmad
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селището, на най-високата й част беше издигнато българското знаме. В
Геша Вю беше направена
и първата копка от строителството 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 единици.
Според Юлиан Георгиев проектът „Геша Вю“
е предназначен за хора,
cÄÈÁÇÃßtÍÊ¿ÌÃßÇßÂÏÒÎÍÁÇ¾ÑßÏÙÉÍÁÍÃÇÑÄÊßÌ¿ßÍÀÄÉÑ¿ß които искат да живеят поnÄÌÖÍßnÙÏÁ¿ÌÍÁßÎÏ¿Á¾ÑßÎÙÏÁ¿Ñ¿ßÉÍÎÉ¿ß
стоянно в добра среда.

ß
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 улици: “Брянска”, “Орловска”, “Радецка”,
“Опълченска”, “Николаевска”, “Капитан
Дядо Никола, “Македония”, “Лазар Донков”, “Аврам Гачев”, “Ванче Михайлов”,
“Цанко Дюстабанов”, “Никола Войновски”, “Чардафон”, “Шипка”, “Еким Цанков”, “Юрий Венелин”, “Евтим Дабев”, “Неофит Рилски”, бул. “Априлов”, “Трети
март”, “Радион Умников”. Тази година продължаваме
рубриката. Очаквайте във всяко съботно издание.
b_lvmßq_lda
Тя е източната, паралелна на „Орловска” в
квартал Лъката. Оформя
се доста по-късно, десетилетия след като се заселва поречието на Янтра.
Сега започва зад сградата на Областната дирекция на МВР и свършва
пред ХІ Средно общообразователно училище „Райчо

Каролев”. Днес е доста
по-различна от първоначалния си образ. Някога
в нейното начало беше
памукотъкачната фабрика
на Христо Шарилов, където по-късно се настани
„Културен отдих”. Калиманов, чийто дом беше
до нея, пък беше найизвестният колбасар в
града. Произвежданите от
него салами и суджуци с

ароматни подправки бяха
много прочути и сутрин
пред магазина му до Халите 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 клиентът, преди да закупи.
Оттам нататък следваха

няколко занаятчийски работилници. „Железарницата” на Симеон Гърнарев
отвън с нищо не правеше
впечатление.

челии, при разминаване
с турски ТИР. Водачът на
колата изгубил контрол и
„Фолксвагенът“ се забил в
полуремаркето на тежкотоварния 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 правилата за движение по пътищата – 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 Цветан 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 налага и наказание по отношение правото му да управлява МПС – книжката му
бе отнета за срок от една
година, считано от 14 януари т. г. Споразумението не
подлежи на протест или
обжалване.

Продължава на стр. 8

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

Габровският Окръжен
съд одобри споразумение
между прокуратурата и
30-годишния русенец Цветан Д., причинил смърт
по непредпазливост това
лято. Младият мъж се призна за виновен и подписа
документ, наказващ го с
условна присъда. С това
случаят приключи на първа инстанция, тъй като
споразумение с държавното обвинение е със статут
на влязла в сила присъда. В тежката катастрофа,
станала на 25 октомври
2008 г., бе убита 75-годишна сродница на подсъдимия. Жената се возела на
задната седалка на лекия
автомобил, управляван от
Цветан. Произшествието
станало на остър завой
в землището на с. Коп-
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ÆÊ¾ÊÃÞÊËÌÁÌÞ
ÍÎÌ¿ÉÃÊÆ Þ
ÂÌË½ÈØÂÃÞ ÃÞ
Ð¾È¾ÞpÍÌÎÃÂÞ
ÊÃËÞ Ì¿¾ÕÃÞ ÃÞ
Ì¿ÆÂËÌÞ ÐÌÀ¾Þ
Â¾Þ ¿ØÂÃÞ ÍÌ
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Ð¾ÈÌÀ¾ Þ ËÌÞ ÐÌ¾ÉÃÐË¾Þ ÃÞ ÊËÌÁÌÞ
ÁÎÑ¿Ì±
ÀÒÀÍÀÑÊÀ ÌÈÕÀÉËÎÂÀ:
¶_¿ÏÌÉÜÐ
ËÌÞ ËÃ Þ ËÆÃÞ
ÏÊÃÞ ¿ØÉÁ¾ÎÆÞ
ÆÞ ÏÊÃÞ ÀÏÃÞ
Í¾ÈÞ ÀÞ dp Þ
ËÃÞ ÐÎ½¿À¾Þ
Ð¾È¾Þ Â¾Þ ËÆÞ
Ì ¿ Æ Ä Â ¾ Ð Þ
dÏÐÃÏÐÀÃËÌ Þ ÕÃÞ ÏÃÞ ÏÎ¾ÊÑÀ¾ÊÞ
ÌÐÞ Ë¾ÕÆË¾ Þ ÍÌÞ ÈÌÇÐÌÞ `ØÉÁ¾ÎÆ½Þ
ÃÞ ÍÎÃÂÏÐ¾ÀÃË¾ Þ ÈÌÇÞ ËÃÞ ¿ÆÞ ÏÃÞ
ÏÎ¾ÊÑÀ¾ÉÞ f¾Þ ÊÃËÞ `ØÉÁ¾ÎÆ½Þ
ÃÞ ÈÎ¾ÏÆÀ¾Þ ÂØÎÄ¾À¾ Þ ÏÞ ÓÑ¿¾ÀÆÞ
ÈÑÎÌÎÐÆÞ ÆÞ ÊËÌÁÌÞ ÐÑÎÆÏÐÆÕÃÏÈÆÞ
Å¾¿ÃÉÃÄÆÐÃÉËÌÏÐÆ±
ÑÂÅÒËÀ ÐÀÄÅÂÀ: ¶lÃ Þ ËÃÞ
¿ÆÓÞ È¾Å¾É¾ Þ
ÀØÍÎÃÈÆÞ ÕÃÞ
ÆÊ¾Þ ÂÌÏÐ¾Þ
ÊÎØÏËÆÞ ÆÞ
ËÃÍÌÂÂØÎ
Ä¾ËÆÞ ÊÃÏÐ¾Þ
p Î ¾ Ê Ñ À ¾ ÊÞ
ÏÃ Þ ÕÃÞ `ØÉ
Á¾ÎÆ½Þ ÃÞ ÆÅÌ¿Î¾ÅÃË¾Þ Ð¾È¾ Þ ËÃÞ
¿ÆÞÐÎ½¿À¾ÉÌÞ_ÈÌÞ¾ÅÞÐÎ½¿À¾ÞÂ¾Þ
½Þ ÍÎÃÂÏÐ¾À½ Þ ¿ÆÓÞ ½Þ Ë¾ÍÎ¾ÀÆÉ¾Þ
È¾ÐÌÞ ÁÎ¾ÂÆË¾ Þ ÐØÇÞ ¿ÆÓÞ ÆÏÈ¾É¾Þ
Â¾Þ¿ØÂÃ±
ÑÈÌÅÎÍÊÀ ÄÐÀÃÀÍÎÂÀ:
¶lÃÞ l½ÈØÂÃÞ
ÈÎ¾ÇÞ ¿ÉÌÈÌ
ÀÃÐÃÞ ÊÌÄÃÞ
Â¾Þ ÃÞ ÊÎØÏ
ËÆÕÈÌÞ ÆÞ ÐÌÞ
ÂÌÏÐ¾ Þ ËÌÞ ËÃÞ
ÆÞ ÐÌ¾ÉÃÐË¾Þ
p Î ¾ Ê Ñ À ¾ ÊÞ
ÏÃ ÞÕÃÞÀÞdpÞËÆÞÏÊ½Ð¾ÐÞÅ¾ÞÐÌ¾
ÉÃÐË¾Þ`ØÉÁ¾ÎÆ½ÞË¾ÆÏÐÆË¾ÞÐÎ½¿
À¾Þ Â¾Þ ÏÃÞ ÍÌÕÆÏÐÆ Þ ËÌÞ ËÃÞ ¿ÆÀ¾Þ
Â¾ÞËÆÞÌ¿ÆÄÂ¾ÐÞÐ¾È¾ÞiÌËÏÐÎÑÈ
ÔÆ½Ð¾ÞÐÎ½¿À¾ÞÂ¾ÞÏÃÞÊ¾ÓËÃ±
ÄÎÍ×ÅÂÀ: „ÍÅ ÊÌÁ¾ÞÂ¾ÞÌÐ
ÁÌÀÌÎ½ Þ ËÌÞ
ËÃÞ ÃÞ ÎÃÂËÌÞ
Â¾Þ ËÆÞ ÆÅ
Ì ¿ Î ¾ Å ½ À ¾ ÐÞ
È¾ÐÌÞ ÐÌ¾ÉÃÐ
Ë¾Þ qÌÀ¾Þ ËÆÞ
Ì¿ÆÄÂ¾Þ ÆÞ
ÏÍÌÎÃÂÞ ÊÃËÞ
ÈÌËÏÐÎÑÈÔÆ½Ð¾Þ ÐÎ½¿À¾Þ Â¾Þ ¿ØÂÃÞ
Ê¾ÓË¾Ð¾Þ f¾×ÌÞ Â¾Þ ÏÊÃÞ ÐÌ¾ÉÃÐ
Ë¾Þ f¾Þ ÊÃËÞ `ØÉÁ¾ÎÆ½Þ ÃÞ ÍÎÃ
ÈÎ¾ÏË¾±
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Всеки ден, макар и малчаливо, излизат наяве последиците 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 впечатлението, 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, коментира за „100 вести“ г-н Сираков.
- Г-н Сираков, оказва ли кризата влияние на
икономическото развитие
на Общината?
- Да, оказва! И като
пример ще дам спирането
на продажбата на общински 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 депресия. Но ако аз смятам,
че не съм, няма да съм в
криза. Обикновено криза
е времето, в което бързите и адаптивните хора
успяват да станат лидери,
да се докажат и да изплуват на повърхността.
Тогава работодателите и
целият бизнес, всички са
отворени да търсят бързи
и креативни решения, ко-

Áèëÿíà Ðàåâà ïîèñêà
åâðîôèíàíñèðàíå çà..
Продължава от стр. 1

След като вече имаме
икономически и социални
проблеми заради газовата
криза, утре неизбежно ще
се сблъскаме и със сериозен 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“ - мотивирала искането си Биляна Раева.

ито по принцип липсват,
когато не сме в екстремна
ситуация.
- От тази гледна точка какво би могло да се
случи на служителите в
Общината?
- И хубаво, и лошо. Понеже лошото е малко, ще
започна с него, въпреки че
не бих казал, че е лошо.
Ще има една конкурентна 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 длъжности в големи фирми, т.
е. на пазара ще се появят
много специалисти, особено в строителната сфера, 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 служители.
- Означава ли това, че
ако има служители в тези
звена, които не си вършат
качествено работата и на
пазара на труда има такива специалисти, ръководството 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 можем да намерим подобър, вече отпада.
Служителите на Общината трябва имат
едно наум, че вече са
в конкурентоспособна
среда и ще има и други кандидати за техните работни места.
Това според мен
не е нещо лошо, защото, откакто се помня, винаги съм се съпоставял в конкурентна среда и винаги съм
търсил конкуренцията.
Това е единственото
средство, ако някой
иска да се развива.
Ти се сравняваш с
един добър модел, искаш да бъдеш като
него, а след това и да го
надраснеш, да станеш подобрият модел, по който
другите да се сравняват, и
така колелото се затваря.
- И ако това ти гарантира да останеш на работното си място в едно
такова време, мотивът си
заслужава...?
- Точно така. Служителите в момента ще имат
възможност да направят
две неща, за да си запазят работните места. Бих
ги разделил на лични и на
професионални. Не трябва
да изпадат в депресия.

Трябва да запазим спокойствие, да запазим самообладание, да бъдем уверени
и ангажирани в работата,
която вършим. Ще трябва
да положат и малко повече творчески умения и
креативност в своята работа. Те ще имат предимството пред другите, които
стоят навън, защото имат
опита. Само им е липсвала 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 именно те и показват защо сме
стигнали до тази ситуация.
Сега трябва да си анализираме грешките, всеки
за себе си в работата и
ръководството – за цялата
администрация, да ги изправи, да ги подобри и да
върви напред.
Друг много важен аспект 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 работят по-добре. Така че
по време на криза, когато
финансовият ресурс за-
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ÁÌÞÍÏÃÀÂÌÆÂÃÌÉÌÁÆÕÃÏÈÆÐÃÞÆÊÍÑÉ
ÏÆÞË¾ÞÑÍÎ¾ÀÉ½À¾×ÌÐÌÞÀÞb¾¿ÎÌÀÌÞ
ÍÎÃÅÞ  Þ ÁÌÂÆË¾Þ ±ÏÆËÚÌ²Þ
ÊËÌÅÆËÏÐÀÌÞ ÆÞ ÍÌÏÉÃÞ ËÃ×¾Ð¾Þ Å¾
ÁÉØÓË¾Ó¾Þ cËÃÏÞ ÌÐËÌÀÌÞ ÏÃÞ ÍÎ¾ÀÆÞ
ÌÍÆÐÞÐÌÅÆÞÁÎÌÅÃËÞÍÃÎÆÌÂÞÂ¾Þ¿ØÂÃÞ
ÀØÎË¾ÐÞ ÏÞ ÆÂÃ½Ð¾Þ Â¾Þ ÏÃÞ ÂÃÊÌËÐÆ
Î¾Þ Í¾ÊÃÐËÆÈØÐÞ Ë¾Þ kÆÐÈÌÞ n¾É¾Ñ
ÅÌÀÞ ÂÌÞ aÐÌÎÌÞ ÌÏËÌÀËÌÞ ÑÕÆÉÆ×ÃÞ
dÉÃÊÃËÐ¾ÎË¾Ð¾ÞÐÌÉÃÎ¾ËÐËÌÏÐÞÈØÊÞ
Ï¾ÊÆÐÃÞ Ë¾ÏÞ Ì¿¾ÕÃÞ ËÃÞ ÁÌÀÌÎÆÞ ÀÞ
ÍÌÉÅ¾Þ Ë¾Þ ÐÌÀ¾Þ nÌÊËÆÐÃÞ ÉÆÞ È¾ÈÞ
ÃÂÆËÞ¿ÆÀÖÞÊÆËÆÏÐØÎÞÀÅÎÆÀ½À¾ÖÃÞ
Ê¾ÀÅÌÉÃ½Þ Ë¾Þ bÃÌÎÁÆÞ cÆÊÆÐÎÌÀÞ
nÌÞ ÍÌÉÆÐÆÕÃÏÈÆÞ ÍÎÆÕÆËÆÞ f¾Þ Â¾Þ
Ë¾ÓØÏ¾Þ ÃÉÃÈÐÌÎ¾Ð¾Þ ÏÆ Þ ËÃÊ¾ÉÈ¾Þ
Õ¾ÏÐÞÌÐÞÈÌÇÐÌÞÉÆÕËÌÞÃÞÏÐÎ¾Â¾ÉÞÌÐÞ
ÆÂÃÌÉÌÁÃÊÆÐÃÞ Ë¾Þ ÈÌÊÑËÆÅÊ¾Þ lÌÞ
ËÃÞ ÑÏÍ½Þ Â¾Þ ÁÌÞ Ë¾ÓØÏ¾Þ ÏÞ ÐÎÌÐÆÉ Þ
Å¾×ÌÐÌÞÀÅÎÆÀÌÌÍ¾ÏË¾Ð¾ÞÊÆÏØÉÞË¾Þ
ËÃÁÌÞÆÞË¾ÞÐ¾ÈÆÀ¾ÞÈ¾ÐÌÞËÃÁÌÞÀÃÕÃÞ

