
 габрово  
отвътре

 

КаК се пее 
националният химн?

национален празник е. предстои 
тържествена церемония. стотици 
хора са препълнили градския 
площад. млада жена се суети 
около група малки деца, обяснява 
нещо и ги подрежда, така че 
всички да виждат какво става на 
площада. след секунди зазвучава 
националният химн. Децата като 
един слагат ръчички на гърдите си 
– там където е сърцето и … започват 
да пеят с цяло гърло. поглеждам 
наоколо, всички хора пеят химна 
точно по същия начин. прекрасно 
и трогателно, и респектиращо, и 
има много символика, и е повод за 
гордост, ако ставаше дума за нашия 
химн. но не. 

историята, която Ви разказвам е от 
една друга държава и възпитани 
в родолюбие и уважение са не 
нашите деца. Вероятно, защото 
ние не сме ги научили с личния си 
пример. 

и някак ме хваща срам, и ми 
става мъчно, и даже ми се плаче. 
и в главата ми нахлуват мисли за 
патриотизъм и национализъм в 
най-миролюбивите им варианти. 
Всъщност от срам полза няма. 
трябва само желание.

Всеки път, когато чуете и пеете 
националния химн, слагайте ръка 
на сърцето си, и покажете на детето 
си как да направи същото. 

Утре, той и ли тя ще знае как се 
пее националният химн - с ръка на 
сърцето.

135 години                             
след освобождението

На 3 март се навършват 135 години от подписването на Сан Стефанския мирен договор.  
Договор, който слага началото на нова България. Сигурно това е било доста трудно 

време за българите. От 5-вековно робството не се излиза просто така, от поредица въстания 
и освободителна война – също. Но със сигурност им се е струвало, че са оставили всичко 
лошо зад гърба си и ги чака по-добър и спокоен живот, а също така и изграждането на една 
нова държава – такава, каквато са я виждали в мечтите си те. 

Знаем, че тези мечти бързо биват попарени, а България я чакат още много премеждия, 
преди да се нарече свободна и съвременна държава. 

Едва ли някой от нашите съвременици би искал да живее в подобно време, но би било 
добре да вземем от там нещо много важно. А то е вдъхновението, себеусещането на 

тези хора и отношението им към България. Начинът, по който са милеели над всяка частица 
българско – била тя земя, песен или дете. 

За сто години българите не са се променили толкова много – и тогава, и сега е имало и има 
бедни и богати, мошеници и достойни хора, предатели и будители, патриоти, луди глави, 

романтици, лидери. Различен обаче е живецът на този народ.

Днес все по-често говорим за обезличаване на нацията. За подмяна на ценностите. За 
дребнотемие и чалгаризация. Чувстваме, че нещо ни се изплъзва, но някак все не 

откриваме как да го спрем. 

А отговорът може да започне от тук. Знаят го хората, които всяка година обличат грижовно 
пазените си опълченски дрехи. Защото това няма нищо общо с маскирането. Знаят го 

тези, които ще доведат децата си на Шипка. Защото семейната разходка няма нищо общо с 
вътрешното усещане и нуждата да сме там. Всеки един от хората, които ще отидат на Шипка 
са убедени и знаят защо са там. 

Това е една от крачките, които можем да подемем самите ние, за да се противопоставим 
на това, което не ни харесва в новото ни време.  А и какъв по-хубав начин да  покажем 

признателността си на хората, дали живота си за нашата свобода – българи, руснаци, 
финландци, румънци, от това да им покажем, че я ценим и умеем да я пазим.
Честит пРаЗниК!

Март 2013

    програма
1 март
17.00 ч. Първомартенско хоро на площад „Възраждане”
18.30 ч. „Това е България” – концерт на ДФА „Габровче” и клуб 
„Родолюбие” към ОУ „Ран Босилек”  в зала „Възраждане
2 март
10.00 ч. Ски маратон „Габрово” в местността Узана
3 маРт  
национален пРаЗниК на РепУБлиКа БЪлГаРия  
9.00 ч. Панихида в памет на загиналите за Освобождението
Братска могила до храм „Успение на Св. Богородица”
9.30 ч. Издигане на националното знаме на площад „Възраждане”
11.30 ч. Тържествен митинг на площада под връх Шипка



19-ГоДишен ГаБРоВец иЗВаДи 
БоГояВленсКия КРЪст от янтРа 

6.01.  Христо Георгиев извади Богоявленския 
кръст от студените води на река Янтра в центъра 
на града на Йордановден. Младежът се справи 
с четирима опоненти в борбата за символа на 
вярата. Той  пожела на габровци много здраве, 
защото  според него  това е най-важното нещо.

с ДВе ДУми...

