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П О Ч И Н А

Любимата актриса 
на Габрово

РУЖА 
НИКОЛОВА

Един живот, 
отдаден 

на изкуството!
Поклон пред светлата 

й памет!
От колектива на 

Драматичен театър 
„Рачо Стоянов” - 

Габрово

 На 23 март Ружа Николова щеше да получи на-
градата на публиката „Любимец 13“ за ролята си на 
кака Сийка от „Село, село, пусто село“. 
 В своя, посветен на театъра, живот Ружа Нико-
лова направи безброй запомнящи се роли в габров-
ската Драма, но сред нейните любими изпълнения 
бяха на Секула в „Животът - това са две жени“ по 
Стефан Цанев, на Мирандолина по едноименната 
пиеса на Карло Голдони, на Катерина от „Железният 
светилник“ по Димитър Талев, на Мария от „Дванай-
сета нощ“ на Шекспир и още, и още. Габровци ще я 
запомнят като човекът, чийто живот е сцената.
 Ружа Николова е завършила ВИТИЗ при голе-
мите Стаматов и Масалитинов, носител е на ордени 
„Кирил и Методий“ І-ва и ІІ-ра степен, два пъти е 
награждавана със златна значка на Съюза на арти-
стите в България, носител е на наградата на Минис-
терството на културата „За принос към българския 
театър“, на награди от национални прегледи. 
 Ружа Николова е почетен гражданин на град 
Габрово.

Живот, посветен на театъра

СКРЪБНА ВЕСТ
С дълбоко прискърбие съобщаваме, 

че на 11 март 2015 г. почина 
нашата любима съпруга, майка и баба

РУЖА НИКОЛОВА

Отиде си най-скъпият за нас човек!
Скърбим по теб!

С много обич и мъка се прекланяме 
пред светлата ти памет!

Поклонението ще се състои 
на 13 март 2015 г. (петък) от 10.30 часа 
в Централния гробищен парк на Габрово.

От семейството

Разрушението на Девическия манастир. Спомени на монахиня Рахила  3СТЕФКА БУРМОВА
 
	 АЕК	„Етър“	се	стяга	да	
посрещне	13-милионния	си	
посетител	 от	 откриване-
то	 на	 музея	 на	 7	 септем-
ври	 1964	 г.	 Това	 съобщи	
на	пресконференция	вчера	
главният	 уредник	 Величка	
Илиева.	 От	 1964	 г.	 досе-
га	 „Етър“	 е	 посетен	 от	 12	
969	 852	 човека,	 от	 които	
2	 096	 358	 са	 чуждестран-
ните	 туристи.	 Само	 през	
миналата	 година	 оттук	 са	
преминали	 155	 153	 души	
–	 130	 593	 българи	 и	 24	
560	чужденци	от	97	държа-
ви.	 Най-голям	 е	 броят	 на	
чуждестранните	туристи	от	
Русия,	 Франция,	 Израел,	

Германия,	Япония,	Италия,	
както	и	от	екзотични	дър-
жави	като	Нова	Зеландия,	
Коста	 Рика,	 остров	 Мав-
риций,	 Мароко	 и	 много	
други.	Очакванията	на	ръ-
ководството	 на	 музея	 са	
13-милионният	 посетител	
да	прекрачи	прага	на	АЕК	
„Етър“	 най-вероятно	 през	
май.	Екипът	отсега	подгот-
вя	 изненадите	 за	юбилей-
ния	 гост,	 които	 ще	 са	 не	
само	 специални	 дарове,	
но	 за	 сакралния	 ден	 ще	
има	 и	 специална	 програ-
ма.	Дотогава	през	терито-
рията	 на	музея	 трябва	 да	
преминат	30	148	човека.		
	 Според	 Величка	 Илие-
ва	2014-та	е	била	една	от	

най-важните	за	музея,	тъй	
като	на	7	септември	2014	г.	
тържествено	 бяха	 отбеля-
зани	50	години	от	открива-
нето.	„Не	само	защото	му-
зеят	е	гордост	за	Габрово	
и	 за	 България	 като	 един-
ственият	 действащ	 музей	
на	 открито	 -	 отбеляза	 тя.	
-	Тук	 е	 най-богатата	 сбир-
ка	на	природно-технически	
съоръжения,	 задвижвани	
от	вода.“
	 По-малкото	 туристи,	
които	 „Етър“	 е	 посрещнал	
през	 миналата	 година,	 се	
обяснява	 със	 значително	
по-слабата	 посещаемост	
по	време	на	Международ-
ния	 панаир	 на	 народните	
художествени	занаяти.	По-

