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Градът се
превръща
в родно
място на
бизнес
иновации

� Интервю на
II и III стр.

Габровоевтоп5по средниработни
заплати след Варна, Бургас, Со-
фия и София област.

Това сочи изследване на иновацион-
ния потенциал на община Габрово в
сферата на индустрията. То е направе-
нов25водещифирмивградапопоръч-
ка на местната управа.
Според него средногодишният ръст

на заплатите в областта е в размер на
6%иакотрендътсезапази,през2019г.
Габрово ще продължи да бъде една от
областите с най-високи заплати в пре-
работващата промишленост.
Добрият стандарт на живот, нали-

чието на подготвени професионални
кадри, достъпните индустриални зони
и ниските местни данъци са определя-
щи за стабилен поток от инвестиции и
висока икономическа активност.
Известна като най-индустриалната

ДИМА МАКСИМОВА

Вложеното в инфраструктура,
облагородяване и строителство
променя облика на общината

област в България, Габрово затвърж-
дава позициите синамотор викономи-
ческото развитие.
Преработващата промишленост и

основно машиностроенето сега създа-
ват заетост за над половината от всич-
ки работещи.
СпоредИнститута за пазарнаиконо-

мика (ИПИ) пък областта е на първо
място за 2017 г. с най-висока прозрач-
ност на органите на местното самоу-
правление. Като се добавят и целена-
сочените усилия на местната админи-

страция за привличане на ресурси, за-
кономерно Габрово е градът, който се
нарежда на второ място след столица-
та по привлечени средства от Европа.
Към30юни2017 г. изплатенитепари

по оперативните програми в областта
достигат 271 млн. лв. Усвоените в Га-
брово евросредства са по 3385 лв. на
човек от населението, сочи изследва-
нето “Регионални профили: показате-
ли за развитие 2017” на ИПИ.
Вложеното в инфраструктура,

облагородяване и строителство про-
меня облика на града. Той става все
по-зелен, но и модерен, динамичен и
привлекателензаживотиотглеждане
на деца.
Все повече инженерни кадри от съ-

седни области и завършващи местния
университет намират перспектива в
града. В него недостиг на места в гра-
дини и детски ясли няма, а за да прео-
долее застаряването, общината сти-
мулира с по 200 лв. всяко новородено.

Така ще
изглежда
храмът
“Св. св.
Онуфрий,
Дамаскин
и всех му-
чеников
Габров-
ских”.

ДИМА МАКСИМОВА

“Да бъде новият храм
на Габрово!” е съвмест-
ната кампания на ар-
хиерейското наместни-
чество и общината, коя-
то започна от края на
миналата година.
Целта е събирането

на средства за довър-
шване на новата църква
в кв. “Младост”. От на-
чалото на кампанията в
нея са се включили
много фирми, институ-
ции, музикални и танцо-
ви формации, граждани.
Организирани са база-

Кампания за построяване
на нов храм, необходими
са около 400 хил. лева
ри, концерти и редица
събития в подкрепа на
каузата. Сред най-голе-
мите дарения има суми
от 50, 60, 100 и над 200
хил. лева от частни ли-
ца и фирми.
Новият храм ще носи

името “Св. св. Онуфрий,
Дамаскин и всех муче-
ников Габровских”. Пър-
вата копка беше напра-

вена през октомври
2010 г., а през 2016 г.
стартира строителство-
то. Вече е готов грубият
строеж, включително и
външната изолация и
дограмата.
Досега в строител-

ството му са вложени
около 660 хил. лв., нео-
бходими са още 400
хил.
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Таня Христова,
кмет Габрово се превръща

в родно място на
бизнес иновации

ДИМА МАКСИМОВА

- Г-жо Христова, 17 май е Ден на
Габрово. С какво е свързана тази
дата?
- Габрово е провъзгласен за град

на тази дата през 1860 г. - вече 158
години. Иначе като селище Габро-
во съществува от XII век.
Празникът обикновено се отбе-