поДписахме ДоГоВоРа                                
За стРоителстВо на ноВото Депо

8.01.  Договорът за строителството на новото 
депо подписаха кметът на общината Таня 
Христова и Анатоли Петков – представляващ 
обединение „Еко Гео Димас”. То ще бъде 
разположено на територията на с. Гръблевци 
- на мястото на съществуващото и в момента 
сметище, и  ще обслужва общините Габрово и 
Трявна. 

стоиЧКоВ се ВлюБи В ГаБРоВо 

9.01. Легендата на българския футбол Христо 
Стоичков гостува в Габрово, за да се срещне с децата 
от местните футболни клубове и да представи 
биографичния филм „Стоичков – Истината за 
легендата“. Той беше излъчен на 28 януари, когато 
Камата изправи на крака пълната зала „Орловец” 
и показа, че не е загубил умения, по време на 
демонстративен мач.

ВолейБолистите от „КВК ГаБРоВо” 
ни наКаРаха Да се ГоРДеем

16.01. Габрово беше домакин на 
интригуващия двубой от 1/8 финалите на 
волейболния турнир „Челъндж къп“, между 
съставите на „КВК Габрово“ и „Копра Елиор“ 
(Пиаченца). Нашите не спечелиха, но ни 
накараха да се гордеем и да се вълнуваме 
на живо в залата.

стаРтиРахме ГаЗифиКацията

22.01. Дългоочакваната от габровци 
газификация стана факт. Пред сградата на 
общината беше запалена символична факла 
на природен газ, което отбеляза официалното 
присъединяване на града към националната 
газопреносна система. Фирмата газификатор 
планира да изгради на територията на общината 
над 200 км газоразпределителни мрежи на 
стойност около 25 милион лева.

ГаБРоВец УЧастВа В Рали „ДаКаР”

8.02. За първи път габровец участва 
като навигатор в най-голямото и тежко 
офроуд състезание в света – рали ”Дакар”. 
Нашата гордост е Пламен Николов, който 
беше навигатор в екип с пилота Орлин 
Алексиев. В зала “Възраждане“ габровци 
имаха възможността да наблюдават 
ексклузивни кадри от състезанието.

ЗапоЧВа плащането на ДанЪци 

1.03. От първия ден на месец март стартира 
кампанията за плащане на данък недвижим 
имот, такса битови отпадъци и данък върху 
превозно средство. Всички собственици на 
недвижими имоти и автомобили могат да 
платят своите задължения за 2013 г. с 5 % 
отстъпка от 1 март до 30 април. 

фУРоР и емоции на КонцеРта                           
на ВасКо ВасилеВ

14.01. Габрово беше домакин на клавирен 
концерт, с участието на легендата на пианото 
Фуджико Хеминг и световноизвестния цигулар 
Васко Василев. В програмата прозвучаха 
произведения на Бах, Бетовен, Брамс, Лист, 
Рахманинов и Паганини. Анонсът за концерта 
провокира много и различни емоции, което ясно 
показа, че габровската публика жадува за повече и 
стойности културни събития.



аКценти
Кампания За наБиРане                 
на ДоБРоВолци
Габрово не е защитено от природни бедствия! Всяка 
година щетите само от наводнения, пожари и тежка 
зима са стотици хиляди. Вие може да помогнете на 
своите съграждани и на своя град с навременна реакция 
при наводнение, пожар или усложнени зимни условия. 
Станете доброволци при бедствия и кризи!

Одобрените кандидати ще сключат граждански договор 
с Община Габрово, ще преминат специализирано 
обучение и ще получат екипировка. Обучението, както 
и участието в аварийно-спасителните дейности ще се 
заплаща.

Необходимите документи, както и условията за 
кандидатстване, може да намерите на интернет 
страницата на Община Габрово.

станете доброволци в името на сигурността!

Първата среща между всички приемни семейства в Габрово, в които 
има настанени деца в рамките на проекта „И аз имам семейство”, ще 
се проведе в началото на месец март. Тези семейства ще формират така 
наречената група за самопомощ, чрез която приемните родители ще 
могат да споделят своя опит, добри или лоши практики, като и проблеми, 
срещани в ежедневието им при отглеждането на децата. 

В групата са включени и социални работници от екипа по приемна грижа 
към Община Габрово, както и психолог, които ще подпомагат и консултират 
родителите. Целта е те да бъдат подкрепяни ефективно и навреме, за да се 
удовлетворяват адекватно нуждите на децата, и да се прецени качеството 
на предоставяната грижа.

Припомняме, че по проект „И аз имам семейство”, финансиран по 
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, в габровски 
професионални приемни семейства към момента са настанени пет деца 
до 5 – годишна възраст, които са изведени от Дома за медико-социални 
грижи за деца.

ГРУпи За самопомощ За пРиемни РоДители

ЗаВЪРтяхме Колелото на тУРиЗма
На 8 февруари на габровска публика беше представен дългоочаквания туристически сайт на общината – www.visit.gabrovo.bg. Един 
истински бъдещ пътешественик , носещ марката Габрово.