ради	 лошите	 климатични	
условия	 посетителите	 са	
били	 почти	 три	 пъти	 по-
малко	от	обичайното.			
 „За	 изминалите	 50	 го-
дини	 Етъра	 се	 превърна	
в	 методически	 и	 научен	
център,	 утвърди	 се	 като	
един	 от	 най-продаваеми-
те	 туристически	 обекти	 с	
интересна	 и	 разнообраз-
на	програма,	с	атрактивни	
музейни	възстановки	-	зая-
ви	Величка	Илиева.	 -	 Към	
програмите	за	обучение	по	
различни	занаяти	се	проя-
вява	все	по-голям	интерес,	
а	 чрез	 ежегодния	 Панаир	
на	 народните	 занаяти	 се	
превърна	 в	 център	 на	 на-
родното	занаятчийство.“

13-милионния си посетител чака АЕК “Етър” наесен

	 Два	 дни	 млади	 габро-
вци	 се	 учиха	 как	 да	 раз-
работват	 проекти.	 Обуче-
нието	 „Разработване	 на	
младежки	проект	–	част	1“	
се	 проведе	 от	Младежкия	
информационен	 и	 култу-
рен	 център	 към	 ИМКА	 в	
Габрово	 по	 проект	 „Раз-

ширяване	 на	 младежките	
услуги	 и	 надграждане	 на	
капацитета	 на	 МИКЦ	 в	
Габрово“	 с	 подкрепата	 на	
Министерството	на	младе-
жта	и	спорта.	В	обучение-
то	 взеха	 участие	 16	 мла-
дежи	от	14	до	23	г.	Всички	
бяха	много	активни,	пора-

ди	което	въпреки	краткото	
време	успяха	да	се	срабо-
тят,	дадоха	всичко	от	себе	
си,	за	да	може	идеята	да	
се	 превърне	 в	 суров	 ва-
риант	 на	проект.	В	резул-
тат	 на	 това	 младите	 хора	
успяха	 да	 разработят	 три	
идейни	 проекта,	 които	ще	

доразвият	до	27	и	28	март,	
когато	ще	се	проведе	вто-
рата	 част	 от	 обучението.	
След	 окончателното	 оф-
ормяне	на	проектите	мла-
дежите	 ще	 бъдат	 подпо-
могнати	 да	 кандидатстват	
с	 тях	 пред	 финансиращи	
организации.	

ИМКА учи млаäежи как äа разраáотват проекти

	 Културна	 ценност	 на		
месец	 март	 в	 Регионал-
ния	 исторически	 музей	 в	
Габрово	са	Автобиографич-
ните	 бележки	 на	 Недко	
Стойков.	 Те	 са	 изписани	
върху	 4	 карирани	 листа	
с	 черно	 мастило	 и	 мно-
жество	 поправки,	 в	 които	
габровецът	описва	накрат-
ко	своя	житейски	път.	Ро-
ден	на	17/30	януари	1856	г.,	
той	е	четвъртото	от	седем-
те	деца	на	чехларя	Стойко	
Недков	Стойков	и	Гана	поп	
Стоева,	 по	 занятие	 дома-
киня.	 Първоначално	 учи	 в	
Лъчанското	 училище,	 след	
което	продължава	образо-
ванието	 си	 в	 Габровската	
мъжка	гимназия.	По	време	
на	Априлското	 въстание	 е	
принуден	да	прекъсне	обу-
чението	си.	От	август	1876	
г.	 е	 назначен	 за	 учител	
в	 с.	 Копчелии,	 Габровско.	

След	 пристига-
нето	на	руски-
те	 войски	 в	
Габрово	 се	
записва	 до-
броволец	в	Де-
сета	 опълченска	
дружина,	където	слу-
жи	до	28	юни	1878	г.	От	
1879	 	 до	 1920	 г.,	 с	 малки	
прекъсвания,	той	е	учител	

в	 Габрово,	Трявна,	 Дряно-
во,	 Свищов,	 Казанлък	 и	
други.	Стойков	се	изявява	
като	 активен	 член	 на	 га-
бровското	опълченско	дру-

жество.	 Сътрудничи	 и	
на	 въздържателно-
то	 дружесто,	 на	
читалището	и	
музея,	 на	
к о й т о	
при-