лязва с културни събития, молебен
за благополучие и с тържествена
сесиянаобщинскиясъвет,накоято
габровци и хора, по един или друг
начин ценни за града ни, получават
почетния знак или званието “поче-
тен гражданин”.
Датата съвпада с карнавалната

седмица. Карнавалът в Габрово се
провежда всяка трета събота на
май, а Седмицата на хумора, която
го предшества, и дните след него са
наситени със събития. През този
период Габрово е един голям праз-
ник - навсякъде се случва нещо ин-
тересно, пъстро и весело.
- Карнавалът и международният

фестивал на уличните изкуства
6Festсанай-популярнитесъбитияв
социалните мрежи. Как ги нало-
жихте?
- Първите сведения за карнавала

вГабровосаотXIXв.Иднестовае
най-чаканото и пищно събитие в
града със специалноперо вбюдже-
таниимногохора,включенивпод-
готовката. Тя започваощеотпред-
ната година с обявяванена темата -
на 11 ноември в 11 ч и 11 минути.
Нашият карнавал има дълбоки ко-
рениитрадиция,уникаленезаБъл-
гария. Само тук

имаме политическа
сатира, умеем да
се шегуваме както
с другите, така
и със себе си,

обръщаме внимание на социални,
международни и съвсем локални
проблеми. Можеш да кажеш на
света много неща под формата на
шега.
6Fest-международниятфестивал

заградскиизкустваищастие,еедно
младосъбитие,тазигодинаевторо-
то му издание. Той е единственият
фестивал в България, посветен на
уличното изкуство.От 18 до 20май
ще има театър на огъня и сенките,
шоу на кокили, цирково шоу, ма-
рионетно шоу, каскада от балон с
горещ въздух.
Организаторисасдружение“Об-

ществен комитет “Васил Левски” -
Габрово”иМомчилЦонев.Проек-
тът се осъществява с финансовата
подкрепа на община Габрово по
програма“Култура”,скоятомного
се гордеем. Тя се утвърди като ва-
женфинансовмеханизъмнаобщи-
ната за финансиране на модерни,
различни и интересни събития.
- Какво се прави в общината с

европейски инвестиции през тази
година?
- Вече сме на финала на няколко

големи обекта по проект “Габрово
- инвестиции за изграждане на съ-
временна градска среда”. В момен-

та се оформя художественото ос-
ветление, садят се цветя. Това са
проектите за благоустрояване на
парк “Колелото” и прилежащите
квартални пространства, Шиваров
мост и вътрешнокварталните про-
странства от бул. “Априлов”, из-
гражданеначастотИзточнаградс-
ка улица. Реконструираха се улици,
тротоари, площадки, паркинги, пе-
шеходнивръзки,ремонтирасеедин
тунел. Кварталите придобиха съ-
всем различен облик.
В процес на изпълнение е още

един голям проект - “Развитие на
устойчив градски транспорт на Га-
брово”. Той е на стойност над 13,4
млн.лв.ивключва14новиелектро-
буса за градския транспорт, рекон-
струкциянакръстовище,2подлеза,
предгаровия площад, подобряване
пропускливостта на 5 от най-нато-
варените кръстовища в Габрово,
електронни информационни табе-
ли, преустройство на една от цен-
тралнитеспиркинаградскиятранс-
порт в “джоб” над р. Янтра.
Важен проект е ремонтът и вне-

дряването на енергоспестяващи
меркинадвеучилищавграда - “Св.
св. Кирил и Методий” и бившето
“ЦанкоДюстабанов”,къдетощесе
премести началното училище “Ва-
сил Левски”.
Те ще придобият изключително

модерен, удобен и иновативен об-

лик, ще има интерактивни дъски,
ще бъдат благоустроени дворните
площи. Вярвам, че средатаще пре-
дизвика много положителни емо-
циииходенетонаучилищещебъде
удоволствие. Проектът “Инвести-
ции в съвременна образователна
инфраструктура в община Габро-
во”енастойност4,7млн.лв.Изпъл-
няватсеиняколкосоциалнипроек-
та.
- Какво от случващото се в града