¿ÃÖÃÞ Å¾ÍÌÕË¾É¾Þ Â¾Þ ÎÃ¾ÉÆÅÆÎ¾Þ
Í¾ÎÐÆÇËÌ ÌÉÆÁ¾ÎÓÆÕËÆ½Þ À¾ÎÆ¾ËÐÞ
Ë¾Þ ÍÎÆÀ¾ÐÆÅ¾ÔÆ½Þ Ë¾Þ ¿ØÉÁ¾ÎÏÈ¾Ð¾Þ
ÆÈÌËÌÊÆÈ¾Þ lÌÞ Ê¾ÀÅÌÉÃ½ÐÞ ¿ÃÖÃÞ
ÏÎÆË¾ÐÞ ÍÌÞ ÕÆÏÐÌÞ ÆÂÃÌÉÌÁÆÕÃÏÈÆÞ
ÍÎÆÕÆËÆÞ¿ÃÅÞËÆÈ¾ÈÀÌÞÕÑÀÏÐÀÌÞÅ¾Þ
ÆÏÐÌÎÆÕËÌÏÐÞ
Þ pØ×ÌÐÌÞ ËÃ×ÌÞ ÏÃÞ ÃÞ ÏÉÑÕÆÉÌÞ
ÍÎÃÂÆÞ ÂÃÏÃÐÆÉÃÐÆ½Þ ÀÞ b¾¿ÎÌÀÌÞ
nÎÆÞ ÐÌÀ¾Þ ËÃÞ ÀÞ Ë¾Õ¾ÉËÆÐÃÞ ÁÌ
ÂÆËÆÞ Ë¾Þ ÂÃÊÌÈÎ¾ÔÆ½Ð¾ Þ ¾Þ ÀØÀÞ
ÀÎÃÊÃÐÌÞ Ë¾Þ ÂØÉ¿ÌÈÞ ÈÌÊÑËÆÅØÊÞ
dÂÆËÞ ÁÌÉ½ÊÞ ÊÃÏÐÃËÞ ÉÆÂÃÎÞ Ë¾Þ
±ÕÃÎÀÃË¾Ð¾²Þ Í¾ÎÐÆ½Þ Ë¾ÎÃÂÆÉÞ Â¾Þ
ÏÎÆË¾ÐÞ kÃÐÌÓ¾Þ ÀÞ ÔÃËÐØÎ¾Þ Ë¾Þ
ÁÎ¾Â¾Þ kËÌÅÆË¾Þ Á¾¿ÎÌÀÔÆÞ ÀÏÃÞ
Ì×ÃÞ ÍÌÊË½ÐÞ ÂÑÓÌÀË¾Ð¾Þ Ì¿ÆÐÃÉÞ
ÂÌÞ cÎ¾Ê¾ÐÆÕËÆ½Þ ÐÃ¾ÐØÎ Þ ÌÐÞ ÈÌ
ÃÐÌÞ ÊÌË¾ÓÆËÆÐÃÞ Ë¾¿ØÎÅÌÞ ¿ÆÉÆÞ
ÆÅÀ¾ÂÃËÆÞ qÌÞ ÐÎ½¿À¾ÉÌÞ Â¾Þ ÏÃÞ
ÍÎÃÀØÎËÃÞ ÀÞ ÍÎÆ½ÐË¾Þ Å¾Þ Î¾Å
ÓÌÂÈ¾Þ Ë¾Þ Á¾¿ÎÌÀÔÆÞ ÁÎ¾ÂÆËÈ¾Þ _Þ
ËÃÞÏÃÞÉÆÞÉ¾ËÏÆÎ¾ÞÏØ×Æ½ÐÞÊÌÐÆÀÞ
ÂËÃÏ Þ ÈÌÁ¾ÐÌÞ ÌÍÎÃÂÃÉÃËÆÞ ÓÌÎ¾Þ
Å¾ÁÌÀÌÎÆÓ¾Þ Å¾Þ ÍÎÃÊ¾ÓÀ¾ËÃÞ Ë¾Þ
Í¾ÊÃÐËÆÈ¾Þ Ë¾Þ kÆÐÈÌÞ n¾É¾ÑÅÌÀÞ
gÞ ËÃÞ ÏÃÞ ÉÆÞ ÍÎÃÀÎØ×¾Þ ÂÑÊ¾Ð¾Þ
ÁÎ¾ÂÆËÈ¾ÞÀÞË½È¾ÈÀÌÞÌÍÎ¾ÀÂ¾ËÆÃÞ
Å¾Þ ÂÃÇÏÐÀÆ½Ð¾Þ Ë¾Þ ÓÌÎ¾Þ ÏÞ ÆÂÃÌ
ÉÌÁÆÕÃÏÈÆÞ ÍÌÂ¿ÑÂÆÞ a½ÎËÌÞ Ã Þ ÕÃÞ
ÊÃÐÌÓØÐÞÃÞ¿ÆÉÞÆÞÂÑÓÌÀËÌ ÞÌÏÀÃËÞ
ÆÏÐÌÎÆÕÃÏÈÌÞ Ê½ÏÐÌ Þ È¾ÈÀÌÐÌÞ ÃÞ ÆÞ
Í¾ÊÃÐËÆÈØÐÞ Ë¾Þ kÆÐÈÌÞ n¾É¾ÑÅÌÀ Þ
ËÌÞÃÂÀ¾ÞÉÆÞÌË½ÞÈÌÊÑËÆÏÐÆÕÃÏÈÆÞ
ÁÌÉÃÊÃÔÞ ÏÆÞ ÃÞ ÊÆÏÉÃÉÞ Å¾Þ ÂÑÓÌ
ÀËÌÏÐÐ¾ ÞÈÌÁ¾ÐÌÞÃÞË¾ÎÃÂÆÉÞÂ¾ÞÏÃÞ
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Þ lÆÃ Þ ¿ØÉÁ¾ÎÆÐÃ Þ ÏÊÃÞ ÓÌÎ¾ Þ
ÈÌÆÐÌÞ Ì¿ÆÕ¾ÐÞ ÆÏÐÌÎÆ½Ð¾Þ cÌÎÆÞ
Î¾ÅÁÌÀÌÎÆÐÃÞ Ë¾Þ Õ¾ÖÈ¾Þ ÀÞ ËÃ
ÒÌÎÊ¾ÉË¾Þ Ì¿ÏÐ¾ËÌÀÈ¾Þ Ï¾Þ ÁÌÞ ÂÌ
È¾Å¾ÉÆÞkÆË¾ÉÌÐÌÞËÆÞÃÞÏÀÃ×ÃËÌÞ
ÀÞ ÏÌ¿ÏÐÀÃËÆÐÃÞ ËÆÞ ÌÕÆÞ q¾ÅÆÞ Ë¾
ÎÌÂÌÍÏÆÓÌÉÌÁÆ½Þ Ë¾ÊÆÎ¾Þ ÆÅÎ¾ÅÞ
Ì×ÃÞ ÏÞ ÍØÎÀÆÐÃÞ ÀØÅÎÌÄÂÃËÏÈÆÞ
ÆÊÍÑÉÏÆÞ ÆÞ ÏÃÞ ÃÞ ÏØÓÎ¾ËÆÉ¾Þ ÂÌÞ
ÂËÃÏÞ lÌÞ È¾ÈÐÌÞ ÔÃËÆÊÞ Ë¾Þ ÂÑÊÆÞ
ÆÏÐÌÎÆÕÃÏÈÌÐÌÞ ÊÆË¾ÉÌ Þ Ð¾È¾Þ ÍÌÂÞ
Ë¾ÍÌÎ¾ÞË¾ÞÃÊÌÔÆÆÐÃÞÏÊÃÞÏÈÉÌËËÆÞ
Â¾Þ ÑËÆ×ÌÄ¾À¾ÊÃÞ ÂÌÈ¾Å¾ÐÃÉÏÐÀ¾
Ð¾Þ Å¾Þ ËÃÁÌÀÌÐÌÞ ÏØ×ÃÏÐÀÑÀ¾ËÃÞ
p½È¾ÖÞ ÏÍÌÊÃËØÐÞ Å¾Þ Î¾ÅÉÆÕËÆÐÃÞ
ÍÃÎÆÌÂÆ ÞÍÎÃÅÞÈÌÆÐÌÞÃÞÍÎÃÊÆË¾
ÉÌÞÎ¾ÅÀÆÐÆÃÐÌÞË¾Þ¿ØÉÁ¾ÎÏÈÆ½ÞË¾
ÎÌÂ ÞÐÎ½¿À¾ÞÂ¾ÞÌÏÐ¾ËÃÞÏ¾ÊÌÞÈ¾ÐÌÞ
ÏÑ¿ÃÈÐÆÀË¾Þ ÍÎÃÔÃËÈ¾Þ Ë¾Þ ÏØÅË¾
ËÆÃÐÌÞËÆ ÞËÌÞËÃÞÆÞÈ¾ÐÌÞÊ¾ÐÃÎÆ½Þ
iÌÁ¾ÐÌÞ Ì¿¾ÕÃÞ ÕÌÀÃÈÞ ÏÃÞ ÏÂÌ¿ÆÃÞ
ÏÞÀÉ¾ÏÐÞÂ¾ÞÍÎÃÔÃË½À¾ÞÈ¾ÈÞÂ¾ÞÏÃÞ
ÏØÓÎ¾ËÆÞ ÆÏÐÌÎÆ½Ð¾ Þ ÎÃÖÃËÆ½Ð¾Þ
ÊÑÞËÃÞÃÞÍÌÉÃÅËÌÞÂ¾Þ¿ØÂ¾ÐÞÊÌÐÆ
ÀÆÎ¾ËÆÞ ÌÐÞ ÊÌÊÃËÐËÆÐÃÞ ÃÊÌÔÆÆ Þ
ËÆÐÌÞËÃÁÌÀÆ ÞËÆÐÌÞÂÌÎÆÞË¾ÞÍÌ ÁÌ
É½Ê¾ÞÁÎÑÍ¾ÞÓÌÎ¾ÞmÐÞË½ÈÌÉÈÌÞÂËÆÞ
ÀÞ ÍÑ¿ÉÆÕËÌÐÌÞ ÍÎÌÏÐÎ¾ËÏÐÀÌÞ Ë¾Þ
b¾¿ÎÌÀÌÞ ÌÐËÌÀÌÞ ÆÅÉÃÅÃÞ Ë¾Þ ÂËÃ
ÀÃËÞÎÃÂÞÐÃÊ¾Ð¾ÞÅ¾ÞÐÌÐ¾ÉÆÐ¾ÎËÆÐÃÞ
Í¾ÊÃÐËÆÔÆÞ `ØÎÅÞ ÍÌÁÉÃÂÞ Ë¾Å¾ÂÞ
ÀÞ ËÃÂ¾ÉÃÕËÌÐÌÞ ÊÆË¾ÉÌÞ ÏÌÕÆ Þ ÕÃÞ
ÂÃ¿¾ÐØÐÞ ¿ÃÖÃÞ ÌÏÌ¿ÃËÌÞ ¾ÈÐÑ¾ÉÃËÞ
ÏÉÃÂÞ Þ ÁÌÂÆË¾Þ nÌÂÂØÎÄ¾Ó¾Þ

година, откакто съм в администрацията, и сега е
времето да благодаря на
тези хора, които очакваха
някой да заработи с тях
по нов начин. Но преди
всичко искам да благодаря на тези, на които им
беше ужасно трудно да
възприемат новия начин
и направиха малки крачки. Може крачките да са
малки, но усещам, че за
тях усилието е голямо, което означава, че те имат
желанието да го направят. Но ние трябва малко
повече да инвестираме в
тях, за да ги направим побързи в тяхното развитие.
Като си направя равносметка на това, което
се е случило в администрацията през тази една
година, изпитвам удовлетворение, защото голяма
част от служителите започнаха да работят и да
мислят по нов начин. Затова им благодаря. Имаме
и много проблеми. Ситуацията в държавата ражда
още повече, но в боя се
каляват другарите, както
се казва. Сега служителите имат уникалния шанс
в една кризисна ситуация
да покажат качества, които могат да ги изстрелят
извън администрацията за
една по-добра кариера.
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Дирекцията на националния парк “Централен
Балкан” отново се включва в поредното ежегодно
среднозимно преброяване
на зимуващите водолюбиви птици в Европа. То
започна в петък и ще приключи в неделя. За България на ежегоден контрол
подлежат 50 територии.
Служител на “Централен
Балкан” е в екип, който
наблюдава водоплаващите
в събота по поречието на
река Тунджа.
През миналогодишното преброяване екипът с
участието на дирекцията
на “Централен Балкан” установи по същия маршрут
около 600 птици от видовете голяма бяла и сива чапла, земеродно рибарче,
малък корморан, полски
блатар, неми и пойни лебеди и изключително рядката птица - голям воден
бик.
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почва да се топи, се оказва, че най-важният инструмент, който имаме, са
хората. Тогава, когато се
стремиш как да намалиш
разходите и да съкратиш
хората, ще ти е необходим един човек, който за
по-малко време и пари
върши много повече работа. Или за повече пари
от досегашните ще даде
повече работа. Сега е моментът 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 време на криза е много важна 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 използват, за да оцелеят?
- През тази една година и аз лично, и останалите ръководители положихме доста усилия, за да
се разбере, че екипността
е важна и че всеки служител е ценен. Изтече една
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Джакузи изобретяват вана
за хидромасаж, която да
лекува хората, страдащи
от артрит. Въпреки че продуктът наистина работел,
продажбите му не били успешни. Много малка част
от хората с артрит можели
да си позволят да закупят
скъпата вана. Така идеята
била забравена до момента, в който братята въвеждат продукта си на различен пазар - като луксозна
стока за богати клиенти.
Много често най-добрият начин да се изпробва една идея е да
се приложи незабавно в
практиката, а не да се
обмисля и анализира надълго-нашироко. Организациите, 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 найразлични 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 поскоро”.
През 1959 г. "Хонда"
навлизат на американския
пазар с цяла гама мотоциклети с ниска мощност.
Следва поредица от неуспехи в продажбите, докато
най-накрая не се установява, че малките мотоциклети, така популярни
в предградията на Токио,
не се възприемат добре
за каране по широките
магистрали в САЩ.
Вследствие на болезнения личен опит, който
придобива, "Хонда" пуска
на пазара серия от мощни мотори, които веднага
стават много популярни.
Сойчиро Хонда, основателят на "Хонда", твърди:
„Много хора мечтаят да
успеят. Успехът може да
дойде само след непрекъснати провали и самонаблюдение. Успехът представлява 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 държавният университет Penn
предлага на своите студенти дисциплина, наречена Провал 101. По този
предмет студентите трябва
да поемат рискове и да
експериментират. Колкото
повече провали претърпят,
толкова по-скоро ще получат шестица по този пред-

мет.
Много известни продукти започват с провал.
В 3М изобретяват лепило, което се проваля
- то просто не залепвало
добре нещата. Но то става
причина за разработване
на бестселър, донесъл огромни печалби - лепящите
се бележки.
Учените от Pfizer тестват ново лекарство, наречено Viagra, което трябвало да сваля високото
кръвно налягане. Мъжете,
които тествали продукта,
съобщили, че продуктът е
неуспешен, защото не сваля кръвното налягане, но в
замяна на това има поло-

жителен страничен ефект.
Така Viagra се превръща
в един от най-успешните
провали за всички времена.
Дори когато един провал не води веднага до
успех, той може да се
разглежда като стъпка по
пътя към целта.
Полезен в това отношение е подходът към провалите 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 компанията в годините на нейното силно развитие. По
това време IBM бил найвпечатляващият бизнес в
САЩ. Уотсън насърчавал
„дивите гъски” (както самият той ги наричал) - хората, които имали неконвенционални, на моменти
дори разрушителни идеи.
Образование за 10 милиона долара.
Един ден в кабинета
на Уотсън повикали един
от вицепрезидентите на
IBM, който наскоро бил
провел неуспешен експеримент и причинил загуба

Ïðîâàëèòå íà óìíèòå ìåíèäæúðè
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В презентацията си
проф. Сидни Финкелстейн
на тема “Защо се провалят
умните мениджъри и какво
можем да научим от техните грешки”. Заглавието
на презентацията съвпада
със заглавието на книгата
на С. Финкелстейн - Why
Smart Executives Fail.
В анализа си, посветен
на лидерството, стратегическия мениджмънт, организационната адаптивност 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 - залагането на чернокожи играчи.
* Провалът на мениджърите на Motorola в преценката на важността на
дигиталните телефони, довела до лицензирането на
технологията им на Nokia
и Ericsson и оттам - до
възхода на конкурентите.
* Провалът на мениджърите
на
Wa ng
Laboratories в преценката 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 самонадеяни в решенията си
и твърде неадаптивни към
променящия се свят.
Интересното в презентацията за провалите на
умните мениджъри е, че
действително става дума
за провали на умни мениджъри. На мениджъри,
които са били на топ-равнище в своето развитие,
постигнали са ужасно много 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.

Åâðîïåéöè ñòðîÿò åâòèíè êàðòîíåíè êúùè
Ново изобретение в
строителството на къщи
съвсем скоро ще измени
облика на пренаселените
квартали по цял свят. В
Европа е разработена технология за производство
на маломерни жилища от
картон и хартия, цената
на които не превишава
5000 долара, пише немския вестник "Spiegel".
Преналелените бедни
квартали по света изглеждат 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 преведено означава "Универсален
световен дом", ще проме-

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

Çàïî÷íà åòàï 2 îò “Ëþáèìèòå
ìàðêè â Áúëãàðèÿ”
Вече тече вторият етап
на класацията “Любимите
марки”, организирана от
списанието за икономика
и мениджмънт “БГБизнес
Бюлетин”. В тази класация
няма жури, а потребителите сами определят кои са
техните любими марки в
19 различни отрасъла.
Гласуването в класацията е само онлайн, а за да
участвате, е необходимо
да гласувате в поне 10
различни отрасъла. Гласуването 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 публикувани във февруарския
брой на списание „БГБизнес Бюлетин”.
Гласуването за любими
марки ще е валидно до
22 януари 2009 г., а след
това ще има трети, финален етап за гласуване.
Окончателните резултати
за любими марки ще бъдат
оповестени през март 2009
година.
Категориите в момента, както и състезаващите

се марки са:
* Хранителни продукти: 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 напитки: Coca-Cola, Cappy, Девин, Pepsi, Pfanner, Fanta.
* Мобилни апарати: Nokia, Sony Ericsson,
Samsung, Apple iPhone,
Motorola, HTC.
* Автомобили: BMW,
Audi, Mercedes, Toyota,
Volkswagen, Peugeot.
* Медии: bTV, Нова
телевизия, Капитал, azjenata.com, az-deteto.com,
24 часа.
*
Бяла
техника:
Gorenje, Bosch, Whirlpool,
Indesit, Electrolux, Ariston.
* Спортни облекла и
принадлежности: Adidas,
Nike, Puma, Diamond,
Rossignol, Reebok.
*
Високоалкохолни напитки: Absolut, Jack
Daniel’s, Baileys, Tullamore
Dew, Finlandia, Johnnie
Walker.

* Нискоалкохолни напитки: Загорка, Baileys,
Martini, Каменица, Bacardi,
Шуменско.
* Банки и финансови институции: УниКредит Булбанк, ПИБ, ОББ,
Raiffeisenbank, ДСК, Пощенска банка.
* Тютюневи изделия:
Karelia, Victory, Marlboro,
Parliament,
Davidoff,
Cohiba.
* Заведения: Happy,
MacDonald’s, KFC, Уго,
Виктория, Планет.
* IT продукти: HewlettPackard, 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 обзавеждане: Martinelli, IKEA, Roca,
АИКО, Арон, Como.
* Машини за индустрията: Bosch, Hilti, Siemens,
Komatsu, Caterpillar, Sony.
Можете да се включите в гласуването още
сега, за да посочите вашите любими марки в сайта
MyLoveMarks.eu.

дем практичсеки екологически безопасна и най-важното евтина къща, която
ще преобрази както вида,
така и начина на живот
в пренаселените квартали по света, казва Херд
Нимелер, който се занимава 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 къщите, 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 еластичност, което го прави особено подходящ за район с
повишена сеизмологична
опасност.
Патентът за материала
е притежание на швейцарската фирма Wall AG. Архитектите 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 хиляди къщи.

×èêàãñêè ìèëèàðäåð ñúâåòâà äà ñå
èíâåñòèðà â íåäâèæèìè èìîòè â
Áðàçèëèÿ, Åãèïåò è Êèòàé
Чикагският милиардер
Сем Зем (Sam Zell), който е натрупал огромното
си състояние от инвестиции 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 найпривлекателните страни
за влагане на капитали в
недвижими имоти, пише
изданието PropertyWare.
"В тези страни има дефицит на жилища, за преодоляването на който са
необходими чуждестранни
инвестиции", смята Зел. По
думите на чикагския милиардер изгодно ще е влагането на пари в недвижими
имоти в Бразилия, защото
икономическият потенциал
на тази страна през следващите 30 години може да
изпревари в темповете си
дори Китай.