жи-
в е	
преда-
ва	 голя-
ма	 част	
от	 библио-
теката	 и	 ар-

хива	 си.	 През	
1885	 г.	 поема	
инициативата	 за	

образуване	 на	 добровол-
ческа	 чета	 от	 Габрово,	
която	 участва	 в	 Сръб-
ско-българската	 война,	 и	
сам	 заминава	 за	 фронта.	
Името	 на	 Недко	 Стойков	
се	 свързва	 с	 излизането	
през	 1885	 г.	 на	 единстве-
ния	брой	на	в.	„Габровски	
лист”.	 От	 печатницата	 на	
„Недко	 Стойков	 и	 Сие”,	
която	функционира	до	1889	
г.,	 излиза	 и	 в.	 „Росица”,	
редактиран	 от	 Евтим	 Да-
бев	и	Тодор	Постомпиров.	
Заедно	 с	 Боню	 Лунгов	 и	
Тодор	 Постомпиров	 през	
1898	 г.	 е	 избран	 за	 допи-
сник	 на	 в.	 „Работническо	
дело”.	Участва	в	издаване-
то	на	в.	„Зора”,	публикува	
по-голямата	част	от	своите	
изследвания	 под	 псевдо-
нима	 Н.	 Разпопов.	 Недко	
Стойков	 умира	 на	 3	 май	
1938	г.

Автоáиографичните áележки на Неäко Стойков - 
културна ценност в Историческия музей за март

Разрушаването на Девическия манастир в 
записките на очевиäеца монахиня Рахила

допитване

Продължава на стр. 8

 „НЕ Я приемам	за	нор-
мална	и	не	
смятам,	 че	
трябва	 да	
я	 има,	 но	
изглежда,	
че	 цели-
ят	 този	
публичен	
цирк,	 кой-
то	се	разиграва	в	Народ-
ното	 събрание,	 се	 счита	
за	 нормално	 и	 естестве-
но	явление.“
 „НЕ Я приемам	за	нор-
мална,	 но	
какво	 дру-
го	 да	 се	
очаква	 от	
депутати-
те?	 Веро-
ятно	 това	
е 	 н ай -
дребното	
нарушение	 на	 фона	 на	
всички	други	проблеми	и	
конфликти,	съществуващи	
в	държавата	ни.“
 „РАЗБИРА СЕ, че	 не.	
Редно	 е	
х о р а т а ,	
з а емащи	
такива	 ви-
соки	 по-
зиции	 в	
общество-
то,	 да	 се	
съобразя-
ват	 с	 еле-
ментарните	 изисквания	
на	 българския	 език	 и	 да	
демонстрират	 доза	 инте-
лект	 и	 по	 този	 начин	 да	
докажат,	че	са	заслужили	
да	се	намират	на	подоб-
но	място.“
 „БЕЗ ЗНАЧЕНИЕ е	 мое-
то	 мнение	
или	 това	
на	 другите	
хора,	 за-
щото	нищо	
няма	да	се	
промени .	
Н е щ а т а	
ще	 про-
дължават	
да	 се	 случват	 по	 същия	
начин	 и	 дори	 се	 очаква	
да	се	стигне	до	по-сери-
озни	действия.“

Приемате ли 
за нормална 
вражäеáната реч в 
Нароäното съáрание?

	 Записките	 на	 68-го-
дишната	 монахиня	 Рахила	
от	 Девическия	 манастир	
в	 Габрово,	 която	 е	 била	
очевидец	на	неговото	раз-
рушаване	 през	 лятото	 на	
1959	 г.,	 публикуваме	 днес	
за	 първи	 път.	 Спомените	
и	снимковият	материал	са	
подготвени	 и	 предоставе-
ни	 на	 „100	 вести	 -	 Хрис-
тияни“	 от	 отец	 Стефан	 от	
габровския	 храм	 „Света	
Троица“.	
	 Препечатваме	 и	 спо-
мените	 на	 уважавания	
габровски	 учител	 Пенко	
Пенков,	вече	покойник,	за	
леля	 му	 Рахила.	 Г-н	 Пен-
ков	ги	предостави	на	вест-
ника,	 заедно	 със	 снимка	
на	монахиня	Рахила,	през	
април	2009	година.		 3- 4
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РУЖА ЛЮБЕНОВА

	 Двайсет	и	една	годиш-
ният	рецидивист	от	Габро-
во	 П.	 К.	 отива	 в	 затвора	
за	 две	 години	 и	 три	 ме-
сеца	за	грабеж,	извършен	
със	 сила	 и	 заплаха	 за	
рязане	 ухото	 на	 жертва-
та.	Съучастникът	му	П.	П.	
е	 наказан	 с	 една	 година	
и	 шест	 месеца	 лишаване	
от	 свобода	 условно,	 т.	 е.	
изпълнението	 на	 наказа-
нието	се	отлага	за	четири	
години,	 през	 които	осъде-
ният	не	трябва	да	влиза	в	
конфликт	 със	 закона.	 По	
случая	 има	 и	 трети	 обви-
няем	 -	 Ц.	 Л.	 от	 Габрово,	
но	 неговата	 съдба	 ще	 се	
решава	допълнително.
	 Съдебното	 определе-
ние	 е	 на	 габровския	 Ок-
ръжен	съд	от	10	март	т.	г.	
С	 него	 председателят	 на	