вие като кмет приемате за най-го-
лям успех за Габрово?
- Успехите са много, всеки след-

ващ е стъпка напред. Това, което
отчитамкатоголямуспехвпослед-
ните месеци, е обявяването на Га-
бровозатворческиградназанаяти-
тенаЮНЕСКО.Признание, което
отварямного врати пред града и не
е резултат от някакви дадености, а
от целенасочена политика.
Преди седмици присъствахме на

голяма среща на творческите гра-
довевИчеон,ЮжнаКорея.Напра-
вихме много добро впечатление,
създадохме добри връзки.
Първите представители на мре-

жатащепосетятГабровозамежду-
народнияпанаирназанаятитевЕт-
нографския музей на открито
“Етър” от 6 до 9 септември. При-
съединяванетоникъмтворческите
градове на ЮНЕСКО предвижда
реализацията на инициативи, обе-

динени в 4-годишен план. Теще за-
твърдят имиджа ни като място, в
коетоумелосесъчетаваттрадиции
и иновации.
-Градътебилизвестенкатобъл-

гарския Манчестър. Съживява ли
се българското машиностроене?
- В момента

Габрово е
най-индустриалната
област у нас - над
50% от заетите работят
в преработващата
промишленост,

повечеотвсякадругаобластвстра-
ната и значително над средното за
ЕС.
За сравнение средният брой нае-

ти в преработващата промишле-
ност в страната, като дял от всички
наети,епод23%.Еднаотобластите
снай-високисредниработнизапла-
тивсекторасме -наVмясто.Пред-
приятиятаиматпо-голямануждаот
квалифицирани кадри, отколкото
от нискоквалифицирани монтаж-
ници. С икономическия си профил
и образователните възможности
Габрово е един от индустриалните
градовевБългария,коитомогатда
предложат много добри условия за
високотехнологични инвеститори.
Градътима всичкишансове да се

развие като родно място на нови
глобални продукти и решения.

� Бизнесът,
образователните
институции и
местната
власт гледат
в една посока
� Част сме от
творческите
градове на
ЮНЕСКО



ГАБРОВО / ЕСТАРТ IIIЧЕТВЪРТЪК, 17 МАЙ 2018 Г.

- Какви са спецификите на Габрово и
защо е привлекателен за инвеститори-
те?
- Габровци открай време са визионе-

ри, знаят как се прави бизнес, търсят
новото, предприемчиви са и умеят да
инвестират умно. Неслучайно казват,
че

когато по света се
заговори за нещо, в
Габрово то вече работи

Освен това градът ни е в центъра на
България и дори най-отдалечените
точки на страната са на около 4 ч
път. Индустриалните ни зони са из-
ключително достъпни. Професио-
налните ни гимназии са обвързани с
бизнеса чрез все по-развиващото се
дуално образование, наличието на
Технически университет (ТУ).
В Габрово бизнес и образование са

осъзнали обвързаността си. ТУ дори
предвижда създаването на иновати-
вен център по компетентност с на-
правления: електромобили, лазерни
технологии, системи за разпознава-
не на материали и среди, силова
електроника, проектиране в маши-
ностроенето, фотоволтаични систе-
ми, енергийно ефективни освети-
телни системи.