 

"В Египет просто има
огромна нужда от жилища", казва Зел.
За потенциалните инвеститори особено привлекателни могат да бъдат
и инвестициите в недвижими имоти в Китай, където
цените на жилищата са
много ниски.
Световната финансова
криза ще окаже негативно
влияние на доверието на
инвеститорите към пазарите на недвижими имоти
в Европа и САЩ. Равносметките сочат, че търсенето на жилища не е било
толкова високо, колкото е
било очаквано по-рано.
Освен тях, Япония ще
загуби инвеститорския интерес, заради резкия спад
в прираста на населението, а Индия - заради корупцията на чиновниците,
е коментарът на чикагския
милионер.
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на фирмата в размер на
10 млн. щатски долара. Вицепрезидентът предположил, че ще бъде уволнен,
написал си оставката и я
представил на президента.
Уотсън отказал да я приеме. „Защо да те губим?”,
попитал той. „Току-що ти
дадохме образование на
стойност 10 милиона долара.”
През 1985 г. Coca Cola
експериментира с въвеждането на пазара на новата напитка „New Coke”,
която предлагала нов вкус
и имала за цел да замени
класическата „Coke”. Новият продукт успешно преминава всички предварителни тестове и проверки, но
накрая се оказва крупен
маркетингов неуспех и се
проваля напълно.
Нанесъл ли е този
огромен провал някакви
трайни щети на компанията Coca Cola? Вероятно
не. Това бил неуспешен
експеримент, но Coca
Cola оцеляла, помъдряла и
просперирала. Както казва Ницше: „Това, което не
ме убива, ме прави по-силен”.
Един иновативен лидер
насърчава експериментите. Трябва да учите хората
на това, че всеки провал
е стъпка по пътя към успеха. За да бъдете истински адаптивни, следва да
предоставите на хората си
свобода да иновират, да
експериментират и да успяват. 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 неуспешно, и некомпетентния провал, при който хората се
провалят поради липса на
елементарни знания, умения или усилия.
* Постарайте се хората 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 възпитавайте 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 заслужаващите уважение провали.
Хвалете и възнаграждавайте публично онези служители, които са „постигнали” подобни провали.
Статията на Пол Слоан
достига до читателите на
NovaVizia.com с неговото
любезно съгласие.
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1. Никога не пушете
веднага след храна. Експертите са доказали, че
изпушената цигара, веднага след като сте се хранили, съответства на 10
изпушени цигари. Представете си само: получаваш
удоволствие от една цигара, а организма ти тровят
десет. Храната от стомаха
се връща в хранопровода
и като следствие - издут
корем, киселини, усещане за препълнен стомах и
дори язва.
Полезно е да се хапне
бонбон или сладолед.
2. Не яжте плодове веднага след като сте
свършили с основното ястие. Плодовете, консумирани веднага след храна, ще
раздуят корема ви, защото 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 разграждането на мазнините.
3. Не пийте веднага
или заедно с храната чай!
В чая се съдържат голямо
количество киселини, които затрудняват смилането
на белтъка, приет с храната. По-добре изпийте чаша
сок или кафе.
4. Ако сте се хранили
със стегнат колан на талията, не си и помисляйте да го отпускате след
храна, колкото и да ви
се иска. Така се намесвате в храносмилателния
процес. При това доста
грубо, физически. Сега
цялата храна веднага ще
слезе надолу като буца и
преработването й за известно 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 банята, да отидете на сауна
или масаж. Не всичко е
толкова просто. Къпането
предизвиква активизиране
на кръвообращението към
ръцете, краката и изобщо

към повърхността на тялото. Съответно, притокът
на кръв към стомаха се
намалява. Какво следва от
това, помислете сами.
6. Чували сте сигурно
една поговорка: "Ако искаш да живееш 100 години, прави 100 крачки след
ядене". Не на всички поговорки обаче човек трябва
да се доверява. При ходене способността на храносмилателната система се
понижава - не всичко, което трябва, ще се усвои, а
и самият процес ще тръгне
по-бавно. Свикнете да не
ядете на улицата, в движение - тогава организмът ви
е напрегнат, той не успява
да се съсредоточи върху
преработването на храната. 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 нахраните. Рискувате да си
докарате гастрит и стомашна инфекция, тъй като
храносмилателният процес
се дисбалансира.
Какво тогава може
да се прави след обяда?
Лекарите съветват хората
със сърдечни заболявания
или проблеми с храносмилателната 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 нахранят, е по-добре просто
да поседят, избирайки си
уютно местенце, или да
продължат да си работят.
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Въртим “Замунда” и
къркаме с Борката. Думам
му:
- Омръзна ми животецът, Боре! Изяде ме пустата и фустанела! Пари,
та пари! Ще замина за
Замунда!
- Ами казанът? - усмихва ми се.
- Ще го напълня! И мерак имам даже. Ще им
предложа нашенско меню,
че иначе кой знае как ще
ме накълцат за техните

специалитети. Да ме сварят с боб.
Борката махна с ръка
и отсече:
- Със зелка ще е по-добре. Че боб може и да са
виждали, ама кисела къдравка зелчица едва ли?
- Да не съм грухчо, бе!
Внимавай, Боре, ще си развалим приятелството.
- Виждам, виждам, че
не си “продукт на съвремието” – 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 зелка – една “зографка”. Ще
изпразня кацата. Закъсах...
Спасявай положението!
- Ами Ефросина?
- И на това колай се намирва. Виквам някоя нощ:
“Апаши! Хайдуци! Помощ!”
И зелките изчезнали.
- Че откога ще са минали на зелки? Да е кокошка, пуйка... Ще усети
Ефросина.
- Ами?! Хич даже! Той,

женският акъл – кукувица
го изпила, щото! Ха, давай
“зографката”, докато не е
затворил Ламби бакалницата. 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. Замислих се... Няма ли да
стане по-вкусна гозбата, да
е мешана и със зеле, и с
боб?! Боба го бях платил
на Ачката.
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Един млад петел много
искаше да се съеши с една

Не знам как се казваше, викаха му Кърцата. 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, изкрънкваше почерпки, спазваше опашки. Преди
време се бяхме наредили за бира и кебапчета.
Чакахме търпеливо, въпреки напиращите слюнки. Опашката вървеше бавно.
Изведнъж се появи Кърцата. Влачейки крака, 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?...

пъстра ярка, но тя все му
бягаше. Какво ли не правеше 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! Което си е право, ярката
харесваше кукуригането му, но отбягваше
петлето, понеже само
кукуригането не й стигаше.

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. Тозчас 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 някакво зрънце...
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- Çàùî óêðàèíöèòå íå ïóñêàò òðàíçèòíèÿ ãàç?
- Çàùîòî äîêàòî å íÿìàëî ãàç, ñà îòêðàäíàëè òðúáèòå...
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- Г-жо Шиварова, какво Ви мотивира да се захванете с благотворителна дейност и да поемете
председателския пост
на женското дружество
„Майчина грижа“?
- Женското благотворително дружество „Майчина грижа“ е възобновено
през декември 1992 г., а аз
съм негов член от февруари 1993 г. Мотивацията ми
да се включа в неправителствената организация
беше, че бабата на моя
съпруг Малама Шиварова
е една от дарителките на
старото дружество. Тя е
записана в Златната книга 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 накара да продължа семейната
традиция, да бъда полезна и аз, доколкото мога,
да помагам на страдащите
хора. Защото периодът, в
който влезе нашата държава през 90-те години
на миналия век, роди немалко мъка и трябваше
някой да даде надеждата
на изпадналите в беда,
че съществува доброта и
съпричастност в този свят.
Това беше моето вътрешно усещане. Нещо, което трудно бих обяснила с
думи.
- Кои са ценностите,
които получихте в наследство от Вашите родители, които в днешно
време като че ли позабравихме?
- 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 убеди за цял живот, че преди всичко трябва да се
отнасяме с любов един
към друг, да се уважаваме, да ценим присъствието на другия. Спомням си
по време на празниците,
особено януарските, какво
беше отношението между съседите. Тъй като бях
дете, което растеше само
с майка, всички те полагаха грижи и за мен, помагаха на майка ми с каквото
могат. Дотолкова, че никога не съм чувствала липсата на баща. Съществуваше
съвсем естествена връзка
между хората в квартала,
цареше атмосфера на взаимопомощ. Ние живеехме на ул. „Кукуш“, където
всички бяхме като едно
голямо семейство. Най-хубавата къща беше на търговския представител на
„Сингер“ Лудвиг Вайляк, в
този район беше и домът
на арх. Войтецки, жена му
г-жа Войтецка беше преподавателка в Стопанското
училище. Наистина бяхме
като едно семейство. Децата 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 въпрос за финансови възможности, семействата на
Войтецки или на Лудвиг
Вайляк ги имаха, бяха богати. Но децата им нито
един път не показаха високомерно отношение към
нас, по-бедните, нито един
път не проявиха агресивност 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 съобразява с тях. Дисциплината
в личен и обществен план
е загърбена. Жените от
„Майчина грижа“ поддържаме контакти на различни нива – в училища, фирми, институции, и наблюдаваме какво е състоянието
на общественото съзнание. Особено в училищата
се сблъскваме с факта,
че младите хора наистина знаят своите права, но
задълженията - не. Голяма
част от тях дори не разбират, че носят със себе си
и огромната отговорност
пред бъдещето, скрита в
техния днешен ден. А това
е изключително тревожна
тенденция.
Вярно, ние израснахме в тежки години. Тогава
имаше насаждане на отношение един срещу друг,
на противопоставяне на
децата от буржоазен и
работнически, както беше
модерно да се казва, произход в пионерската организация, в която съм била,
в Комсомола. По този начин се насаждаше разделението между хората.
Струва ми се, че именно
сега то покълна и порасна в нелицеприятна посока. Събудиха се завистта,
силния егоизъм и станаха
основа във взаимоотношенията, а това тръгва от
възпитанието в най-ранна
детска възраст в семейството.
- Струва ми се, че никой не насажда формули
и готови модели на поведение. Не е ли възпитанието всичко, което се
случва около младия човек, и какво трябва да се
промени, за да се тушират
агресивността, безразличието?
- Според мен обществото трябва да създаде атмосфера на взаимодействие между семейство,
училище, медии, институции, заобикаляща среда.
Има ли някой, който да
следи какво се излъчва
по различните телевизионни 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 отношение, грижовността да се
ритат в тъмнината, на ъгъла. Наблюдавам вече, че
и в училищата се налага
мнението, че най-важното
в живота са парите. Забрави се за така наречената
кръжочна дейност, в която навремето младите се
подготвяха в най-необходимите умения за живота.
Децата бяха ангажирани
с онова, което им допада.
Та нали само двайсетина
години ни делят от времето, когато имаше Станция
на младите техници, на
агробиолози, на кръжоци
по шев и кройка, по готварство, по танци. Вместо
да стоят по заведенията,
пред телевизионния екран
или пред компютърните
игрички, децата могат да
запълват свободното си
време с полезни и необходими занимания.
- Много средства ли
са нужни за обгрижването 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 някакви 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 набира средствата за благотворителност чрез дарения.
Търсим и нови попълнения
в нашите редици. Възрастта е без значение.
- Трудно ли се осигуряват средствата?
- Трудно е. Има ръководители и собственици
на фирми, които дори не
желаят да ни приемат като
чуят, че с тях иска да се
срещне представител на

обаче срещата с обидното
поведение ни амбицира
да вършим с още по-голяма настойчивост нашата
работа. А ние не искаме
кой знае колко много. В
сравнение с нашите предшественички, които са работили 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 изпада в безнадеждност. Затова събираме средства за
такива случаи – за Стефан
Денчев, който е в будна
кома, за нуждаещи се от
лечение, от операции деца.
Ако изнесем всичко, което сме направили от 1992

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 проблема кого ли не, стигали сме
до г-н Светослав Лучников,
но всички наши усилия останаха без резултат.
- Това ли е най-голямата Ви болка – че не успяхте да спасите сградата?
- 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 собственото си имущество, за да
вземе заем за строителството на сградата. И понеже си нямаме собствен
дом, вече две години се
събираме два пъти месечно в Общината.
- Имате ли намерение да потърсите дом за
„Майчина грижа“?
- Хубаво ще бъде да
имаме. В Пловдив например, а и в други градове
на страната, Общината е
отделила една сграда за
неправителствените организации, които могат да се
събират там. Същевременно в нея има и заведение,
чието функциониране би
могло да осигури частично
издръжката им. Една хубава сграда – която се ползваше от Историческия музей - в центъра на града,
продължава още да стои

бал за Сирни заговезни.
Продължавате ли тази
стара габровска традиция?
- Този бал вече се организира от „Ротари“. Нашите изяви са в Деня на
семейството – 21 ноември.
Тогава правим благотворителна вечер, която през
2008 г. беше с кулинарна изложба – събрахме
приличната сума от 2386
лева, която използваме за
попълването на четирите
благотворителни фонда
и за съвместния с Тун,
Швейцария, проект „Обедна маса“. Той „върви“ вече
шеста година и е за децата 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 трябва 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 нотариус, който пожела да дари
средства за лечение на
ученика от Математическа
гимназия, който е в будна кома. Когато организирахме акцията за Стефан
Денчев, много габровци ни
се обаждаха и даряваха
кой каквато възможност
има. Впечатлена бях, че
откликнаха повече пенсионерите и обикновени хора,
а бизнесът тогава като че
ли остана настрана. Тогава
ме спираха по улиците, за
да ми дават пари за лечението на момчето. Майка
му ми разказваше как и
нея са спирали по пътя
и са давали по 10, по 20
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„Майчина грижа“. Дори не
искат да ни изслушат за
какво са предназначени
търсените от нас средства.
- Обидна ли е срещата
с подобно отношение?
- Наистина това отношение ни обижда. Защото
ние не търсим средства
за нас, а за изпадналите
в беда. Ето, през седмицата се чества 220 години
от рождението на Васил
Априлов и 174 години от
основаването на Априловска гимназия. Това средище на знанията нямаше да
съществува без щедростта
на Николай Палаузов и
Васил Априлов, без големите сърца на другите повече или по-малко заможни габровци. Сещам се и
за думите на директора
на гимназията Анна Маринова, 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 полезни, да правим добро,
за да не губят своята вяра
хората.
- Нали не ми казвате,
че има хора, които се опитват да стъпчат Вашето
желание да правите добро?
- Не бих се изразила
толкова силно. Но наистина вместо с уважение, на
много места ни посрещат
с пренебрежение. Жалкото е, че млади хора мислят по този начин. Често

е родена на 7 юли 1940 г. в Габрово. Завършва Априловска гимназия през 1958 г., с което много се
гордее, тъй като и днес в училището е запазен
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 благотворително дружество „Майчина грижа“.
г. досега - а ние водим
строга отчетност на всеки
постъпил в дружеството и
похарчен лев – дори найголемите неверници ще се
убедят, че наистина нашата дейност е неоценима.
- Наблюдавам, че за
всяко начинание цялото ръководство вървите
ръка за ръка. Трудно ли се
постига подобно единодействие?
- Да се събере една
общност от хора с различни интереси, но с един
морал и една цел, не е
лесно в днешно време.
Но каузата, зад която сме
застанали, ни обединява.
- Нуждаещите са толкова много - как подбирате хората, на които помагате?
- В дружеството постъпват немалко молби за
помощ. Ние правим сериозно проучване на социалното положение и финансовите възможности на
човека, когото трябва да
подкрепим. Защото трябва
да се убедим, че осигурените от нас средства ще
попаднат на точното място. 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 набирането на средства. Ние
не разполагаме и с помещение, в което да се
събираме. Защото много
хора считат, че съборената
вече сграда на „Майчина
грижа“ е наша. Тя наистина е била собственост

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 възможност да организираме различни полезни за младите
жени курсове – по готварство, по шев и кройка,
сервиране, за формирането 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 надеждата за това.
- А не е ли и „Майчина
грижа“ дружеството, което дава надежда на хората?
- Това е и смисъла на
нашата работа – да даваме вяра и надежда, че
съществуват хора с християнски добродетели и морал, които са с желание
да помагат.
- Има ли хора, които
спекулират с вас?
- Медалът има две
страни. Има наистина някои хора, които се възползват. Знаят, че „Майчина грижа“ помага, че
проявява разбиране към
тежката ситуация в страната, че на много хора им
е трудно да се справят и
се опитват да ни подведат
и да злоупотребят с нашето доверие.
- Вие бяхте организатори на благотворителния

лева.
- Наистина сит на гладен трудно хваща вяра, но
защо според Вас нямащите са с по-щедри сърца?
- Защото са препатили. А част от париимащите 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 алчни, та 50 или 100 лева им
се виждат много. Ако си
спомняте, миналата година
събирахме пари за протеза на Петя Кръстева. И понеже 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 оставям без коментар. Понякога начина на мислене
на нашите бизнесмени ме
изненадва.
- Важно ли е човек да
се почувства обгрижен?
- Разбира се. На нашите празници ние каним
хората, на които сме помагали. Не можете да си
представите какво е усещането, когато видите благодарността в очите им.
- Има ли криза на благотворителността, на щедростта?
- Има. Наблюдавам например, че съществуват
фондации, които организират големи показни благотворителни акции само
по големите празници. Но
хората имат нужда от подкрепа и в делника, в ежедневието. 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 постоянство си пробива път, такава е и работата на дружеството.
- Кога бяха най-щастливите Ви години?
- Може би, когато работех в „Реклама“. Защото
тогава се полагаха основите на рекламната дейност в страната. Тогава
атмосферата, при която
работехме, беше невероятна. Поддържахме връзка
с творци от цялата страна
и всеки от контактите ни
обогатяваше.
- Вашата детска мечта?
- Да стана летец. Мой
кумир беше не само първата българска жена-пилот Мария Атанасова, но и
габровката Крил. Навремето действаше една организация, 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 прегледи ми откриха някакво
скрито кривогледство и ме
отхвърлиха. Получила съм
го благодарение на това,
че вечер четях легнала на
една страна. Така се простих със своята мечта. Но и
сега ме стяга сърцето като
видя следите по небето.
- Би ли могъл да се
стече по друг начин Вашият живот?
- Разбира се. Може да
Ви прозвучи малко претенциозно от моя страна,
но усещах у себе си качества за юрист. Може
би щях да стана добър
адвокат, но когато реших
да кандидатствам през
70-те години за задочно
обучение, трябваше според действащия закон да
получа съгласие от ръководството на предприятието. Тогавашният директор
Каменов не ми разреши.
И не успях да осъществя
и другата си мечта.
- Любимите Ви празници?
- Рождените дни на дъщерите ми, на внуците ми,
Коледа, Великден, празникът на „Майчина грижа“,
който е вторият ден на
Великден.
- Дори и на 68 години
Вашият външен вид е приятен за окото, нито един
път не съм забелязала да
излезете навън неглиже,
защо?
- Още от гимназията
съм запомнила онова изречение на Чехов: „Всичко
у човека трябва да бъде
прекрасно – и душата, и
дрехите, и мислите“. Оттогава 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 випуска от Априловска гимназия през май миналата
година като че ли съучениците се преоткрихме. Започнахме да се събираме
всеки понеделник. Влязохме в бита си, сприятелихме се отново. Това е в понеделник. Иначе планирам
какво имам да върша във
всеки свой ден. А той е
пълен със срещи с хората.
Не бих могла да се затворя вкъщи, да изпадам в
униние, в самота. Обичам
да чета, обичам да се докосвам до словото. Чета
много исторически книги.
Предпочитам българските
автори. В библиотеката
има едно рафтче с габровски автори – изчела съм
всичко оттам. Като се започне от Йордан Хаджиев
и се стигне до Калин Илиев. Умни и кадърни хора
има в Габрово. Трябва да
ги пазим и ценим.
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ÞÁ ÞÞÉÀ ÞsÆ¾ÐÞnÑËÐÌÞ
Þ ÞÞÁ ÞÞÉÀ ÞÍÎÌÂ¾
À¾ÞÞÞÞ; Þ=
pndwlmÝ odk_oidÝ Å¾Þ ÉÃÈ¾Þ
ÈÌÉ¾Þ ÍÎÌÂ¾À¾Þ Þ Þ Þ
; Þ=
pndwlmÝ kdoudcdpÝ Þ dÞ
ÍÎÌÂ¾À¾ÞÞÞÞ; Þ=
k_fc_Ý ÝÞI ÞÞÁ ÞÍÎÌ
Â¾À¾ÞÞÞÞ; Þ=
odlmÝ qrglbm Ý  Þ Þ Á Þ
ÆÈÌËÌÊÆÕËÌ Þ ÍÎÌÂ¾À¾Þ Þ
ÞÞ; Þ=
kgqur`gwgÝ j_lpyo Ý Þ