състава	съдия	Минко	Мин-
ков	одобри	споразумение-
то,	 сключено	между	адво-
катите	 на	 първите	 двама	
обвиняеми	 и	 прокурор	
Петя	Станишева	от	Окръж-
на	прокуратура	-	Габрово.	
	 А	самото	престъпление	
е	 отпреди	 година.	 Тогава	
от	полицията	съобщиха,	че	
след	 оперативно	 издирва-
не	са	задържали	авторите	
на	грабеж,	извършен	на	9	
февруари	2014	г.
	 Сега,	 в	 споразумение-
то	 с	 прокуратурата,	 П.	 К.	
и	 П.	 П.	 се	 признаха	 за	
виновни,	 „че	 около	 1,45	
часа	 на	 9	 февруари	 2014	
година	 в	 апартамент	 на	
бул.	 „Априлов”	 в	 Габро-
во,	 в	 съучастие	 помежду	
си	 и	 в	 съучастие	 с	 трето	
лице,	отнели	наргиле	и	су-
мата	 от	 27	 лева,	 всичко	
на	 стойност	 48,60	 лева,	

от	 владението	 на	 29-годи-
шен	 мъж	 от	 Враца	 като	
употребили	 за	 това	 сила	
и	 заплашване.	 Видно	 от	
приложените	 по	 делото	
доказателства,	 на	 постра-
далия	са	нанесени	удари	с	
юмруци	и	крака	по	глава-
та	и	тялото	и	е	заплашен,	
че	ще	му	отрежат	ухото“.	
	 Веднага	 след	 престъ-
плението	нападнатият	мъж	
от	 Враца	 бе	 обявил,	 че	 е	
ограбен	с	друга	сума,	мно-
го	 по-голяма	 –	 530	 лева.	
Проучването	 на	 „100	 ве-
сти“	 показа,	 че	 впослед-
ствие	се	е	отказал	от	нея,	
тъй	като	в	дома	му	влиза-
ли	и	други	и	не	било	ясно	
кой	 точно	 е	 взел	 тези	
пари.
	 Одобреното	 от	 съда	
споразумение	 сложи	 край	
на	 всички	 претенции	 –	 и	
на	 жертвата,	 и	 на	 извър-

шителите.	 То	 има	 после-
диците	 на	 влязла	 в	 сила	
присъда,	 които	 започват	
да	 текат	 от	 момента	 на	
съдебните	подписи.
	 Не	 е	 ясно	 как	 ще	 се	
развият	нещата	около	тре-
тия	обвиняем	по	делото	–	
Ц.	Л.	от	Габрово,	тъй	като	
по	неофициална	информа-
ция	 той	е	в	неизвестност.	
След	като	съдът	не	одобри	
предложеното	 споразуме-
ние	 по	 отношение	 и	 на	
него,	делото	бе	върнато	на	
прокурора	 за	 приключва-
не	 на	 производството	 по	
общия	ред.
	 Има	и	още	една	неяс-
нота	 около	 тази	 престъп-
на	 група	 –	 споменатите	
по-горе	 П.	 К.	 и	 Ц.	 Л.	 са	
съпричастни	 към	 палеж	 в	
Габрово	 на	 къща	 на	 30	
януари	м.	г.	И	там	се	очак-
ва	съдебна	развръзка.

Заплаха за рязане на ухо и граáеж 
приключи със затвор

РУЖА ЛЮБЕНОВА

	 С	 решение	 от	 9	 март	
т.	 г.	 Административният	
съд	 в	 Габрово	 прогласи	
за	нищожно	решението	на	
Общинския	 съвет	 в	 Се-
влиево,	с	което	бе	дадено	
съгласие	 за	 ползване	 на	
временен	 безлихвен	 заем	
от	 сметка	 за	 чужди	 сред-
ства	на	Община	Севлиево	
за	 мостови	 плащания	 по	
проекти,	 финансирани	 от	
Европейския	съюз.	
	 Ще	припомним,	 че	ре-
шението	бе	прието	с	мно-
зинство	на	16	декември	м.	
г.	 С	 него	 Общинският	 съ-
вет	 утвърди	максималният	
размер	 на	 този	 заем	 да	
е	 до	 500	 000	 лева	 и	 даде	
съгласието	 си	 срокът	 за	
ползването	и	погасяването	
му	да	е	31	март	2015	г.
	 Всичко	 това	 обаче	 се	
оказа	 незаконосъобраз-
но,	 по	 преценка	 на	 се-
влиевската	 прокуратура,	
и	 въпросът	 бе	 отнесен	 в	
Административния	 съд	 в	