- Как ползвате потенциала на мла-
дите, които учат и живеят тук, и как
ги мотивирате да останат?
- Често казвам на младите хора, че

нямам амбицията да ги задържа на
всяка цена в Габрово. Те трябва да
пътуват, да видят как живеят други-
те, да имат възможността да ги опоз-
наят, да се сравнят - като мантали-
тет, култура, знания, умения. Ако
след това решат да се върнат тук, би
било чудесно. Нашата работа е да
превърнем града в място, което е
удобно, уредено, красиво, с възмож-
ности. При нас няма проблем с ме-
стата в детските градини и ясли.
Имаме “Монтесори” групи, но има и
такива, които работят с интерактив-
ни дъски, специален софтуер и най-
модерни технологии.
Имаме изключително добри про-

фесионални училища, а двете гимна-
зии - математическата и Априлов-
ската, предлагат отлична подготов-
ка. Имаме младежки обмени с Япо-
ния, Русия и Белгия, иновационни
лагери, лагери за предприемачи, до-
броволческа мрежа, много добра
спортна база. Мисля, че в Габрово
има какво да правиш и към какво да
се стремиш. Освен това градът е
много чист и спокоен, а престъп-
ността е сред най-ниските в страна-
та.

- Какъв е стандартът на живот в
града?
- Работим за това да бъде все по-

висок. Според Института за пазарна
икономика

Габрово е на второ
място след София
по икономическо
развитие

Непрекъснато се работи за макси-
мално функционална, комфортна и
красива жизнена среда. Специални
усилия полагаме за повишаване на
раждаемостта. Общинските съвет-
ници подкрепиха нова инициатива
на община Габрово за отпускане на
финансова помощ за новородено
или осиновено дете. Общината зало-
жи 50 хил. лв. за тази цел в бюджета
за тази година, а помощта за дете е
200 лв. Подпомагаме финансово
двойки с репродуктивни проблеми
по пътя им до инвитро процедурата.
Бюджетът на програмата нарасна
до 30 хил. лв.

- Какво ще пожелаете на габров-
ци?
- Да бъдат здрави и още по-пози-

тивни. Външната оценка за града е
много добра - като добро място за
правене на бизнес, инфраструктура
и културен продукт. От нас зависи да
дадем от сърце и своя принос, за да
бъде делникът ни още по-подреден,
отговорен и перспективен.

Карнавалът прави
“среща на върха”
на 19 май

на карнавала тази година, в
която България пое предсе-
дателството на Съвета на
ЕС. Затова в шествието ще
намерят място и европейски-
те държави - всяка със своите
лидери, музика и особености.
Участниците в маскарада

са 3000, разделени в около 80
карнавални картини. Те ще
тръгнат от пл. “Възраждане”
по улиците “Скобелевска” и
“Брянска” докръговотокръ-
стовище пред консултатив-
ната поликлиника.
За втори път тази година

ще има и сериозни парични
награди закарнавалникарти-
ни извън основния сценарий
на събитието, участващи по
собствена инициатива.
Грандиозният финал на

фиестата ще бъдат 3D ма-
пинг върху сградата на общи-
ната и празнични илюмина-
ции.

Бойко Борисов, Карлес
Пучдемон, Ангела Меркел,
Тереза Мей, президентът Ру-
мен Радев - това са някои от
официалните гости по време
на карнавала в Габрово. Дата-
та на провеждането му тази
година е 19 май, а известните
личностище присъстват вше-
ствието със свои

няколкометрови
макети - запазената
марка на габровския
карнавал

Бърз поглед зад кулисите на
грандиознотосъбитиеразкри-
ва Бойко Борисов като маши-
нист на влакова композиция с
лидеритенаЗападнитеБалка-
ни, Доналд Тръмп и Ким Чен
Ун, маскирани в стил “То” на
Стивън Кинг.
Готови за пъстрото дефиле

са и много приказни герои за
радост на най-малките гости
на събитието. По традиция в

столицата на хумора ще се по-
шегуват с наши и чужди поли-
тици, със световните актуални
теми, но и с битовите ни про-
блеми, а също така и над сами-
те себе си - нещо, което га-
бровци никога не пропускат.

“Габрово - мой
малък
Брюксел” е мотото

Бойко Борисов
ще е машинист

на влаковата
композиция

с балканските
лидери

Улиците на
града се пълнят
със зрители
и участници в
шествието.