ÁÞ ÍÌÞ ÂÌÁÌÀ¾Î½ËÃÞ ÍÎÌÂ¾À¾Þ
 Þ; Þ=
sg_qÝ qgnmÝ Þ Þ Á Þ Þ I Þ
ÃÈÏÐÎÆ ÞÔÃË¾ÞÞÉÀ ÞÍÎÌÂ¾À¾Þ
ÐÃÉÞÞÞÞ; Þ=
pndwlmÝ 67Ý bÌÉÒÞ Þ ÐÎÌÇÈ¾ Þ
Þ Á Þ ÌÐÉÆÕÃË Þ ÊÌÄÃÞ ÌÐÞ ¾À
ÐÌÈØ×¾ ÞÔÃË¾ÞÞÉÀ ÞÍÎÌÂ¾
À¾ÞÐÃÉÞÞÞÞ; Þ=
pd_qÝ imocm`_Ý Þ Þ Á Þ Þ
ÈÑ¿ÆÈ¾ Þ ÈÉÆÊ¾ÐÆÈ Þ ÍØÉÃËÞ ÃÉÞ
Í¾ÈÃÐ Þ Å¾Þ Þ ÉÀÞ ÍÎÌÂ¾À¾Þ
ÞÞÞ; Þ=
ndemÝ Ý Þ _a Þ ÔÃËÐÎ¾ÉËÌ Þ
ÉÃÐÆÞ ÂÄ¾ËÐÆ Þ ÍÎÌÂ¾À¾Þ Þ
ÞÞ; Þ=
pndwlmÝ mndjÝ _ÏÐÎ¾Þ Þ $Þ
Þ Þ Á Þ ÔÃËÐÎ¾ÉËÌ Þ ¾É¾ÎÊ¾ Þ
#$ ÞÞËÌÀÆÞÅÆÊËÆÞÁÑÊÆÞ ÞÞ
ÞÞ; Þ=
bmjsÝ ))) Ý Þ 3$) Þ Þ Á Þ
ÀËÌÏ Þ Å¾Þ Þ ÉÀÞ ÍÎÌÂ¾À¾Þ
ÞÞÞ; Þ=
pndwlmÝ n_p_q Ý Þ ¿ÃËÅÆË Þ
ÞÁ ÞÍÎÌÂ¾À¾ÞÐÃÉÞÞ Þ
ÞÞÞ; Þ=
k_fc_ÝÝ ÞÞÁ ÞÍÎÌÂ¾À¾Þ
ÐÃÉÞÞÞÞ; Þ=
smocÝf_ÝÞÉÀÞÍÎÌÂ¾À¾ÞÐÃÉÞ
ÞÞÞ; Þ=
prfrigÝbo_lcÝaÆÐ¾Î¾Þ¯ÞÂÄÆÍ Þ

gkmqgÝnomc_a_
iyx_Ý aÝ ÏÞ cÎ¾Á¾ËÌÀÔÆÞ ÍÌÞ
ÂÌÁÌÀ¾Î½ËÃÞ ÍÎÌÂ¾À¾Þ Þ Þ
 ÞÞÞ
n_oudjÝ Ý Þ ÈÀÞ Ê Þ ÀÞ ÈÀÞ
oÑÏÃÀÔÆÞÅ¾ÞÞÃÀÎÌÈÀÞÊÞÍÎÌ
Â¾À¾Þ ÐÃÉÞ Þ Þ Þ ; Þ
=
iyx_ÝaÝÏÞiÌÅÆÎÌÁÞ ÞÞÈÀÞÊÞ
ofn Þ ÅÃÊ½Þ Þ ÈÀÞ Ê Þ ÀØÅÊÌ
ÄÃËÞÉÆÅÆËÁÞÆÉÆÞ¿¾ÎÐÃÎ ÞÍÎÌÂ¾
À¾ÞÐÃÉÞÞÞÞ; Þ=
t_jdÝ Ý Þ ÈÀÞ Ê Þ rng Þ Þ
ÈÀÞ Ê Þ ÀÞ b¾¿ÎÌÀÌ Þ ÀØÅÊÌÄÃËÞ
ÉÆÅÆËÁÞ ÆÉÆÞ ¿¾ÎÐÃÎ Þ Þ ÍÎÌÂ¾À¾Þ
ÞÞÞ; Þ=
pndwlmÝ carpq_dlÝ ÍÎÃÂÆÞ
dÏ¾Þ ÍÎÌÂ¾À¾Þ Þ Þ Þ
; Þ=
n_oudj Ýrng ÝÞÂÈ¾ ÞÂÌÞ±qÃÓ
ËÌÊ¾ÎÈÃÐÞ dÀÎÌÍ¾² Þ ÔÃË¾Þ ÍÌÞ
ÂÌÁÌÀ¾Î½ËÃÞ Þ Þ Þ Þ
; Þ=
kdfmldqÝ Ý Þ ÈÀÞ Ê Þ ËÌÀÌÞ
ÏÐÎÌÆÐÃÉÏÐÀÌ Þ ÆÂÃ¾ÉÃËÞ ÔÃËÐØÎ Þ
ÞÃÀÎÌÈÀÞÊ ÞÍÎÌÂ¾À¾ÞÞ
ÞÞ; Þ=
nmkdxdlgdÝaÝÏÃÉÌÞaÎ¾ËÆÉÌ
ÀÔÆÞ ÞÞÈÀÞÊÃÐÎ¾ ÞÍÎÌÂ¾À¾
Â¾À¾Þ ÍÌÂÞ Ë¾ÃÊÞ ÐÃÉÞ Þ Þ
Þ; Þ=
bmo_Ýnomc_a_ÝÐÃÉÞÞÞ
Þ; Þ=

n_oudjÝ pÝ ¿ÆÅËÃÏÞ ÍÎÃÂË¾Å
Ë¾ÕÃËÆÃ Þ ÀÉ½ÅØÉÞ ÀÞ ÏÆÉ¾Þ nrn Þ
ÍÎÌÂ¾À¾ÞÞÞÞ; Þ=
n_oudjÝ Ý Þ ÂÈ¾ Þ ÏÎÃ×ÑÞ ±qÃÓ
ËÌÊ¾ÎÈÃÐ² ÞÍÌÞÂÌÁÌÀ¾Î½ËÃÞÍÎÌ
Â¾À¾ÞÞÞÞ; Þ=
pbjm`~dkgÝ km`gjlgÝ ÈØ×ÆÞ
ÏÞÊÃÐ¾ÉË¾ÞÈÌËÏÐÎÑÈÔÆ½Þ ÞÌÐÉÆÕ
Ë¾Þ ÐÌÍÉÌÆÅÌÉ¾ÔÆ½Þ Þ Þ Þ
Þ; Þ=
odpqmo_lq Ý cdhpqa_x Ý ÀÞ
ÔÃËÐØÎ¾Þ Ë¾Þ cÎ½ËÌÀÌÞ ÍÎÌÂ¾À¾Þ
ÆÉÆÞ Â¾À¾Þ ÍÌÂÞ Ë¾ÃÊÞ Þ Þ
Þ; Þ=
n_oudjÝ aÝ ÏÞ jÃÏÆÕ¾ÎÈ¾Þ Þ Þ
ÂÈ¾ Þ ÍÎÌÂ¾À¾Þ ÆÉÆÞ Å¾ÊÃË½Þ Å¾Þ
¾ÀÐÌÊÌ¿ÆÉÞ Þ Þ Þ Þ
; Þ=
_n_oq_kdlq Ý l_Ý iÌÉÃÉÌ
ÐÌ Þ ÐÑÓÉ¾ Þ Þ ÈÀÞ Ê Þ ÍÎÌÂ¾À¾Þ
 Þ; Þ=
gfbmclmÝ carpq_dl Ý Í¾ËÃ
ÉÃË ÞÑÖÆÎÃË ÞÞÈÀÞÊ ÞdÏ¾ ÞÈÌ
ÊÃËÐ¾ÎÞ ÞÞÞÞ; Þ=
iyx_Ý pÝ Á¾Î¾Ä Þ ÂÀÌÎ Þ ÏÑÖÆËÆÞ
Ë¾Þ¿ÑÉÞ±pÐÌÉÃÐÌÀ²ÞÞÍÎÌÂ¾À¾Þ
ÞÞ; Þ=
_n_oq_kdlqÝ Ý Þ ÈÀÞ Ê Þ
ÆÂÃ¾ÉÃËÞ ÔÃËÐØÎ Þ ËÌÀÌÞ ÏÐÎÌ
ÆÐÃÉÏÐÀÌ Þ ÍÎÌÂ¾À¾Þ ÐÃÉÞ Þ
ÞÞ; Þ=
camolmÝk~pqmÝÀÞÏÞfÂÎ¾ÀÈÌ
ÀÃÔÞÌÐÞÞÂÃÈ¾Î¾ ÞÍÌÉÑÎ¾ÅÎÑÖÃ

nmvgpqa_ld
dqÝ¯_jdip_lcyoÝhmoc_lma²Þ
Þ nomsdpgml_jlmÞ nmvgpq
±¯§§¦«¤¯¬®¯¤©±§¯¬¤
a_ld Þ ÍÎ¾ËÃÞ Ë¾Þ ÈÆÉÆÊÆÞ ÆÞ Ð¾
ÍÆÔÃÎÆÆÞ ÞÌÒÆÏÞÐÃÉÞÞÞ §§¦¯ ±©¬©²´¬§
 ÞÞÞ ÞÞÞ ¤¦°®¯¬¬¨±¹¯°¤¬§¾±
 ÞÞÞÞÀÃÕÃÎ 
¤©§®¡¢ ¯¡§¯¤¢§¬
ĕʓʀǡǟȌŨ
pqomgqdjpqam

iyoqgÝ ÝÞÞ
iyoqg Ýnom`ga_Ý ÞÞÞ ÐÆÞ ÞÞÞÞ; Þ=
jdndldÝ l_Ý Ð¾ÍÃÐÆ Þ É¾ÐÃÈÏ Þ

_jnglgpqgÝ Ý  ÀØÐÎÃÖË¾Þ ÆÅÌÉ¾ÔÆ½Þ Þ Þ
_jnglgpqgÝ Ý  ÞÞ; Þ=
iyoqg Ýnom`ga_Ý Þ wn_ijmai_ÝgÝ¿Ì½Þ ÞÈÌÎÃÈÐ
ËÌÏÐÞ ÆÞ ÂÌ¿ÎÆÞ ÔÃËÆ Þ ÍÎÃÂÉ¾Á¾Þ

ÞÞÞ; Þ=
iyoqgÝ ÝÞÞ
rpjrbgÝ pÝ ¿¾ÁÃÎ Þ ÊÌÄÃÞ ÆÞ ÌÐ qdo_imq_ Ý s_~lp Ý ÁÆÍÏÌ
Â¾À¾ËÃÞ ÍÌÂÞ Ë¾ÃÊ Þ bpaÞ fptÞ Þ È¾ÎÐÌË Þ ÀØÐÎÃÖË¾Þ ÆÅÌÉ¾ÔÆ½ Þ
ÖÍ¾ÈÉÌÀÈ¾Þ ÆÞ aÆiÞ Þ Þ Þ
ÞÞÞ; Þ=
prtmÝ pqomgqdjpqam Ý ÍÎÃÂ  ÞÞÞÞ; Þ=
ÏÐÃËË¾Þ Ì¿ÖÆÀÈ¾Þ ÏÞ ÁÆÍÏÌÈ¾Î nmpq_a~Ý s_~lp Ý ÐÃÎ¾ÈÌÐ¾Þ
ÐÌË ÞÍÎÃÁÎ¾ÂËÆÞÏÐÃËÆ ÞÌÈ¾ÕÃËÆÞ ÆÞ ÀÏ½È¾ÈØÀÞ ÀÆÂÞ Ì¿ÉÆÔÌÀÈÆÞ Þ
Ð¾À¾ËÆÞ Þ Þ Þ Þ ; Þ ÞÞÞ; Þ=
ayqodwdlÝ glqdogmo Ý ÎÃ
=
pqomgqdjlgÝrpjrbgÝË¾ÞÍÎÆ ÉÃÒËÆÞ ÆÞ ÁÉ¾ÂÈÆÞ ¾ÎÐÞ Ê¾ÅÆÉÈÆ Þ
ÃÊÉÆÀÆÞÔÃËÆÞ ÞÞÞÞ ÒÎÆÅÌÀÃÞ Þ Þ Þ Þ
; Þ=
; Þ=
odkmlqÝl_ÝÍÌÈÎÆÀÆÞÆÞÕÆÏÐÃ i_vdpqadlÝ ayqodwdlÝ ÎÃ
ËÃÞË¾ÞÈÌÊÆËÆÞ ÞÐÃÉÞÞÞ ÊÌËÐÞ ÖÍ¾ÈÉÌÀÈ¾ Þ ÁÆÍÏÌÈ¾Î
ÐÌË ÞÃÉ ÞaÆi ÞÒ¾½ËÏ ÞÉ¾ÊÆË¾Ð Þ
Þ; Þ=
ÃÈÆÍÞÌÐÞÏÍÃÔÆ¾ÉÆÏÐÆÞb¾Î¾ËÔÆ½Þ
Þ ÁÌÂÆËÆÞ Þ Þ Þ Þ
ayqodwdlÝodkmlq
ayqodwlgÝ odkmlqgÝ ÂÌÞ ; Þ=
s_~lpÝgÝÐÃÎ¾ÈÌÐ¾ÞË¾ÞÆÅÁÌÂËÆÞ
ÈÉÜÕÞ ÞÞÞ
nmpq_a~Ýs_~lpÝÆÞÐÃÎ¾ÈÌÐ¾Þ Þ ÔÃËÆÞ ÞÞÞ ÞÞÞ
Þ; Þ=
 
apgvimÝ mqÝ bgnpmi_oqmlÞ pqomgqdjl_Ý `ogb_c_Ý ÆÅ
qÃÉÞ   Þ  ÀØÎÖÀ¾Þ ÀØÐÎÃÖÃËÞ ÎÃÊÌËÐÞ Þ
ayqodwdlÝ odkmlqÝ Ë¾Þ Í¾ ÞÞÞ; Þ=
ËÃÉËÆÞ ÄÆÉÆ×¾ Þ ÃÉÞ ÆËÏÐ¾É¾ s_~lpÝ gÝ ÐÃÎ¾ÈÌÐ¾Þ b¾Î¾ËÔÆ½Þ
ÔÆÆ ÞaÆiÞÆÞÏÊ½Ë¾ÞË¾ÞÂÌÁÎ¾Ê¾ Þ Å¾Þ È¾ÕÃÏÐÀÌÞ Þ Þ Þ
ÖÍ¾ÈÉÌÀÈ¾Þ ÆÞ ¿Ì½ÂÆÏÀ¾ËÃÞ Þ ; Þ=
ÞÞ ÞÂÌÊÞÞÞ dqÝ ´daomimkdop¯Ý ÆÅÀØÎÖ
À¾Þ ÀØÐÎÃÖË¾Þ ÐÌÍÉÌÆÅÌÉ¾ÔÆ½ Þ
; Þ=
nyjdlÝ odkmlqÝ Ë¾Þ ¿¾ËÆÞ Þ ÁÆÍÏÌÈ¾ÎÐÌË Þ ÌÈ¾ÕÃËÆÞ Ð¾À¾
ËÆ Þ ÖÍ¾ÈÉÌÀÈÆ Þ ¿Ì½ÂÆÏÀ¾ËÃÞ ÆÞ
ÞÞÞ; Þ=
s_~lp Ý qdo_imq_ Ý bgnpm ÂÎÑÁÆÞ Ë¾Þ ÐÃÉÞ Þ Þ Þ
i_oqmlÞ ÞÞÞÞ; Þ ; Þ=
pqomgqdjl_Ý sgok_Ý ÆÅ
=
aÅi Ý n_olm Ý ÎÃÊÌËÐÆ Þ ËÌÀÆÞ ÀØÎÖÀ¾ÞÀØÐÎÃÖË¾ÞÐÌÍÉÌÆÅÌÉ¾
ÆËÏÐ¾É¾ÔÆÆÞ Þ Þ Þ Þ ÔÆ½ Þ ÁÆÍÏÌÈ¾ÎÐÌË Þ ÖÍ¾ÈÉÌÀÈ¾Þ
ÆÞ ÂÎÞ Þ Þ Þ  Þ Þ
; Þ=
bgnpmi_oqmlÝ Ý Þ Þ ÞÞ; Þ=
qdo_imq_ Ýs_~lp Ý ÁÆÍÏÌÈ¾Î
Þ; Þ=
mplmalgÝayqodwlgÝÎÃÊÌË ÐÌË ÞÖÍ¾ÈÉÌÀÈ¾ÞÆÞaÆiÞ ÞÞ

¨¢¥¤«

Þ Á Þ ÀÞ ÆÂÃ¾ÉËÌÞ ÏØÏÐÌ½ËÆÃÞ ÆÞ
sÌÎÂÞ dÏÈÌÎÐ Þ Þ Á Þ ÌÐÉÆÕËÌÞ
ÏØÏÐÌ½ËÆÃ Þ ÏÞ _brÞ ÏÃÞ ÍÎÌÂ¾À¾ÐÞ
Ë¾ÞÐÃÉÞÞÞÞ; Þ=
67Ý 0/,/Ý Þ Þ ÈÌÊ¿Æ Þ Þ
Á ÞÀÏÆÕÈÆÞÃÈÏÐÎÆ ÞËÌÀÞÀËÌÏ ÞË¾Þ
ÔÃË¾Þ ÍÌÞ ÂÌÁÌÀ¾Î½ËÃÞ ÍÎÌÂ¾À¾Þ
ÐÃÉÞÞÞÞ; Þ=
qmhmq_Ý_adlpgpÝÞ774 IÞ
Þ Þ Á Þ ¿ÃËÅÆË Þ Þ Þ ÈÊ Þ
ÍÎÌÂ¾À¾ÞÞÞÞ; Þ=
_js_Ý Ý Þ Þ ÈÞ Ï Þ ÃÈÏÐÎÆ Þ
ÍÎÌÂ¾À¾ÞÞÞÞ; Þ=
odlmÝj_brl_ÝÞ$Þ ÞÞÁ Þ
ÍÎÌÂ¾À¾Þ ÐÃÉÞ Þ Þ Þ
; Þ=
smocÝ Ý ÂÆÅÃÉ Þ Å¾Þ Þ ÉÀÞ
ÍÎÌÂ¾À¾ÞÞÞÞ; Þ=
/0%,Ý t Ý pÑ¿¾ÎÑÞ Þ Þ Á Þ
ÍÎÌÂ¾À¾ÞÞÞÞ; Þ=
"-7ÝÝIÞÅ¾ÞÞÉÀÞÍÎÌÂ¾
À¾ÞÞÞÞ; Þ=
odlmÝÝ ÞÏÞ_br ÞÍÎÌÆÅÀÞÞ
Á ÞÍÎÌÂ¾À¾ÞÐÃÉÞÞÞÞ
; Þ=