В началото на месец март ще стартира реалното изпълнение на строително-монтажните работи, част от мащабния проект за развитие 
на културно-историческия туристически продукт и свързаната с него инфраструктура. В АИР „Боженци” са предвидени реставрация, 
консервация и адаптация на административната сграда, на старото и новото школо, на къщите „Дончо Попа” и „Митьо Станев”, 
изграждане на паркинг и обслужваща сграда при входа на комплекса. Ще бъде направено озеленяване, подмяна на калдаръмената 
настилка. Ще се изгради система за видеонаблюдение, подмяна и инсталиране на ново, включително художествено осветление.

В АЕК „Етър” предстои възстановяване на Балканджийската мандра, ще се изграждат подпорна стена, алея и паркинг. Ще се прави 
озеленяване, изграждане на система за видеонаблюдение, възстановяване на калдаръмена настилка, подмяна и инсталиране на 
ново, включително художествено осветление. В Габрово предстои консервация, реставрация и адаптация на Дечковата къща, където 
ще бъдат изградени и разположени „ретро” дрогерия и „ретро” фотоателие. Ще бъде реставрирана и адаптирана бившата сграда на 
Регионален исторически музей на ул. „Николаевска” № 3, която ще се превърне в първия в България виртуален музей на габровската 
индустрия.



ГРаКлю

Отдавна мечтаната от нас колонка за градски клюки ще 
бъде уютното място за всички слухове, мълви и откровени 
измишльотини, които се носят в града. Съчетанието между 
думите градска и клюка роди ГРАКЛЮ. Той от своя страна 
е отворен да приюти ваши и чужди градски легенди, с 
условието да не съдържат нецензурни думи и изрази, да 
не жълтеят много и да са достатъчно интересни, за да 
занимаваме с тях габровци.

  отзад - напред
Месецът на пролетта, цветята, възраждащата се природа, майките, 
красотата и женствеността – това е месец март. И точно него избрахме 
за началото на новото издание на Община Габрово, което нарекохме  
„Габрово отвътре”.

Всъщност „Габрово отвътре” е нещо, което се надяваме да четете с 
удоволствие, без да го превръщаме в трибуна за злободневни теми и 
проблеми, защото вече имаме не една такава. 

Нещо като четиво за новото, предстоящото, важното и полезното, което 
се случва или предстои. Нещо, което ще Ви информира и понякога - 
усмихва.

Всъщност, надяваме се, „Габрово отвътре” да е НЕЩО … за Вас, 
уважаеми читатели.

„Габрово отвътре” научи от отлично информирани и 
независими източници, че кмета на града си шие рокля, с 
която да се маскира като Алиса в страната на чудесата на 
идния карнавал.

След като миналата година се опита да изплаши децата и 
далматинците,  превръщайки се в Круела ДеВил, сега Таня 
Христова е решила да бъде любопитната и добра Алиса, 
която смело се впуска в приключения и едновременно с 
това да намигне на опозицията от БСП. Именно лидерът на 
червените в Габрово Николай Григоров нарече проекта за 
бюджета на общината за 2013 г. „Таня Христова в страната 
на чудесата” и с това даде идеята на кмета за новия й 
маскараден костюм.

Благодарим Ви, г-н Григоров, очакваме нови оригинални 
идеи!

Иде голямото разнасяне на торти, от сладкарницата – вкъщи, от там у 
кумовете, те пък ти връщат почти половината /да са живи и здрави/, 
защото такава била традицията. 

Да, да, за Сирни Заговезни говоря. В различните краища на България 
се извършват характерни ритуали, а на кумовете се носят различни 
ястия. В Плевен и Враца традицията повелява да се носят три неща 
задължително: печена кокошка, пита или баница и вино. В Благоевград 
също както при нас освен халва на кумовете се носи и торта. Не, че има 
нещо лошо в сладкишите, печените кокошки и събирането на маса с 
хубави хора – напротив, но не в това е същината на празника.

Без да влизаме в територията на професионалистите и символиката на 
обредността на празника, всички знаем, но често забравяме, че той е 
познат още и като Прошка. В миналото по-младите обикаляли по-стари 
роднини и близки - свекър, свекърва, тъст и тъща, кумове, по-възрастни 
братя и сестри, за да поискат прошка. Целували ръка на домакините и 
изричали: “Прощавай, мале, тате.”. В отговор чували: “Простено да ти е, 
Господ да прощава!”.

За това на 17 март, преди да грабнете торбите с кулинарни изкушения, 
сетете се за Прошката. Поискайте я или я дайте и празникът ще има 
повече смисъл.

А сега, бягайте да поръчате торта.

Простено да Ви е!