Макети на политици пресъздават картини от ежедневието.
СНИМКИ: ОБЩИНА ГАБРОВО

Да направи скулптура
от габровски шоко-

лад - това предизвикател-
ство са подготвили га-
бровци за световноизвест-
ния шоколатиер Мартин
Шифърс, който ще гостува
в града за Международ-
ния карвинг фестивал на
смеха.
Уловката е, че

“габровски
шоколад”
всъщност
е съвсем
различно
лакомство
- пестил

Той е сред символите на Га-
бровския регион и се пра-
ви от сини сливи. Продук-
тът е напълно натурален,
а в неговия най-автенти-
чен вид може да се наме-
ри в шекерджийницата в
музея на открито “Етъра”.
Как ще се справи из-

вестният шоколатиер с
предизвикателството, га-
бровци и гости на града
могат да видят на 19 и 20
май в зала “Възраждане”,
когато ще се проведе вто-

Световен шоколатиер вае
“габровски шоколад”

рото издание на фестива-
ла. За него пристигат още
кулинари от Южна Корея,
Румъния, Сърбия и Маке-
дония, които заедно с ко-
легите си от България ще
премерят сили в изкуство-
то за гравиране на плодо-
ве и зеленчуци.
Специално международно

жури ще определи най-до-
брите от тях, като този път
няма да оценява вкуса, а
забавния външен вид, чув-
ството за хумор и точната и
прецизна ръка.
Около тази кулинарна

фиеста няма как да не бъде
отбелязана и изложбата
“Моето сладко Габрово”. В
нея ще могат да бъдат виде-
ни 12 захарни произведения
на изкуството, разказващи
за Габрово и габровци. И
тук има специален гост -
шеф декораторът Мария
Владимирова - Озтюрк от
Истанбул, Турция, и нейният

захарен макет на
Желязната църква

“Св. Стефан”. Изложбата
може да бъде видяна от 17
до 23 май в Тера Мол в Га-
брово.

МартинШифърс (в средата) - шоколатиер, носител на престижни
наградиоткулинарнисъстезания,менторитворец,щепокажекаксе
скулптира шоколад на 18 май в габровския клуб “Сопрано”.



Авторитетно жури оценява работите,
изпратени за участие.
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Имената на 77
даровити деца в
почетната книга

Снимка за спомен на даровитите деца на Габрово

Имената на 77 деца имладежи
отгабровскитеосновниисредни
училища и гимназии бяха вписа-
ни в почетната книга на община
Габрово “Дарования и постиже-
ния”.
Церемонията по награждава-

нето традиционно сепровеждав
навечерието на 24 май - Ден на
българската просвета икултура
и славянската писменост.
Учениците са класирани на

първомястовсъстезания,олим-
пиади и конкурси в областта на
науката, технологиите, изку-
ствата и спорта. В почетната
книга бяха вписани имената на
учителите, научните ръководи-
тели,треньоритеипреподавате-
лите, допринесли за успехите на

изявените ученици.
Кметът Таня Христова по-

здрави габровските деца и мла-
дежи за спечелените награди и
победи. Тя отправи специална
благодарност към техните учи-
тели и родители за подкрепата
към младите надежди на града.
Сред наградените са вписани

училищният отбор по хандбал
на Природо-математическата
гимназия “Акад. Иван Гюзе-
лев”, народният хор и оркестър
и вокалният секстет към ансам-
бъл“Габровче”,коитосаучени-
циотНационалната априловска
гимназия, ПМГ “Акад. Иван
Гюзелев”, професионалните
гимназии“Д-рНиколаВасилиа-
ди” и “Пенчо Семов”, училища-

та “Иван Вазов”, “Св. св. Кирил
и Методий” и “Отец Паисий”.
В залата своя талант изявиха

младият акордеонист Божидар
Кърджин, малката пианистка
Адриана Кънева и изпълнител-
ката на тамбура Диана Делуди
отОУ“НеофитРилски”.Вклю-
чи се и вокалният секстет към
фолклорния ансамбъл“Габров-
че” с диригент Румелия Алек-
сиева.
Почетната книга “Дарования

и постижения”, в която се впис-
ват имената на ученици и техни-
те учители, ръководители и
треньори, допринесли с пости-
женията си за издигане автори-
тетанаГаброво,евъведенапрез
1994 г.