ÞÁ ÞÁ¾Å ÞÅ¾ÞÞÉÀÞÍÎÌ
Â¾À¾ÞÞÞÞ; Þ=
cegnÝ"-7Ý8ÞÞ ÞÞÁ Þ
kgiom`rpg Ýi_kgmlg Ý
ÊÌÄÃÞ¿¾ÎÐÃÎÞ Þ Þ Þ Þ
`_bdog
`_bdoÝ bpaÝ fptÞ ÍÎÌÂ¾À¾Þ Þ ; Þ=
ÞÞ; Þ=
_aqmkm`gjgÝirnra_
io_hpjdoÝ ÝÐÌÀ¾ÎÃËÞÀ¾Ë ÞÍÎÌ
odqomÝ_aqmkm`gjÝÆÉÆÞÊÌÐÌ
Â¾À¾ÞÞÞÞ; Þ=
`mocma_Ýr_fÝÏÞËÌÀÞÂÀÆÁ¾ÐÃÉ Þ ÔÆÈÉÃÐÞ ÈÑÍÑÀ¾Þ Þ  Þ Þ
¿ÃËÅÆËÁ¾Å ÞÍÎÌÂ¾À¾ÞÞÞ ÞÞ; Þ=
Þ; Þ=
`rpÝ smocÝ qÎ¾ËÅÆÐÞ Þ Þ Á Þ _aqmv_pqgk_b_fglg
Þ$ Þqn ÞÅ¾ÞÞÉÀÞÍÎÌÂ¾À¾Þ qdbjgvgÝnomc_a_ ÝÍÌÏÐ¾À½Þ Þ
ÐÃÉÞÞÞÞ; Þ=
ÞÞÞ; Þ=
`rpÝsg_qÝcÑÈ¾ÐÌÞ ÞÐÌÀ¾ÎËÌ ÞÏÞ brkg Ýce_lqg ÝÐÃÁÉÆÕÆÞ ÞÀÐÌ
¿ÎÃÅÃËÐ Þ ÔÃË¾Þ Þ ÉÀ Þ ÍÎÌ Î¾Þ ÑÍÌÐÎÃ¿¾Þ Þ Þ Þ Þ
Â¾À¾ÞÞÞÞ; Þ=
; Þ=
gadimÝ Ý d Þ Þ i Þ Ï¾ÊÌÏÀ¾É Þ lmaÝ imwÝ Å¾Þ Á¾ÅÈ¾Þ ÍÎÌÂ¾À¾Þ
ÞÐ ÞÞÁ ÞÌ¿ÏÉÑÄÃËÞÆÞÀÏÆÕ ÞÞ ÞÞÞÞ
ÈÌÞÍÉ¾ÐÃËÌÞÅ¾ÞÞÁ ÞÊÌÄÃÞÆÞ ; Þ=
ÍÌÂÞ Ë¾ÃÊÞ ÆÉÆÞ ÉÆÅÆËÁ Þ ÍÎÌÂ¾À¾Þ v_pqgÝ mqÝ ±mÍÃÉÞ i¾ÂÃÐ²Þ Þ
Þ Þ  Þ Þ Þ IÞ Þ ÊÌËÌÆËÄÃÈÔÆÌËÞ Þ ÂÀÆÁ¾ÐÃÉ Þ
; Þ=
ÏÈÌÎÌÏÐË¾Þ ÈÑÐÆ½Þ ÆÞ ÂÎÑÁÆ Þ ÍÎÌ
k_lÝ Ý Þ ¿ÌÎÂÌÀÆ Þ ÏÞ ¿ÎÃ Â¾À¾ÞÐÃÉÞÞÞÞ; Þ=
ÅÃËÐ Þ Þ Á Þ ÍÎÌÂ¾À¾Þ Þ ndem Ý l_Ý Õ¾ÏÐÆÞ ÍÎÌÂ¾À¾Þ
ÞÞ; Þ=
ÞÞ ÞÀÃÕÃÎÞ; Þ=
a_fkmpiagv
`rpÝsg_qÝcÑÈ¾ÐÌÞ ÞÍÃÎÒÃÈÐÃË Þ
a_fÝ ÝÏÞ_br ÞÍÎÌÂ¾À¾ÞÐÃÉÞ ÍÎÌÂ¾À¾ÞÞÞÞ; Þ=
_aqmrpjrbg
ÞÞ; Þ=
odkmlql_Ý cdhlmpqÝ Ë¾Þ ¾À
j_c_Ý p_k_o_Ý Þ ÀÞ ÌÐÉÆÕËÌÞ cegnmad
ÐÌÊÌ¿ÆÉÆÞ ÆÅÀØÎÖÀ¾Þ Þ Þ
ÏØÏÐÌ½ËÆÃ Þ ÍÎÌÂ¾À¾Þ Þ Þ cegnÝ ¯c_ht_urÝ sÃÎÌÅ¾²Þ Þ Þ; Þ=

   

    
      

ËÆÞÍÌÏÐÎÌÇÈÆÞ ÞÞ ÞÏÉÃÂÞ
ÞÕÞ; Þ=
iyx_Ý Ý ÂÀÑÃÐ¾ÄË¾ Þ ÀÞ ÏÞ o¾
ÓÌÀÔÆÞ ÍÎÌÂ¾À¾Þ Þ Þ  Þ
ÞÞÞ; Þ=
iyx_Ý nomc_a_Ý Þ Þ
Þ; Þ=
n_oudjÝl_ÝÑÉÞ±lÆÈÌÉ¾ÃÀÏÈ¾²Þ
ÍÎÌÂ¾À¾ÞÞÞÞ; Þ=
ÝiaÝÊÞÏÎÃ×ÑÞi_qÞÍÎÌÂ¾À¾Þ
ÞÞÞ; Þ=
Ý ci_Ý Ë¾Þ ÍØÐ½Þ Å¾Þ pÃÀÉÆÃÀÌÞ
ÍÎÌÂ¾À¾ÞÞÞÞ; Þ=
iyx_Ý nomc_a_Ý Þ Þ
Þ; Þ=
b_o_eÝ nomc_a_Ý Þ Þ
Þ; Þ=
b_opmlgdo_Ý l_Ý `ÆÕÈÆË½Ð¾Þ
ÍÎÌÂ¾À¾ÞÞÞÞ; Þ=
gkmqgÝirnra_
iyxgÝ gÝ ÅÃÊÆÞ ÀÞ Î¾ÇÌË¾Þ Ë¾Þ
ÁÎÞ b¾¿ÎÌÀÌÞ ÆÞ ÀÞ ÍÌÏÌÈ¾Þ ÁÎÞ
pÃÀÉÆÃÀÌÞÆÞÁÎÞaÃÉÆÈÌÞqØÎËÌÀÌÞ
ÈÑÍÑÀ¾ÞÐÃÉÞÞÞ ÞÞ
ÞÞ; Þ=
gkmqgÝc_a_ÝnmcÝl_dk

ÞÞ; Þ=
nmpq_a~kÝqdo_imq_ ÝÒ¾½ËÏ Þ
ÖÍ¾ÈÉÌÀÈ¾Þ ÆÞ ¿Ì½ÂÆÏÀ¾ËÃÞ Þ
ÞÞÞ; Þ=
gfmj_ugg
qmnjmgfmj_ug~Ý Ý ÞÉÀÞ
ÞÞÞÞ; Þ=
gfo_`mqa_
kd`djgÝ Ý ÃÈÏÍÎÃÏË¾Þ ÆÅÎ¾
¿ÌÐÈ¾Þ Å¾Þ  Þ ÂËÆ Þ ÈÑÓËÆÞ $Þ
ÍÎÌÃÈÐÆÞ Þ  
kd`djgÝnmÝÍÌÎØÕÈ¾ÞÆÅÎ¾¿ÌÐ
À¾Þ ±cÃÏÈÌ²Þ dmmcÞ Þ ÐÃÉÞ Þ
ÞÞ; Þ=
xmog
%qÝ ¯i_pqdjm°Ý Ý Þ xmogÞ Þ
ÀØËÖËÆÞ ÆÞ ÀØÐÎÃÖËÆ Þ ao_qgÞ
Þ ¿ÉÆËÂÆÎ¾ËÆ Þ ÀÓÌÂËÆ Þ ¾À
ÐÌÊ¾ÐÆÕËÆÞ Á¾Î¾ÄËÆ Þ omjdq
igÞ Þ ÌÓÎ¾ËÆÐÃÉËÆ Þ cmbo_k_Þ
Þ ¾ÉÑÊÆËÆÃÀ¾ Þ 06# Þ `_ogd
ogÞ Þ¾ÀÐÌÊ¾ÐÆÕËÆÞ Þ   Þ
 
djÝodkmlq
odkmlqÝgÝÊÌËÐ¾ÄÞË¾Þ¿ÌÇÉÃ
ÎÆÞÆÞ¾ÀÐÌÊ¾ÐÆÕËÆÞÍÃÎ¾ÉËÆÞÍÌÞ
ÂÌÊÌÀÃÐÃ Þ¿ÃÅÞÍÌÕÆÀÃËÞÂÃËÞÞ Þ
ÐÃÉÞ   Þ 
odkmlqÝ l_Ý ÐÃÉÃÀÆÅÌÎÆÞ ÍÌÞ
ÂÌÊÌÀÃÐÃÞ ÞÐÃÉÞÞÞÞ
; Þ=
l_no_a_Ý l_Ý ÃÉÞ ÆËÏÐ¾É¾ÔÆÆ Þ
ÎÃÊÌËÐÞË¾ÞÃÉÞÑÎÃÂÆÞÍÌÞÂÌÊÌ
ÀÃÐÃÞ ÞÞÞÞ; Þ=
djÝglpq_j_uggÝ ÞÞÞ
Þ; Þ=
odkmlq Ý nmccoyei_Ý Ë¾Þ
ÂØÎÀÌÌ¿Î¾¿ÌÐÀ¾×ÆÞ Ê¾ÖÆËÆ Þ
Å¾ÐÌÕÀ¾ËÃ Þ ÍÌÂÊ½Ë¾Þ Ë¾Þ ÎÃÄÃ
×ÆÞ ÆËÏÐÎÑÊÃËÐÆÞ Þ Þ Þ
 ÞÞÞÞ; Þ=

ÌÅÁÅËÈ







  
  

80-31-30

Þ; Þ=

nmkdxdlgdÝ f_Ý Ê¾Á¾ÅÆË Þ Þ
Þ ÈÀÞ Ê Þ ÀÞ ¿ÉÌÈÞ ±cÑË¾À²Þ Þ
Â¾À¾Þ ÍÌÂÞ Ë¾ÃÊÞ ÐÃÉÞ Þ  Þ
ÞÞÞ; Þ=
b_o_eÝ aÝ ÈÀÞ a¾ÎÌÀËÆÈ Þ ÑÉÞ
±a¾ÏÆÉÞcÎÑÊÃÀ²ÞºÞÞËÌÀ¾Ð¾Þ
ÈÌÌÍÃÎ¾ÔÆ½ Þ Â¾À¾Þ ÍÌÂÞ Ë¾ÃÊÞ
Þ Þ  Þ Þ Þ ; Þ
=
m`morca_lmÝ i_sdldÝ Â¾À¾Þ
ÍÌÂÞ Ë¾ÃÊÞ  Þ ; Þ
=
nmkdxdlgdÝ Ý ÑÉÞ ±o¾ÂÃÔÈ¾²Þ
 Þ Þ ÈÀÞ Ê Þ Þ ÃÐ¾Ä Þ Â¾À¾Þ
ÍÌÂÞ Ë¾ÃÊÞ ÐÃÉÞ Þ Þ Þ
; Þ=
nmkdxdlg~Ý aÝ ÆÂÃ¾ÉÃËÞ
ÔÃËÐØÎÞ Â¾À¾Þ ÍÌÂÞ Ë¾ÃÊÞ ÐÃÉÞ
  Þ  Þ
; Þ=
lmxraigÝ Ý Þ Þ Þ
; Þ=
pq_~ÝaÝ±o¾ÕÌÞiÌÀ¾Õ¾² ÞË¾ÞÀÐÌ
ÎÆ½Þ ÃÐ¾Ä Þ Â¾À¾Þ ÍÌÂÞ Ë¾ÃÊÞ ÐÃÉÞ
ÞÞÞ; Þ=
nmkdxdlgdÝl_ÝÑÉÞ±lÆÈÌÉ¾
ÃÀÏÈ¾²ÞÅ¾ÞÊ¾Á¾ÅÆË ÞÌÒÆÏ ÞÏÈÉ¾ÂÞ
Â¾À¾Þ ÍÌÂÞ Ë¾ÃÊÞ ÐÃÉÞ Þ Þ
Þ; Þ=
nmkdxdlgdÝ aÝ ÆÂÃ¾ÉÃËÞ ÔÃË
ÐØÎ Þ ÏÈÉ¾Â Þ 7p Þ Å¾Þ Ê¾Á¾ÅÆË Þ
ÌÒÆÏ Þ ÒÎÆÅÚÌÎÏÈÆÞ Ï¾ÉÌËÞ ÍÌÂÞ
Ë¾ÃÊÞ ÞÞÞÞ; Þ=

mqmnjdlgd
aybjgx_Ý cml`_pÝ Þ ÂÀÌÇ
ËÌÞ ÍÎÃÏ½ÐÆ Þ ÌÐÞ ÍÎÌÆÅÀÌÂÆÐÃÉ Þ
¿ÃÅÍÉ¾ÐÃËÞ ÐÎ¾ËÏÍÌÎÐÞ Þ Þ
Þ ÞÞÞ ÞÏÎÃ
×ÑÞ±i¾ÍÆÐ¾ËÞc½ÂÌÞlÆÈÌÉ¾²
cyoa_Ý f_Ý mbodaÞ Þ ÊÃÐÎÌÀÆ Þ
Ë¾Î½Å¾ËÆÞÆÞË¾ÔÃÍÃËÆ ÞÍÎÌÂ¾À¾Þ
  Þ 
cyoa_Ý Ý Ë¾Î½Å¾ËÆ Þ Ë¾ÔÃÍÃËÆÞ
ÆÞ ÊÃÐÎÌÀÆ Þ ¿ÃÅÍÉ¾ÐÃËÞ ÐÎ¾ËÏ
ÍÌÎÐ Þ ÍÎÌÂ¾À¾Þ ÐÃÉÞ Þ Þ
Þ; Þ=
prtgÝcy`magÝÂØÎÀ¾ÞÍÎÌÂ¾À¾Þ
ÞÞÞ; Þ=
gfbmclmÝ cyoa_Ý ÍÎÌÂ¾À¾Þ
ÞÞÞ; Þ=
cyoa_Ý f_Ý ÌÁÎÃÀÞ ÌÐÞ ÏÈÉ¾ÂÞ
ÍÎÌÂ¾À¾Þ Þ Á¾Î¾ËÐÆÎ¾ËÌÞ È¾
ÕÃÏÐÀÌ Þ¿ÃÅÍÉ¾ÐÃËÞÐÎ¾ËÏÍÌÎÐÞÀÞ
Î¾ÊÈÆÐÃÞ Ë¾Þ ÁÎ¾Â¾Þ Þ Þ Þ
Þ; Þ=
kgl_jmbmcgwlgÝ cyoa_Ý
ÍÎÌÂ¾À¾ÞÞÞ; Þ=
cyoa_Ý nomc_a_Ý Þ Þ
; Þ=
cyoa_Ý nomc_a_Ý Þ Þ
; Þ=
cyoa_Ýf_ÝÌÁÎÃÀÞ ÞÁ¾¿ØÎ Þ¿ÑÈ Þ
ÂØ¿Þ ÞÞÞÞ; Þ=
aÅi Ýimkglg Ýn_olm
qyopdldÝl_Ýamc_
amcmnomamclgÝ gÝ i_l_jlgÞ
glpq_j_uggÞ Þ ËÌÀÆÞ oÃÊÌËÐÞ
Ë¾ÞÏÐ¾ÎÆÞqÃÉÞÞÞ ÞÞ
ÞÞ
imkglmvgpqdldÝ gÝ odkmlqÞ
Þ   Þ Þ
mqnrwa_ldÝ l_Ý i_l_jg Þ
ÊÆÀÈÆ Þ ÐÌ¾ÉÃÐËÆ Þ ÍÌÂÊ½Ë¾Þ Ë¾Þ
ÐÎØ¿Æ Þ ÊÌËÐ¾ÄÞ ËÌÀÆÞ ÆËÏÐ¾É¾
ÔÆÆÞ Þ    Þ 

kmlq_eÝ n_olmÝ Þ Þ Þ
Þ; Þ=
cmbo_k_ Ý06# Ý_jrkglgh
dqÝ¯_jdip_lcyoÝhmoc_lma²Þ
ÆÅÎ¾¿ÌÐÀ¾Þ Þ _jrkglgda_Þ ÆÞ
06#ÞÂÌÁÎ¾Ê¾Þ Þ'3-Þ
 ÞÌÒÆÏÞÞÞ Þ
 ÞÀÃÕÃÎ
dqÝ ¯adcgk_ k°Ý Þ 06#Þ cm
bo_k_Þ Þ ËÃÊÏÈ¾ Þ ÍÃÐÈ¾ÊÃÎË¾Þ
ÞÐÃÉÞ   Þ
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_aqmqdldidceghpigÝ gÝ ¿Ì
½ÂÄÆÇÏÈÆÞ ÑÏÉÑÁÆÞ Þ Þ Þ
Þ; Þ=
odkmlqÝ l_Ý ÑÂ¾ÎÃËÆÞ ¾ÀÐÌÊÌ
¿ÆÉÆÞ Þ ÐÃÉÞ Þ Þ Þ
; Þ=

nodamfg

qo_lpnmoqÝ Ý Þ ÐÌË¾ Þ Þ ÈÑ¿Þ
Ê Þ ccpÞ Ò¾ÈÐÑÎÆÞ Þ 

qo_lpnmoqÝ pÝ ¿ÑÏÞ ÂÌÞ pÌÒÆ½Þ
Þ  Þ ÉÀÞ Þ Þ Þ Þ
; Þ=
bo_ec_lpi_Ýmqbmamolmpq qo_lpnmoqÝ pÝ Ì¿ÃÊÃËÞ ¿ÑÏÞ Þ Þ
bo_ec_lpi_Ý mqbmamolmpqÝ ÐÌË¾Þ Þ ÐÃÉÞ Þ Þ Þ
ÏÞÞÌÐÏÐØÍÈ¾ÞÀÞÌÒÆÏ¾ÞË¾ÞqÆÞ ; Þ=
`ÆÞ _ÇÞ iÎÃÂÆÐÞ Þ b¾¿ÎÌÀÌ Þ ÐÃÉÞ
ÞÞÞ; Þ=
`gjdqg Ýnyqra_lg~
_aqm`rplgÝ`gjdqgÝf_Þdaom
b_fmagÝrodc`g
n_Þ ÞÐÃÉÞ  
b_fma_Ýrodc`_ÝÏÞÆÅÍ¾ÎÆÐÃÉÞ Þ qo_lpnmoqÝ pÝ ¾ÀÐÌ¿ÑÏÆÞ  Þ
Þ É Þ ÏÞ Í¾ÏÍÌÎÐ Þ ÍÎÌÂ¾À¾Þ ÐÃÉÞ  Þ  Þ  Þ  Þ  ÊÃÏÐËÆ Þ Þ
ÞÞÞ; Þ=
 

_aqmpqyij_
dqÝ¯pylg°Ý ÞnÉ¾ÊÃËÞaÃËÈÌÀÞ Þ
udlqyoÞf_Þ_aqmpqyij_Þ ÞpÃ
ÀÉÆÃÀÏÈÌÞÖÌÏÃ ÞÂÌÞ±qÃÓËÌÊ¾Î
ÈÃÐ²Þ qÃÉÞ   Þ '3-Þ
 ÞnÎÃÂÉ¾Á¾Þ`yofÞ
ÊÌËÐ¾ÄÞË¾Þ¾ÀÐÌÏÐØÈÉ¾ÞË¾Þqgo
ÌÀÃÞÆÞÀÏ½È¾ÈÀÆÞÂÎÑÁÆÞ¾ÀÐÌÊÌ
¿ÆÉÆÞ ÆÞ ÏÃÉÏÈÌÏÐÌÍ¾ËÏÈ¾Þ ÐÃÓ
ËÆÈ¾ÞsÌÉÆÎ¾ËÃÞË¾Þ¾ÀÐÌÏÐØÈÉ¾Þ
ÏÞ ÒÌÉÆÌÞ kÞ nÎÌÂ¾Ä¿¾Þ Ë¾Þ
ÃÂÎÌÞ %MAILÞ PLAMEN?VENKOV
MAILBG
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iyx_Ýf_ÝÌÐÂÆÓÞÆÞÍÎ¾ÅËÃËÏÐÀ¾Þ qyopgÝpd
ÍÌÂÞ Ë¾ÃÊÞ Þ Þ Þ Þ f_br`dl_Ý sj_wi_ Ý Þ ÁÆÁ¾¿¾ÇÐ¾ Þ ÕÃÎË¾ Þ ÏÞ ÉÆÕË¾Þ ÆËÒÌÎÊ¾ÔÆ½Þ
aØÅË¾ÁÎ¾ÄÂÃËÆÃÞ Þ; Þ=
; Þ=
pij_cÝaÝÔÃËÐØÎ¾Þ ÞËÌÀÌÞÏÐÎÌ
ÆÐÃÉÏÐÀÌ Þ Þ ÈÀÞ Ê Þ ÔÃË¾Þ nomc_a_Ýk_wglg
irnra_Ým`f_adec_ld
Þ ÉÀ Þ Â¾À¾Þ ÐÃÉÞ Þ Þ pldbmoglgÝ pdÝ ÍÎÌÂ¾À¾ÐÞ Þ smq{mhj jdbjmÝ irnra_Ý
; Þ=
ËÌÀÆ Þ ¾ÊÃÎÆÈ¾ËÏÈÆÞ f¾Þ ÆË ÐÃÉÞÞÞÞ; Þ=
msgpgÝ aÝ ÏÁÎ¾Â¾Ð¾Þ Ë¾Þ m``Þ
ÒÌÎÊ¾ÔÆ½ÞÞÞ ÞÞ
Â¾À¾Þ ÍÌÂÞ Ë¾ÃÊÞ Þ Þ Þ
irnra_Ýo_flg
ÞÞ; Þ=
; Þ=
lma_Ýk_ji_ÝÊÆ½ÉË¾ÞÊ¾ÖÆË¾Þ pq_ogllgÝ nodckdqgÝ ÆÅ
ca_Ý msgp_Ý Ë¾Þ ÑÉÞ ±wÆÍÈ¾²Þ
Þ ÔÃËÐØÎ Þ Â¾À¾Þ ÍÌÂÞ Ë¾ÃÊÞ Þ ±kÃÂÃ½²Þ ÍÎÌÂ¾À¾Þ Þ Þ ÈÑÍÑÀ¾Þ Þ ¿ÉÞ ±v¾ÇÈ¾²Þ bÞ Å¾ÂÞ
±kÌÁÆÉÚÌÀ² Þ Þ Þ Þ
Þ; Þ=
ÞÞ; Þ=
; Þ=
lmxraigÝ f_Ý Å¾ÂÌÕËÆÔÆÞ Þ
nomc_a_Ýk_qdog_jg
_imocdmlgÝ pdÝ ÈÑÍÑÀ¾ÐÞ Ë¾Þ
ÞÞÞ; Þ=
ldm`f_adcdlÝ _n_oq_kdlqÝ cypigÝ djw_Ý ÍÎÌÂ¾À¾Þ Þ ÐÃÉÞÞÞÞ; Þ=
gfbr`dlgÝirvdq_
Ë¾ÞÔÃËÐØÎ¾ÞÂ¾À¾ÞÍÌÂÞË¾ÃÊÞÞ ÞÞ; Þ=
gfbr`dlgÝ qogÝ ½ÁÐÃÎÆÃÎ¾Þ ÌÐÞ
ÞÞ; Þ=
ÏÞ ~ËÐÎ¾Þ aØÅË¾ÁÎ¾ÄÂÃËÆÃÞ
msgpÝ aÝ ÔÃËÐØÎ¾Þ Â¾À¾Þ ÍÌÂÞ nomc_a_Ým`f_adec_ld
tj_cgjlgug Ý ndo_jlg Ý qÃÉÞÞÞÞ; Þ=
Ë¾ÃÊÞÞÞÞ; Þ=
nmkdxdlgdÝ Ý Þ ÈÀÞ Ê Þ ÀÞ ÍÃÕÈÆÞ Þ ÏÐØÈÉÌÈÃÎ¾ÊÆÈ¾ Þ ÐÃ
¿ÉÌÈÞ±cÑË¾À ²ÞÂ¾À¾ÞÍÌÂÞË¾ÃÊÞ ÉÃÀÆÅÌÎÆÞ ÞÁ¾Î¾ËÔÆ½ ÞÍÎÌÂ¾À¾Þ egamqlgÝnomc_a_
k_jigÝimidown_l{mjgÝË¾Þ
Þ  Þ Þ Þ Þ ; Þ ÞÞÞ; Þ=
tmjma_Ý b_olgqro_Ý Å¾Þ Þ Þ ÂÃË¾Þ ÍÎÌÂ¾À¾Þ Þ Þ
=
nmkdxdlgdÝ Ý Þ ÈÀÞ Ê Þ ÀÞ ÉÀÞ ÍÎÌÂ¾À¾Þ Þ Þ  Þ Þ; Þ=
ÔÃËÐØÎ¾ÞÅ¾ÞÌÒÆÏÞÂ¾À¾ÞÐÃÉÞÞ ÞÞÞ; Þ=
nqgudsdok_ÝaÝÏÞfÂÎ¾ÀÈÌÀ
 ÞÏÉÃÂÞÞÕÞ; Þ=
djÝ`mhjdoÝ ÞÞÉ ÞÎ¾ÂÆ¾ÐÌÎÞ ÃÔÞÍÎÌÂ¾À¾ÞÀÃÕÃÞÆÞÅ¾ÊÎ¾ÅÃËÆÞ
Þ Í¾ËÃÉ Þ ÍÎÌÂ¾À¾Þ Þ Þ ÍÌÕÆÏÐÃËÆÞ ¿ÎÌÇÉÃÎËÆÞ ÈÌÈÌÖ
gkmqgÝqyopgÝnmcÝl_dk
Þ; Þ=
ÈÆÞ ÞÞÉÀÞÅ¾Þ¿ÎÌÇÞ ÞÞÞ
pndwlmÝ qyopgÝ Á¾ÎÏÌËÆÃÎ¾Þ cdqpimÝ ioda_qvdÝ ÏÞ Ê¾ÐÎ¾ÈÞ Þ; Þ=
ÍÌÂÞ Ë¾ÃÊÞ  Þ ; Þ Å¾ÞÞÉÀÞÍÎÌÂ¾À¾ÞÞÞ _bldq_ÝgÝÞ¿¾ÉÆÞÏÃËÌÞÍÎÌ
=
Þ; Þ=
Â¾À¾ÞÐÃÉÞÞÞ; Þ=
irtldlpigÝ cga_lÝ ÆÞ ÀÌÂË¾Þ rbmdlgÝ no_pdq_Ý Þ Þ
 
ÍÌÊÍ¾Þ ÞÐÎÆÏÐÃÍÃËË¾ ÞÍÎÌÂ¾À¾Þ ÈÁ Þ ÍÎÌÂ¾À¾Þ Þ Þ Þ
¯`o_qma_lma°Ý dmmcÝ Þ ÆÅ
ÞÞÞ; Þ=
; Þ=
Î¾¿ÌÐÈ¾ÞÆÞÊÌËÐ¾ÄÞË¾Þ_jrkg
no_pdlu_Ý nomc_a_Ý ÐÃÉÞ
lgda_ Þ ¿ØÉÁ¾ÎÏÈ¾Þ ÆÞ ËÃÊÏÈ¾Þ nomc_a_Ýimkn}qog
ÞÞÞ; Þ=
06#Þ cmbo_k_Þ rÉÞ ±lÆÈÌÉ¾Þ nomc_a_Ý imkn}qogÝ ¯Þ
aÌÇËÌÀÏÈÆ²Þ  Þ ÐÃÉÒ¾ÈÏÞ ÔÃËÆÞ  Þ ÉÀÞ kÌËÆÐÌÎÆÞ egamqlgÝirnra_
  Þ   Þ ¯Þ  Þ ÉÀÞ qÃÉÞ  nmomcgpqgÝirvdlu_ÝÈÑÍÑÀ¾Þ
mÒÆÏÞÑÉÞ±mÎÉÌÀÏÈ¾²Þ ÞÐÃÉÞ 
ÞÞÞ; Þ=
 
¯gpmÝ imkn}qyop°Ý ÍÎÌÂ¾À¾Þ
dqÝ _jrbdlÝ Þ bdlvmÞ bdlvdaÞ ËÌÀÆÞ ÆÞ ÑÍÌÐÎÃ¿½À¾ËÆÞ ÈÌÊ
to_l_Ýf_Ýegamqlg
Þ gfo_`mqi_Þ gÞ kmlq_eÞ Ë¾Þ ÍÜÐÎÆÞ ÆÞ ÊÌËÆÐÌÎÆÞ Þ ÏÎÃ×ÑÞ `_jgÝ pdlmÝ ÍÎÌÂ¾À¾Þ Þ
¾ÉÑÊÆËÆÃÀ¾Þ ÆÞ 06#Þ ÂÌÁÎ¾Ê¾ Þ nÌÉÆÔÆ½Ð¾ Þ Þ Þ Þ ÞÞ; Þ=
ÈÌÅÆÎÈÆÞ ÆÞ ÌÈ¾ÕÃËÆÞ Ð¾À¾
nwdlgu_Ý Ý Þ ÏÐÈÁ Þ Ô¾ÎÃ
; Þ=
ËÆÞ Þ ÂÌÊÞ ÐÃÉÞ    Þ kmlgqmoÝ ,'Ý &LATRONÞ Þ ² Þ ÀÆÔ¾Þ ÞÞÏÐÈÁ ÞÍÎÌÂ¾À¾ÞÐÃÉÞ
 Þ '3-Þ 
ÍÎÌÂ¾À¾Þ ÐÃÉÞ Þ Þ Þ ÞÞÞ; Þ=

; Þ=
dqÝ ¯cdl Ý ndlimÞ ndlima²Þ
pdjpigÝnomc_a_
Þ gÅÎ¾¿ÌÐÈ¾Þ Ë¾Þ ¾ÉÑÊÆËÆÃÀ¾Þ irnra_Ýk_qdog_jg
imp_vi_Ý ´`doqmjglg¯Ý ÀÞ
ÆÞ 06#Þ ÂÌÁÎ¾Ê¾Þ ÆÞ ÍÌÂÂÎØÄÈ¾Þ modt Ý vdodw_ Ý ÌÐÞ Ê½ÏÐÌÞ ÏÃÞ ÊËÌÁÌÞ ÂÌ¿ÎÌÞ ÏØÏÐÌ½ËÆÃ Þ ÏÃÞ
ÈØÊÞËÃ½Þ ÞÐÃÉÞÞÞÞ ÈÑÍÑÀ¾ÐÞË¾ÞÐÃÉÞ Þ ÍÎÌÂ¾À¾Þ Ë¾Þ ÐÃÉÞ Þ Þ
; Þ=
Þ; Þ=
; Þ=
`dfnj_qlmÝ gfamfa_Ý pkd
ldl_Þ cmbo_k_Þ Þ Þ Þ jdi_og
ÀÓÌÂ Þ ÀÐÌÎËÆÈ ÍÃÐØÈÞ Þ  Þ
Þ; Þ=
udlqyoÝf_ÝÉÃÕÃËÆÃÞË¾ÞË¾ÎÈÌ Õ Þ ÏØ¿ÌÐ¾Þ Þ  Þ ÕÞ Þ
¯k_hpig°Ý dmmcÝ Þ !LÞ ÆÞ 06#Þ Å¾ÀÆÏÆÊÆÞi¾¿ÆËÃÐÞÅ¾ÞÍÏÆÓÆÕËÌÞ Þ  Þ ÂÌÊÞ ÐÃÉÞ Þ Þ
ÂÌÁÎ¾Ê¾ Þ ÌÏÐØÈÉ½À¾ËÃÞ Ë¾Þ ÐÃ
ÅÂÎ¾ÀÃÞ Þc ÎÞcÌËÈ¾ÞbÌÏÍÌÂÆËÌ ; Þ=
Î¾ÏÆÞ Þ ÐÃÉÞ Þ  Þ Þ À¾Þ b¾¿ÎÌÀÌ Þ ÐÃÉÞ  
ÞÞ
 ÞÏÉÃÂÞÞÕ¾Ï¾
imfkdqgi_ Ýk_p_e
smqmdngj_ug~ ÝimfkdqgiÝÆÞ
ÐÃÎ¾ÍÆÆÞÅ¾ÞÉÆÔÃÞÀÞpÐÑÂÆÌÞ±.EWÞ
fy`mjdi_og
odkmlqÝl_ÝdjdiqomrodcgÝ
c oÝ rfrlma_Ý Þ ÏÐÌÊ¾ÐÌÉÌÁÞ 6ISION²Þ Ë¾ÂÞ ÍÆÔ¾ÎÆ½Þ ±qÃÊÍÌ² Þ
gÝdjdiqomlgi_
odkmlqÝ l_Ý 46 Þ !5$)/ Þ $6$ Þ Þ Å¾É¾Þ ±mÎÉÌÀÃÔ² Þ ÏÉÑÄÃ¿ÃËÞ ÞÞÞ; Þ=
,#$ Þ kmlgqmogÞ Þ   Þ
~plmagcpqam
 
odkmlqÝ l_Ý kgiomayjlm ~plmagcpqam Ýo_fa_j~ldÝË¾ÞÊ¾ÁÆÆÞÌÐÞÀÏ½È¾ÈØÀÞÀÆÂ ÞÉÃÃËÃÞË¾Þ
ÈÑÎÖÑÊÞ ÞÞÞÞ; Þ=
agÞ ndvigÞ gÞ pycmkg~jlg Þ
~plmagci_q_Ýk_og~ÝtÎÆÏÐÌÀ¾ÞÍÎÆÃÊ¾Þ ÞÞÞÞ; Þ=
ÎÃÅÃÎÀËÆÞ Õ¾ÏÐÆÞ Þ   Þ
 
ÎÃÂÞ; Þ=
f_nmfl_lpqa_
od_jlgÝ f_nmfl_lpqa_ Ý ÆÅ Ý mv_ia_kÝ ÐÃÞ ÏÃÁ¾ Þ
ÍÎ¾ÐÆÞ SMSÞ ¶KISS²Þ Ë¾Þ ËÌÊÃÎÞ ¾ÅÞÏØÊÞÊÆÉ¾ÞÆÞÂÌ¿Î¾Þ; Þ=
nmccoyei_Ýimkn}qog
Ý m`gbo_l_Ý Â¾Ê¾Þ
nomsdpgml_jlmÝ odw_ Þ; Þ=
a_ldÝ Ý Ë¾Þ ÈÌÊÍÜÐØÎËÆÞ ÍÎÌ f_nmfl_lpqa_Ý pypÝ ÏËÆÊÈ¾ Þ ÐØÎÏÆÞÎÌÅÌÀÆÞË¾ÏÉ¾ÂÆÞ; Þ=
¿ÉÃÊÆÞ Þ od_bgo_ldÞ adcl_b_ Þ ÆÅÍÎ¾ÐÆÞSMSÞË¾ÞËÌÊÃÎÞÞÞÏÞ Ý vrapqagqdjl_Ý ÆÞ
ÂÆÏÈÎÃÐË¾ÞÄÃÉ¾ÃÞÓÑ¿¾ÀÆÞÊÆÁÌÀÃÞ
./.Þ34/0 ÞÆÅÁÌÂËÆÞÔÃËÆÞqÃÉÞ ÐÃÈÏÐÞ¶MANIA²Þ; Þ=
Ýv_omal_ÝÑÈÎ¾ÆËÈ¾Þ ; Þ=
 
Ýbmodx_ÝÉÆËÆ½Þ; Þ=
ÐØÎÏÆÞÆÏÈÎÃË¾ÞÉÜ¿ÌÀÞ; Þ=
odkmlqÝgÝÍÌÂÂÎØÄÈ¾ÞË¾ÞÈÌÊ
Ý f_Ý ÆÏÐÆËÏÈ¾Ð¾Þ ÉÜ qyop~Ý f_nmfl_lpqamÝ ÏÞ ¿ØÉ
ÍÜÐÎÆÞ ÞÞÞÞ; Þ= ¿ÌÀÞÁÎ¾ËÆÔÆÞË½Ê¾Þ; Þ=
Á¾ÎÆ Þ ÄÆÀÃÃ×ÆÞ ÀÞ qÌÎÌËÐÌ Þ Å¾Þ
Ý mpgbrodl_ Ý ÏÀÌ ÍÎÆ½ÐÃÉÏÐÀÌÞ   Þ
jma Ýog`mjma
¿ÌÂË¾ÞÏÞÂÌ¿Î¾ÞÀÆÅÆ½ÞÐØÎÏÆÞÊØÄÞ ; Þ=
jmci_Ý¯qogk_o_l° ÝÆÅÁÌÂËÌÞ ; Þ=
ÍÎÌÂ¾À¾Þ Þ; ß=
ÝpdipgÝÊ¾ÉÈ¾ÞÄÃË¾Þ domqgi_
ÏÞËÃÄË¾ÞÂÑÖ¾Þ; Þ=
egbmjmÝ f_Ý ÍÉ¾ÐÃÄÌÏÍÌÏÌ¿ËÆÞ
qo_rolgÝ_bdlugg
Ý mpam`mcgÝ Ë¾ÍÎÃ Â¾ÊÆÞ ÞÞÞÞ; Þ=
domqgvlgÝ f_`_ajdlg~Ý Å¾Þ
dqÝ¯nmimh°Ý ÞÂÃËÌËÌ×Ë¾ÞÐÎ¾ ÄÃËÆÃÐÌÞ; Þ=
ÑÎË¾Þ ¾ÁÃËÔÆ½Þ Þ Þ Þ  Þ Ý gpi_kÝ Â¾Þ ÏÆÞ ÊÌ½Þ ÍÉ¾ÐÃÄÌÏÍÌÏÌ¿ËÆÞ ÁÌÏÍÌÂ¾Þ Þ
ÏÉ¾ÂÌÉÃÂÞÆÞÂ¾ÞÐÃÞ¿ÉÆÄ¾Þ¾ÅÞË¾À ÞÞÞ; Þ=
ÞÞÞ; Þ=
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o_`mq_Ýnodcj_b_
irtldlpigÝ o_`mqlgiÝ Å¾Þ
gÏÍ¾ËÆ½ Þ ËÃÞ ÃÞ Å¾ÂØÉÄÆÐÃÉ
Ë¾Þ ÈÀ¾ÉÆÒÆÈ¾ÔÆ½ Þ ÐØÎÏÆÞ Þ
ÞÞ; Þ=
sgok_Ýl_`go_ÝÄÃËÆÞÅ¾ÞÎ¾
¿ÌÐ¾Þ ÀÞ bØÎÔÆ½Þ mÏÆÁÑÎ½À¾Þ ÏÃÞ
Ì¿ÑÕÃËÆÃÞ ÆÞ ÐÎ¾ËÏÍÌÎÐÞ Þ
ÞÞ; Þ=
!6/.Ý l_`go_Ý ÍÎÃÂÏÐ¾ÀÆÐÃ
ÉÆÞ ÞÞ ÞÞÞÞ
; Þ=
edl_Ýf_ÝÂÃÐÃÁÉÃÂ¾ÕÈ¾ÞÀÞÕÑÄ
¿ÆË¾Þ ÐØÎÏÆÞ Þ Þ Þ
; Þ=
sgok_Ý f_Ý ÍÎÌÆÅÀÌÂÏÐÀÌÞ Ë¾Þ
Õ¾ËÐÆÞ ÐØÎÏÆÞ Â¾Þ Ë¾ÅË¾ÕÆÞ ÖÆ
À¾ÕÈ¾ÞqÃÉÞÞ ÞÑÉÞ±mÎ
ÉÌÀÏÈ¾²ÞÞ; Þ=
ndi_ol_ÝqyopgÝÎ¾¿ÌÐËÆÈÞÅ¾Þ
Å¾ÈÑÏÈÆÞÏÞÌÍÆÐÞÅ¾ÞÂËÃÀË¾ÞÏÊ½
Ë¾Þ ÞÞÞÞ; Þ=
k_b_fglÝ ¯ldmcmo°Ý ÐØÎÏÆÞ
ÍÎÌÂ¾À¾Õ ÈÌËÏÑÉÐ¾ËÐÞ Þ 
 Þ Þ; Þ=
Ý Ý Þ Þ pÐÎÌÆÐÃÉ
Ë¾Þ ÒÆÎÊ¾Þ ÐØÎÏÆÞ Î¾¿ÌÐ
ËÆÔÆÞ Å¾Þ Ò¾½ËÏ Þ ÐÃÎ¾ÈÌÐ¾ Þ
ÁÆÍÏÌÈ¾ÎÐÌË ÖÍ¾ÈÉÌÀÈ¾Þ ÆÞ ÂÎÞ