Избраха 303
младежи за
биеналето
“В света на
карнавала”

ДИМА МАКСИМОВА

В деня на габровския карнавал -
19 май, в Музея на хумора и сати-
рата се открива детско биенале,
посветено на света на карнавала и
карнавалите по света.
Наградите ще бъдат обявени по

време на откриването.
Конкурсът, организиран от Весе-

лата къща в Габрово, се провежда
под патронажа на Франсоа Бонтан,
посланик на Кралство Белгия в
България, и е с подкрепата на Вили
ван Импе, почетен консул на Бъл-
гария във Фландрия, Белгия.
В конкурса имаха право на учас-

тие деца и младежи от област Га-
брово - индивидуално и екипно, ка-
то използват всички традиционни и
нови медии и техники.
Журито определи за участие в

изложбата 303 творби, а сред кри-
териите са познания и разбиране
на темата, находчивост и въобра-
жение, умение за работа с избра-
ните художествени материали и из-
разни средства.
Детското биенале е част от му-

зейната програма за работа с деца.
Тя включва образователни ателие-
та и атрактивни за детската аудито-
рия изложби. Сред тях са хитовата
експозиция “Изобретенията” на
Детския научен център “Музейко”,
която гостува до края на октомври,
както и “Радикалните игри на Мо-
леиндустрия”, представяща сати-
ричните компютърни игри на ита-
лианския артист Паоло Педерчини.

Церемонията се провежда
в навечерието на 24 май

Празник на щирника правят в
Нощта на музеите в Габрово

ДИМА МАКСИМОВА

С празник на щирника Регио-
налният исторически музей в Га-
брово се включва в Европейска-
та нощ на музеите. Инициативата
се провежда за 5-а поредна го-
дина съвместно с читалище “Хри-
сто Ботев - 1929” от село Дони-
но.

Щирникът, или
зелената баница,
е емблематично
габровско ястие

Старите майсторки го приготвят
по вековни рецепти с всичко зе-
лено от градините - лапад, лобо-
да, листа от цвекло. Правят го с
домашно точени кори - вит или
наложен. Само тук обаче уни-
калният вкус се постига с тайна-
та подправка тарос. Хармонията
от аромати допълват още деве-
сил и копър.
Кулинарният празник започва

в 20,30 ч на 19 май в музея в Га-
брово и продължава до полу-
нощ. Журито, което оценява
ястията, е съставено от музейни
специалисти. Ще бъдат раздаде-
ни награди в категориите “Най-
добро габровско ястие”, “Най-
вкусен щирник” и “Най-вкусен
сладкиш”. Посетителите ще имат

Изкусни майсторки на щирника ще покажат печивата си и тази година.

възможност да опитат от ястия-
та.
В Нощта на музеите в залата

на ул. “Николаевска” ще бъде
представено и новото издание на
музея “Традиционни рецепти от
Габровско”. Там е подредена и
друга любопитна експозиция -
“Спасени реликви”, която за пръв
път представя спасени от иманя-
ри и колекционери археологиче-
ски културни ценности.
Монети, накити, части от обле-

клото и части от конска амуни-

ция от бронз, мед, сребро и зла-
то са в различна степен на запа-
зеност и с широки хронологични
граници. Най-ценни от тях са ан-
тичните драхми и тетрадрахми от
VI-II в. пр.Хр., римските сребърни
монети от I-III в., златните визан-
тийски монети от VI в., пръстени-
те с гравирани орнаменти от
XIII-XVII в. Ценностите се показ-
ват в чест на Годината на евро-
пейското културно наследство и
в навечерието на 135-годишнина-
та на музейното дело в Габрово.
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