cÌ¿ÎÌÞÅ¾ÍÉ¾×¾ËÃÞÆÞÌÏÆÁÑÎÃË¾Þ
ÈÀ¾ÎÐÆÎ¾Þ c¾ÐÆÞ Þ ÀÏÆÕÈÆÞ Î¾
¿ÌÐËÆÞÂËÆÞ; Þ=
sgok_Ý ¯a_j~°Ý dmmcÞ ÐØÎÏÆÞ
ÖÆÀ¾ÕÈÆ ÞÍÌÕÆÏÐÀ¾ËÃÞË¾ÞÈÌËÔÆÞ
ÆÞÍ¾ÈÃÐ¾ÄÞ_ÂÎÃÏÞÁÎÞb¾¿ÎÌÀÌ Þ
ÑÉÞ ±pÐ¾ËÔÆÌËË¾²Þ  Þ ÃÐÞ  Þ
ÐÃÉÞÞÞÞ; Þ=
agl_ol_Ý ¯jmng°Ý ÐØÎÏÆÞ
ÁÌÐÀ¾ÕÆÈÆ Þ ÏÃÎÀÆÐÚÌÎÆÈÆ Þ
ÍÌÊÌ×ËÆÈÞ ÈÑÓË½Þ Þ Þ  Þ
ÞÞÞ; Þ=
`dlfglmpq_lug~Ý ¯wdj°Ý
ÐØÎÏÆÞ ¾ÏÆÏÐÃËÐ ¿ÃËÅÆËÌÈÌ
ÉÌËÈÆÞ Þ Å¾ÍÉ¾×¾ËÃÞ Þ ÉÀÞ
pÍÎ¾ÀÈÆÞË¾ÞÊ½ÏÐÌÞ; Þ=
glqdoldqÝijr`ÝÐØÎÏÆÞÌÍÃÎ¾
ÐÌÎÞ ÞÞÞÞ; Þ=
¯b_`gÝ k°Ý Ë¾¿ÆÎ¾Þ ÈÀ¾ÉÆÒÆ
ÔÆÎ¾ËÆÞ ÖÆÀ¾ÕÈÆÞ Þ Þ Þ
Þ; Þ=
¯tjd`mf_amc°Ý mmcÝ Þ ÁÎÞ
b¾¿ÎÌÀÌ Þ ÐØÎÏÆÞ Â¾Þ Ë¾ÅË¾ÕÆÞ
ÖÌÒÚÌÎ ÍÉ¾ÏÚÌÎÞ È¾ÐÞ ±p²Þ
pÍÎ¾ÀÈ¾ÞÐÃÉÞ Þ; Þ=
f_adcdlgdÝqyopgÝ¿¾ÎÊ¾ËÞÆÞ
ÏÃÎÀÆÐÚÌÎÞ ÞÐÃÉÞÞÞÞ
; Þ=
¯iogdhwylp°Ý dmmc Ý Ë¾ÊÆ

romug Ýiropmad
wms{mopigÝiropmadÝ ÞÞ
ÞÞ; Þ=
ÑÚÎÁÙÅÍÈÅ
f_Ý kdcgugÝ Þ ËÃÊÏÈÆÞ ÃÅÆÈÞ Þ
Временна комисия за предварителен ÐÃÉÞ Þ Þ  Þ Þ Þ
; Þ=
подбор на кандидатите за обществен посредник,
romugÝ nmÝ ¾ËÁÉÆÇÏÈÆÞ ÃÅÆÈÞ
създадена и определена с Решение № gËÂÆÀÆÂÑ¾ÉËÌÞ Þ Þ Þ
251/04.12.2008 г. на Общински съвет - Габрово, ; Þ=
след разглеждане на представените документи wms{mopigÝiropmadÝ ÞÞ
и съгласно изготвения за това протокол от ÞÞ; Þ=
13.01.2009 г.:
_lbjghpigÝ glcgagcr_j
1. ОБЯВЯВА кандидатите, отговарящи на lmÝ ÞÐÃÉÞÞ ÞÞÞ
изискванията на чл. 10, ал. 1 и представили Þ; Þ=
документи по чл. 10, ал. 2 от Правилника за i_lcgc_qpqrcdlqpigÝ iro
организацията и дейността на обществения pmadÝ ÍÌÞ ¿ØÉÁ¾ÎÏÈÆÞ ÃÅÆÈÞ ÐÃ
ÏÐÌÀÃÞÆÞÃÏÃ ÞÁÃÌÁÎ¾ÒÆ½ÞÐÃÊÆÞ
посредник на Община Габрово, както следва:
ÆÞ ÐÃÏÐÌÀÃ Þ ÆÞ ÆÏÐÌÎÆ½Þ ÐÃÊÆÞ
- Светла Пенкова Начева от гр. Габрово
ÆÞ ÐÃÏÐÌÀÃ Þ ÏÞ ÑËÆÀÃÎÏÆÐÃÐÏÈÆÞ
- Соня Йорданова Колева от гр. Габрово
ÍÎÃÍÌÂ¾À¾ÐÃÉÆÞ ÌÐÞ Þ ½ËÑ¾ÎÆÞ
- Митко Лилов Митов от гр. Габрово
- Детелина Косева Стефанова от гр. Габрово ÞÁÞ Þ Þ
- Лиляна Методиева Хранова-Петкова от гр. wms{mopigÝiropmadÝ ÞÞ
ÞÞ; Þ=
Габрово
ldkpigÝ dfgiÝ ÍÌÞ ÆËÂÆÀÆ
- Николай Стефанов Дачев от гр. Габрово
ÂÑ¾ÉË¾Þ ÍÎÌÁÎ¾Ê¾Þ Þ Þ Þ
 ÞÞÞ; Þ=
2. ОПРЕДЕЛЯ на 20.01.2009 г. в зала № 118 nmcbmqa~kÝ i_lcgc_q pqr
на Община Габрово да се проведе събеседва- cdlqgÝ ÍÌÞ ÁÃÌÁÎ¾ÒÆ½Þ Þ Þ
нето, като от 8.30 часа временната комисия ÞÞ; Þ=
да разгледа и оцени представените от канди- nmcbmqa~kÝ i_lcgc_q pqr
датите концепции и от 11.00 часа да проведе cdlqgÝÍÌÞÆÏÐÌÎÆ½Þ ÞÞÞ
събеседване с кандидатите. Заседанията на Þ; Þ=
комисията са открити.
sgok_Ýmob_lgfgo_ÝÈÑÎÏÌÀÃÞ
Å¾Þ ÎÃÅ¾ÕÆÞ ÏÞ ÊÌÐÌÎËÆÞ ÐÎÆÌËÆÞ
Î¾×Þ ÏÃÞ ÀÞ ÏÁÎ¾Â¾Ð¾Þ Ë¾Þ ±i¾Î  Þ ÌÐÞ Þ ÂÌÞ Þ ÕÞ ÂØÎÀÌÏÃÈ¾ÕÆ Þ eÃÉ¾Ã×ÆÐÃÞ Â¾Þ
Ð¾É² Þ ÐØÎÏÆÞ Â¾Þ Ë¾ÅË¾ÕÆÞ ÖÆ ; Þ=
ÏÃÞÌ¿¾Â½ÐÞË¾ÞÐÃÉÃÒÌËÞÞÞ
À¾ÕÈÆÞmÏÆÁÑÎ½À¾ÞÐÎ¾ËÏÍÌÎÐËÆÞ tmqdj odpqmo_lqÝ gÝ ¿¾ÏÃÇËÞ Þ ÆÞ '3-Þ Þ Þ Þ Å¾Þ
È¾ÎÐÆÞÆÞÀ¾ÑÕÃÎÆÞqÃÉÞÞÞ ÈÌÊÍÉÃÈÏÞ±pÆËÈÃÀÆÔ¾²ÞË¾¿ÆÎ¾Þ Å¾ÍÆÏÀ¾ËÃÞ; Þ=
ÍÃÎÏÌË¾ÉÞ ÁÌÐÀ¾ÕÆ Þ ¿¾ÎÊ¾ËÆ Þ
 ÞÞÞÞ; Þ=
¯udo_qgugqÝ `yjb_og~°Ý _cÞ ÏÃÎÀÆÐÚÌÎÆÞlÃÌ¿ÓÌÂÆÊÆÞÂÌÈÑ
c_a_Ýf_dk
Þ b¾¿ÎÌÀÌ Þ ÐØÎÏÆÞ Â¾Þ Ë¾ÅË¾ÕÆÞ ÊÃËÐÆÞÊÌÉ¿¾ Þ¾ÀÐÌ¿ÆÌÁÎ¾ÒÆ½ Þ jdpdlÝf_dkÝ ÞÞÞÞ
ÏÐÎÑÁ¾ÎÆÞ Ë¾Þ Ê¾ÖÆËÆÞ ÏÞ unrÞ ÏËÆÊÈ¾Þ qÃÉÃÒÌËÞ Å¾Þ ÈÌËÐ¾ÈÐÆÞ ; Þ=
cÌÈÑÊÃËÐÆÞ ÏÃÞ ÍÎÆÃÊ¾ÐÞ Ë¾Þ ¾Â ÞÞÞÆÞÞÞ Þ `yofgÝiodcgqgÝÅ¾ÞÎ¾¿ÌÐÃ×ÆÞ
ÎÃÏÞ ÁÎÞ b¾¿ÎÌÀÌ Þ ±uÃÎ¾ÐÆÔÆÐÞ ÌÐÞÞÂÌÞÞÕÞ; Þ=
ÆÞÍÃËÏÆÌËÃÎÆÞ ÞÐÃÉÞÞÞ
`ØÉÁ¾ÎÆ½²Þ _c Þ ¿ÑÉÞ ±pÐÌÉÃ sgok_Ý qyopgÝ ÐÃÓËÆÕÃÏÈÆÞ Þ; Þ=
ÐÌÀ²Þ  Þ ÌÐÂÃÉÞ ±nÃÎÏÌË¾É²Þ ¾ÏÆÏÐÃËÐÞ ÞËÃÊÏÈÆÞÃÅÆÈÞ ÞÍÆÏ `yofÝ iodcgqÝ ¿ÃÅÞ Ì¿ÃÅÍÃÕÃ
pÍÎ¾ÀÈÆÞË¾ÞÐÃÉÞ  Þ ÊÃËÌÞ ÆÞ ÁÌÀÌÎÆÊÌÞ ÐÃÓËÆÕÃ ËÆÃÞ ÞÞÞÞ; Þ=
ÏÈÆÞ ÍÌÅË¾ËÆ½ Þ -3Þ /FFICEÞ Þ `yofÝ iodcgqÝ Þ Þ Þ
 Þ; Þ=
sgok_Ý qyopgÝ ÂÆÏÐÎÆ¿ÑÐÌÎÞ  Þ; Þ=
Þ; Þ=
Ë¾Þ ¿ÃÅ¾ÉÈÌÓÌÉËÆÞ Ë¾ÍÆÐÈÆÞ ÏØÏÞ cadÝ ia_jgsgugo_lgÝ ÖÆ iodcgqÝ `dfÝ Ì¿ÃÅÍÃÕÃËÆÃÞ Þ
ÏÌ¿ÏÐÀÃËÞ ÐÎ¾ËÏÍÌÎÐÞ Þ ÐÃÉÞ À¾ÕÈÆÞÅ¾ÞÍÎ¾ÀÞÖÃÀÞÐØÎÏÆÞÐÃÉÞ ÞÞÞ; Þ=
ÞÞÞ; Þ=
ÞÞÞ; Þ=
`yofÝ iodcgqÝ ¿ÃÅÞ Ì¿ÃÅÍÃÕÃ
`mjlmbjdc_vi_Ý qyopgÝ Þ lmq_ogrpÝ uadqdjgl_Ý bÃ ËÆÃÞ ÞÞÞÞ; Þ=
ÕÃÀ¾Þ ÏÞ Î¾ÇÌËËÌÞ ÂÃÇÏÐÀÆÃÞ o¾ iodcgqÝ f_Ý Þ Õ¾Ï¾Þ Þ Þ
 ÞÞÞÞ; Þ=
ngu_og~Ý ¯qdknm°Ý ÐØÎÏÆÞ ÇÌËÃËÞ ÏØÂÞ Þ pÃÀÉÆÃÀÌ Þ ÐØÎÏÆÞ ÞÞ; Þ=
ÏÃÎÀÆÐÚÌÎÞ Þ Þ Þ Þ Â¾Þ Ë¾ÅË¾ÕÆÞ Þ nÌÊÌ×ËÆÈ ËÌ `yofÝ iodcgqÝ ¿ÃÅÞ Ì¿ÃÅÍÃÕÃ
Ð¾ÎÆÑÏÞ Þ ÏÞ ÜÎÆÂÆÕÃÏÈÆÞ ÏÐ¾ÄÞ ËÆÃÞ ÞÞÞÞ; Þ=
; Þ=
tmqdjÝ ¯pgadi°Ý Þ ÈÀÞ dÐØÎ¾ Þ ÊÆËÆÊÑÊÞÞÁÌÂÆËÆ ÞÄÃÉ¾ÐÃÉËÌÞ `yofgÝ iodcgqgÝ Þ Þ Þ
ÐØÎÏÆÞ È¾ÊÃÎÆÃÎÈ¾Þ ÂÌÞ  ÁÌ ÃÞ ÍÌÞ ÏÍÃÔÆ¾ÉËÌÏÐÐ¾Þ Þ qÃÓ Þ; Þ=
ÂÆÖË¾Þ ÀØÅÎ¾ÏÐÞ Þ Þ Þ ËÆÕÃÏÈÆÞ ÏÃÈÎÃÐ¾ÎÞ Þ ÏÞ ÜÎÆ `yofgÝ gÝ ÉÃÏËÆÞ Å¾ÃÊÆÞ Þ ÐÃÉÞ
ÂÆÕÃÏÈÌÞ Ì¿Î¾ÅÌÀ¾ËÆÃÞ ÊÌÄÃÞ ÞÞÞ; Þ=
 ÞÞÞÞ; Þ=
wms{moi_Ýf_ÝÂÆÏÐÎÆ¿ÑÐÌÎ ËÃÅ¾ÀØÎÖÃËÌ Þ Å¾ÂØÉÄÆÐÃÉËÌÞ
ÏÈ¾Þ ÂÃÇËÌÏÐÞ ÐØÎÏÆÞ Þ Þ ÏØÏÞÏÐ¾ÄÞÀÞÌ¿É¾ÏÐÐ¾ÞË¾ÞËÃÂÀÆ
pvdqmamcpqam
ÄÆÊÆÐÃÞ ÆÊÌÐÆÞ f¾Þ ÈÌËÐ¾ÈÐÆÞ pvdqmamcpqamÝ Ý Þ Þ
Þ; Þ=
q_ipgkdqomagÝ wms{mogÝ E MAILÞ #VETIGECHEVA MAILBG Þ Þ; Þ=
ÐØÎÏÆÞ ÐÃÉÞ Þ Þ Þ ÞÞÞ; Þ=
¯pqmda_°ÝdmmcÝ ÞÌÎÁ¾ËÆÅ¾ÔÆ½Þ
; Þ=
Ë¾Þ Ô½ÉÌÏÐËÌÐÌÞ ÏÕÃÐÌÀÌÂÏÐÀÌÞ
o_`mq_Ýqyopg
¯qdtlmk_oidq°Ý qyopgÝ ÍÎÌ
Ë¾Þ ÒÆÎÊ¾Ð¾ Þ ccp Þ qof Þ Â¾ËØ
Â¾À¾Õ ÈÌËÏÑÉÐ¾ËÐÞ Å¾Þ ÏÃÈÐÌÎÞ kyeÝl_ÝÞÁÌÂÆËÆ ÞÌÐÞpÃÀÉÆ ÔÆÞ ÆÞ ÂÃÈÉ¾Î¾ÔÆÆ Þ ÎÃÁÆÏÐÎ¾ÔÆÆÞ
ÈÉÆÊ¾ÐÆÔÆÞ Þ Þ Þ  Þ ÃÀÌ ÞÏÞÈ¾ÐÞ¶p± ÞÀÉ¾ÂÃÃ×ÞÊËÌ ÆÞ ÍÎÃÎÃÁÆÏÐÎ¾ÔÆÆÞ Ë¾Þ ÒÆÎÊÆÞ
ÁÌÞÂÌ¿ÎÃÞÁÎØÔÈÆ ÞÐØÎÏÆÞÎ¾¿ÌÐ¾Þ o¾ÂÆË¾ÞpÐÌÃÀ¾ ÞÐÃÉÞÞÞ
ÞÞ; Þ=
i_sdÝ aÝ ÔÃËÐØÎ¾Þ ÐØÎÏÆÞ ÏÃÎ ¯ÞÊÌÄÃÞÆÞËÃÞÈ¾ÐÌÞÖÌÒÚÌÎ ÞË¾Þ Þ; Þ=
ÀÆÐÚÌÎÈÆÞ pÍÎ¾ÀÈ¾Þ Þ Þ ÐÃÉÞ Þ; Þ=

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 оперативни 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 електрозахранването 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. Стамболийски”, ул. „Кавалджийска”, ул. „Белновръх”, гаров 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. „Украйна” – до пресечката за хлебозавода, ул. „Бенковска”,
ул. „Стоянков дол”, ул. „Баба Тонка”, ул. „Рада Трайкова”, 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 възникналото 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 поголеми отстъпки при предплащане
на три и повече месечни такси.
Æ¿ÌÇË¿ÑÄÊÌ¿ßÆ¿Ã¿ÖÉ¿

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.
Þ dÉÃÈÐÎÌËÃËÞ À¾ÎÆ¾ËÐÞ Å¾Þ Î¾ÅÆÁÎ¾À¾ËÃÞ ÊÌÄÃÞ Â¾Þ Ë¾ÊÃÎÆÐÃÞ Ë¾Þ
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Âåëèçàð Ãóòîâ: „×îâåê âèæäà òîëêîâà, êîëêîòî çíàå”
ванах и с краезнание. Вече
имам няколко
изследвания
за часовниковите кули и за
мостовете в
Габрово. Проектът ми за
часовниковите
кули спечели
първа награда
в националния
конкурс
„При-

В края на 2008 година фондация „Комунитас“
раздаде годишните си награди за ученически постижения 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 изключителни 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, самостоятелна изложба в Габрово и поредица от научни
изследвания.
върти, а под него има циферблат, на който може да
- Г-н Гутов, Вашето из- се провери колко е часът
обретение беше опреде- във всяка точка на планелено като „изключително“ тата. Уредът може да се
от Фондация „Комунитас“. използва в офиси и фирКакво всъщност предста- ми, свързани с транспорта
и съобщенията, или просто
влява то?
- Изобретението ми за реклама. Освен функципредставлява уред, който ите, които посочих, уредът
отчита реалното астроно- показва и видимите съзмическо време на всяка вездия за всяко деноноточка от земната повърх- щие от годината, тъй като
ност. Това е основната му в него е вградена звездна
функция, но то има и ня- карта.
- Колко време Ви отне
колко други предназначения. Разделено е на три направата на това изоосновни части – тяло с бретение?
- Работя по него от 2006
механизми, глобус, който
се върти от запад на изток година, когато ми дойде
за 24 часа, и осветително идеята в час по география.
тяло. На всеки кръгъл час Тогава изучавахме часовисе изпълнява химнът на те пояси. Сам си направих
една държава, в която на- часовниковия механизъм
стъпва 12 часа на обяд. По и впоследствие добавих
време на изпълнението на останалите неща. Обърнах
химна светва осветително се към моя учител по гетяло, което огрява глобуса ография Христо Кичиков,
и по този начин се она- който ми помогна да изкагледяват деня и нощта на рам започнатото докрай.
Земята. Всичко това става Миналата година научих
автоматично. Вътре има за стипендията на фончасовников механизъм със дация „Комунитас“ и резъбни колела. Глобусът се ших да участвам. Изпратих
padqjmf_oßpqds_lma

“Åðîòè÷íà
àçáóêà” ùå...
Продължава от стр. 1

Тя има своя индивидуалност, сюжет и персонажи - коментира изложбата
Венета Козарева от ДХС.
- Художникът ги превръща
ту в приказки, ту в притчи,
ту ни кара да се замислим
дълбоко над някой невероятен ребус.
Срещаме се наистина
с брилянтен майстор на
рисунъка и офорта.” „Еротична азбука” се показва за втори път в страната и това става след
яркото участие на автора
във Второто балканско
квадринале на живописта
„Митовете и легендите на
моя народ” през декември 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 изкуствата „Габрово-2009”, като
вече му изпратило статута
с условията на конкурсите.

родно и културно наследство на моя роден край“.
- Намирате ли разбиране и подкрепа в училище към това, което правите? Какво мислят Вашите
съученици за него?
- Доста мои приятели и
съученици се занимават с
извънкласни дейности. За

вления и
всеки сам
си избира какво да е то. Всичко зависи от отделния човек.
- Много хора днес
смятат, че учениците са
невъзпитани и не учат
достатъчно. Така ли е според 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. Естествено, учениците сами
ще изберат дали да ги
посещават или не. Просто трябва да има повече
контрол, независимо дали
това се харесва на учениците или не. Следващата
стъпка е да им се осигури
необходимата среда, в която да се развиват. Всеки 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 отиват и се напиват.
Това е някакъв
вид мода. Растем
в среда, в която,
ако не правиш
това, което правят другите, ще
бъдеш отхвърлен. Мисля, че
това не е редно.
- Има ли в Габрово всичко необходимо,
за да развивате своя интелект и да се реализирате?
- Харесвам Габрово
като град и затова започнах да се занимавам с
краезнание. Що се отнася
до развитието ми и бъдещите перспективи, мисля, 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 реализира в София.
- Доколко съществена

Ñòàðèòå ãàáðîâñêè óëèöè - „Ëþáåí Êàðàâåëîâ”
Продължава от стр. 1

Но децата от махалата
често надничахме в нейния двор, дано да видим
някоя от чудните машинарии, за които се говореше
в града. Но се оказа, че
фабриката му всъщност е
другаде – на булевард „Априлов”. Все пак научихме,
че Гърнарев е и изобретател, че сам измислял
нови машини, а когато в
някоя фабрика станела
тежка повреда, фабрикантите викали само него да
им оправя машините. Години по-късно, когато прочетох 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 твърде млад – едва 48-годишен,
през 1946 г.
В една ниска къщурка пък правеха клечки за
обувки. Някога за подметки на повечето обувки обу-

4 çëàòíè, 8 ñðåáúðíè è òðè
áðîíçîâè ìåäàëà ñïå÷åëèõà

състезателите на лицензирания през миналата година клуб по ски и биатлон
„Узана 2007” още при първото си участие в държавното първенство по ски бягане за деца. Надпреварата
се проведе на Боровец и в
нея най-новият габровски
спортен клуб се представи с пълни отбори - от по
трима състезатели в двете
възрастови групи при момчетата и момичетата.
Над всички беше Елица Изворова, която извоюва златен и два сребърни
медала от индивидуалните
дисциплини при момичетата младша възраст. Ели демонстрира класа в спринта
на 300 метра, в който извоюва първото място с аванс
от 3 секунди пред Вероника Димова от СК „Паничище” (Сапарева баня). В
класическия и свободния
стил обаче Димова се реваншира и спечели злат-

есе на тема „Човек
вижда толкова,
колкото знае“ и
представих моя
проект с описание
и снимки. Накрая
се оказа, че съм спечелил стипендията за
изключителни постижения.
- Имате ли и други реализирани проекти или
този е първият?
- Това не е единственият ми проект. Занимавам
се още с изобразително
изкуство и с астрономия.
През 2007 г. направих авторска изложба с графики
в Музея на образованието.
С астрономия се занимавам още от дете. В кръжока на Планетариума съм
вече четвърта година. От
миналата година се зах-

съжаление, преобладаващата част от младото поколение се интересува от
други неща – пушене, пиене и забавления. Винаги
трябва
да има
заба-

ните медали, а Изворова
остана втора.
Габровският клуб записа силно представяне и
при щафетите. Елица прибави към колекцията си
от първенството още едно
злато, което извоюва заедно с Димана Маринова
и Калина Дражкова. Трите
изпревариха с близо минута представителките на
Сапарева баня. При момичетата старша възраст
отборът на „Узана 2007” в
състав Александра Николова, Миглена Христова и
Мартина Джулиева остана
втори. Сребърни медали
взе тройката на габровския 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 възраст – Мартин Понев, Илия
Цонков и Стелиян Цонев.

щарите слагаха гьон. А той
се закрепваше на табаните посредством дребни
дървени клечки. Пробие
обущарят със своето шило
дупчица в гьона и табана
върху обувката в калъпа,
извади наслюнчена клечка, постави я в дупчицата
и с един удар на обущарския си чук я забие. Интересно беше да се види как
между устните си държи в
готовност по няколко клечки и вади една след друга.
След като закове подметката, обущарят изчиства с
крива пила стърчащите отвътре бодлички. Тези клечки 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 подробности и имена.
Дърводелската фабрика „Независимост” беше
най-голямото предприятие 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 чувалчета с талаш за къщните
печки, даже каруци идваха
да вземат за фурните в
квартала. През пролетта
на 1936 г. от Лъчанското училище ни заведоха в
едно помещение в двора й
да видим фигурите за новия мост „Игото”, които се
правеха там. „Лъвът”, „Поробена България” и „Мъжът, който разкъсва оковите” бяха изваяни от цимент
и железни стружки. Така
бяха поставени те и на моста същата година, може
би защото се е бързало или за икономия. Едва
през 1963 г. арх. Карл Кандулков осигури отливането
им от бронз (първият паметник 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 Каравелов” 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 поддържане.
Днес западната страна
на улицата представлява
почти непрекъсната редица от нови жилищни блокове 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 Каравелов”. До средата на седемдесетте години със своите
108 апартамента той беше
най-дългият и най-голям
жилищен блок в града. От
източната страна пък впечатлява административната и производствена сграда на „Гама-инженеринг”,
редят се сгради и складо-

ве на още няколко фирми.
Наречена е улицата на
името на идеолога и организатора 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 Българския революционен централен 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 провеждани заседания на ОК
на РМС, а заслужаваше
нейде да има барелеф на
Каравелов.
Впрочем, въпросът за
барелефи на личностите,
чиито имена носят габровските улици, е отделна,
сериозна и за съжаление,
само разисквана тема и в
миналото, и сега.

те”
- Дряново, бе
далеч по-оспорвана.
Първото полувреме
С убедителна победа
бе за дряновци, котръгнаха шампионите за
ито поведоха с два
2008 година от отбора на
бързи гола в 9-та и
„Мънчев и Заза” в 12-ия
10-та минути, дело на
турнир по минифутбол за
Мирослав Острев и
Купата на Община ГаброДиян Денчев. В наво. В първата си среща от
чалото на вторите 20
предварителна група „А”
минути обаче Петър
Николай Мънчев и компаКостадинов вкара
ния записаха разгромен
за „Климат” и въруспех с 6:0 над състава на lÇÉÍÊ¿ÈßkÙÌÖÄÁßÑÏÇÒËÓÇÏ¿ßÐß
ÉÒÎ¿Ñ¿ßÎÏÄÆß
Ë¿
ßÕÄÊÇÑÄß
на интригата в мача.
„Дзали”. В двубоя, който
Тя се запази до 36бе ръководен от рефери- Ì¿ßÌÄÂÍÁÇ¾ßÑÇËßÐÄÂ¿ßÐ¿ßÐÙØÇÑÄ
та минута, в която
те Христо Минков и ДаМирослав Острев с
ниел Ников, единствената Кинов покачи на 2:0, а до
интрига бе дали играчите края на полувремето се второто си попадение в
от италианската шиваш- разписаха още Николай срещата оформи крайното
ка фабрика ще успеят да Василев и Тодор Сираков. 3:1 за „Туристите”.
Най-здравият мач от
отбележат почетен гол. След почивката Николай
Още до почивката тимът Мънчев вкара петия гол програмата на първия ден
на „Мънчев и Заза” вече за своя отбор, а крайното бе този от група „Б” межводеше с 4:0. Първият гол 6:0 оформи Нено Михалев ду отборите на „Мони за
във вратата на „Дзали”, 4 минути преди края на Здравковец” и „Металолеене” (Дряново), който микойто бе и първи в тур- редовното време.
Втората среща от гру- налата година участва под
нира за 2009-та, бе дело
на Вальо Кръстев в 6-та пата - между отборите името „Лев Инс”. Двата отминута. В 10-та Момчил на „Климат” и ”Туристи- бора направиха сериозен
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ÕÐÈÑÒÎ ÃÀÒÅÂ: ¶lÃÞ _ÈÌÞ
¾ÅÞÐÎ½¿À¾ÞÂ¾Þ
ÍÎÃÂÏÐ¾À½ÊÞ
`ØÉÁ¾ÎÆ½ Þ
¿ÆÓÞ ½Þ ÍÌ
È¾Å¾ÉÞ È¾ÐÌÞ
ÍÎÌÉÃÐÞ f¾Þ
ÊÃËÞ ÃÞ Ì¿ÆÂ
ËÌ Þ ÕÃÞ ËÆÞ
ÏÊ½Ð¾ÐÞÅ¾ÞÐÌ¾ÉÃÐË¾ ÞÆÞÐ¾ÅÆÞÈÌË
ÏÐÎÑÈÔÆ½ÞÐÎ½¿À¾ÞÂ¾ÞÏÃÞÊ¾ÓËÃ±
ÀÂÐÀÌÎÂ: „ÍÅ, ËÌÞ ÆÞ ËÃÞ
ÏÊ½Ð¾Ê Þ ÕÃÞ
ÆÅÌ¿Î¾Å½À¾
ËÃÐÌÞËÆÞÈ¾ÐÌÞ
ÐÌ¾ÉÃÐË¾Þ ÀÞ
dÀÎÌÍÃÇÏÈÆ½Þ
Í¾ÎÉ¾ÊÃËÐÞ ÃÞ
Ì¿ÆÂËÌÞ _ÈÌÞ
¾ÅÞÐÎ½¿À¾ÞÂ¾Þ
Í Î Ã Â Ï Ð ¾ À ½Þ
`ØÉÁ¾ÎÆ½ Þ ¿ÆÓÞ ½Þ ÍÌÈ¾Å¾ÉÞ È¾ÐÌÞ
ÃÂË¾Þ ÊËÌÁÌÞ ÈÎ¾ÏÆÀ¾Þ ÏÐÎ¾Ë¾ Þ ÏÞ
ÓÑ¿¾À¾Þ ÍÎÆÎÌÂ¾ Þ È¾ÈÀ¾ÐÌÞ ÏÆÞ ÃÞ
`ØÉÁ¾ÎÆ½±
ÏÅÍ×Î ÌÈÒÅÂ: ¶qÑÈÞËÃÞÍÎÆ
ÉÆÕ¾ Þ ËÌÞ Ë¾Þ
ÂÎÑÁÆÞ ÊÃÏÐ¾Þ
ÊÌÄÃÞ ÆÞ Â¾Þ
Í Î Æ É Æ Õ ¾ Þ
pÍÌÎÃÂÞ ÊÃËÞ
ÈÌËÏÐÎÑÈÔÆ½
Ð¾ Þ ÈÌ½ÐÌÞ ËÆÞ
двубой, в който по-голям
Í Î Ã Â Ï Ð ¾ À ½Þ
късмет извадиха гостите, в
чиито състав личаха име- È¾ÐÌÞ ÐÌ¾ÉÃÐË¾ Þ ÃÞ Ì¿ÆÂË¾Þ _ÅÞ
ната на няколко играчи ¿ÆÓÞ ½Þ ÍÌÈ¾Å¾ÉÞ ÍÌÞ ÏØÀÏÃÊÞ ÂÎÑÁÞ
от дряновския „Локомотив” Ë¾ÕÆËÞ`ØÉÁ¾ÎÆ½ÞÃÞÓÑ¿¾À¾ÞÏÐÎ¾
- Димитър Кушев, Мартин Ë¾ÞÆÞ¿ÆÓÞÅ¾ÉÌÄÆÉÞË¾ÞÓÑ¿¾ÀÆÐÃÞ
Кръстев-Куршума, Свилен ËÃ×¾ ÞÅ¾ÞÂ¾ÞÏÃÞÀÆÄÂ¾ÐÞÐÃ±
ÑÒÅÔÀÍÎÂ: „ÍÅ ¿ÆÓÞ È¾
Василев, Денчо ШипкалиÅ¾ÉÞ _ÈÌÞ ¾ÅÞ
ев и др. През първото
ÐÎ½¿À¾Þ Â¾Þ
полувреме гол не падна.
Í Î Ã Â Ï Ð ¾ À ½Þ
През втората част оба`ØÉÁ¾ÎÆ½ Þ
че умората в състава на
¿ÆÓÞ ÍÌÈ¾Å¾ÉÞ
„Мони за Здравковец” наÈ Î ¾ Ï Æ À Æ Ð ÃÞ
тежа и дряновци се възËÃ×¾ÞlÌÞË½
ползваха, като поведоха
Ê¾ÊÃÞ ÑÍÎ¾À
с хубав гол на Куршума в
27-та минута. В оставащи- ËÆÔÆ ÞÈÌÆÐÌÞÂ¾ÞËÆÞÑÍÎ¾ÀÉ½À¾Ð±
ËÈËÈß ÑÒÎÈÌÅÍÎÂÀ:
те 13 минути Лъчо Минчев
и съотборниците му се оп- ¶nÎ¾ÈÐÆÕÃÏÈÆÞ ÍÌÁÉÃÂË¾ÐÌÞ ¯Þ ËÃ Þ
итаха да върнат попадени- ËÌÞ ÏÍÌÎÃÂÞ ÊÃËÞ ÐÌ¾ÉÃÐË¾Ð¾Þ ÀÞ
ето, но пропиляха няколко dÀÎÌÍÃÇÏÈÆ½Þ Í¾ÎÉ¾ÊÃËÐÞ ÃÞ ÍÌ
добри възможности и в ÏÈÌÎÌÞ ÏÆÊÀÌÉÞ Ë¾Þ ÏØÏÐÌ½ËÆÃÐÌÞ
ËÆÞ ÀÞ ÊÌÊÃËÐ¾Þ f¾Þ Þ ÁÌÂÆË¾Þ
крайна сметка загубиха.
По-късно вчера се ÕÉÃËÏÐÀÌÞ ÌÐËÃÏÌÓÊÃÞ ÊËÌÁÌÞ ËÃ
изигра другият двубой от Á¾ÐÆÀÆ Þ ËÌÞ ÌÐÞ dpÞ Ï¾Þ ÍÎ¾ÀÆÞ Â¾Þ
група „Б”, в който се срещ- ËÆÞÁÆÞÍÌÈ¾ÅÀ¾ÐÞnÌÉÆÐÆÕÃÏÈÌÐÌÞ
наха съставите на „Общин- ÆÞÂÑÓÌÀËÌÐÌÞÏØÏÐÌ½ËÆÃÞË¾Þ`ØÉ
ски пътнически транспорт” Á¾ÎÆ½Þ ÀÞ ÊÌÊÃËÐ¾Þ Ë¾ÆÏÐÆË¾Þ ÃÞ
Î¾ÀËÌÏÆÉËÌÞË¾ÞÐÌ¾ÉÃÐË¾±
и „Борово-Радев”.

Øàìïèîíèòå îò “Ìúí÷åâ è Çàçà” ñòàðòèðàõà ñ ïîáåäà
padqmf_oßb_qda

е средата, в която израства един човек, за бъдещото му развитие?
- Средата и хората, с
които живееш, са определящи и много важни,
защото ако нямаш подкрепа, ако никой не споделя
твоето мнение, няма да
се осмелиш да направиш
нищо. Училището е институция, която изключително
много влияе на човека.
- Каква забележка бихте отправил, като ученик,
към държавните институции, които ръководят образованието в България?
- Бих искал да споделя нещо, което ме засяга
лично, но е доста показателно. В края на нашето
обучение в ПГТ всеки от
нас държи държавен изпит, чрез който получава
квалификация. Още с влизането 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 курса на обучение. Същото
стана и с матурите. Когато
бях в 8 клас и влизах в
гимназията, аз трябваше
да знам, че ще държа матура, а не да го разбирам
в последния момент. Промените в процеса на обучение са проблем за нас.
Това е молбата ми към
държавните институции.