Габрово.	Сега	и	оттам	по-
твърдиха	 прокурорските	
виждания.	 С	 други	 думи	
–	Общинският	съвет	се	оп-
итва	да	разполага	с	чужди	
средства	,	 с	 чужда	 пита	
помен	да	прави.	
	 Въпросните	 чужди	
пари	 са	 съдебните	 гаран-
ции,	гаранциите	за	обезпе-
чаване	на	временен	внос,	
депозитите	 за	 участие	 в	
конкурси	 и	 търгове,	 де-
позити	 и	 средства	 и	 др.,	
временно	 съхранявани	 по	
сметката	 за	 чужди	 сред-
ства	на	Община	Севлиево.
	 Решението	 от	 16	 де-
кември	 м.	 г.	 е	 прието	 по	
предложение	 на	 кмета	 на	
Община	 Севлиево,	 моти-
вирано,	че	„с	цел	успешна	
реализация	на	разписани-
те	 дейности	 по	 проекти,	
коректно	 разплащане	 на	
задължения	 към	 фирми	 -	
доставчици,	 покриване	 на	
разходи	 за	 възнагражде-
ния,	 осигурителни	 плаща-
ния	 на	 наетите	 лица	 по	
проекти	 и	 с	 цел	 недопус-

кане	на	просрочени	задъл-
жения,	е	необходим	допъл-
нителен	 финансов	 ресурс	
чрез	 вътрешен	 безлихвен	
заем	 от	 сметка	 за	 чуж-
ди	 средства	 на	 Община	
Севлиево,	 който	 да	 бъде	
възстановен	 през	 първо-
то	 тримесечие	 на	 2015	 г.“	
Според	 прокуратурата	 и	
съда	 обаче	 средствата	 от	
въпросната	 сметка	 не	 са	
собственост	 на	 Община	
Севлиево	 и	 Общинският	
съвет	 може	 да	 приема	
решения	 за	 предоставя-
не	 на	 безлихвени	 заеми,	
но	 само	 със	 средства	 на	
Общината,	 а	 не	 с	 таки-
ва,	 собственост	 на	 трети	
лица.	 Законът	 е	 посочил	
реда	и	начина	за	поемане	
на	общински	дълг	и	пипа-
нето	 на	 чужди	 средства	
не	 е	 сред	 тях.	 Затова	ад-
министративните	съдии	са	
категорични,	че	решението	
на	 ОбС	 -	 Севлиево	 е	 не-
законосъобразно	 и	 след-
ва	да	бъде	прогласено	за	
нищожно.	 Законът	 обаче	

дава	 право	 на	 съвета	 да	
обжалва	 пред	 Върховния	
административен	съд.
	 Това	 е	 второто	 по-
добно	 решение	 на	 адми-
нистративните	 съдии	 в	
Габрово	 срещу	 незаконо-
съобразен	 акт	 на	 ОбС	 -	
Севлиево.	 С	 решение	 от	
20	 февруари	 т.	 г.	 габров-
ският	 Административен	
съд	 прогласи	 за	 нищожно	
още	едно	решение	на	Об-
щинския	съвет	в	Севлиево	
-	 от	 25	 ноември	 2014	 г.	
С	 него	 севлиевският	 пар-
ламент	 бе	 дал	 съгласие	
246	 476,33	 лева	 да	 бъдат	
прехвърлени	 по	 бюджетна	
сметка	на	Община	Севли-
ево.	 Според	 съда	 обаче	
това	са	чужди	средства	и	
те	 не	 могат	 да	 се	 включ-
ват	 в	 общинския	 бюджет.	
Тези	пари	бяха	 	 	внесени	
от	 арендатори	 за	 средно-
годишното	 рентно	 плаща-
не	за	 т.	нар.	 „бели	петна”	
в	земеделските	земи.	Как-
то	 е	 известно,	 арендатор	
може	да	получи	законното	

право	 да	 обработва	 зе-
меделска	 земя,	 без	 соб-
ственикът	 й	 да	 е	 инфор-
миран	за	това.	Това	става,		
ако	 земята	 е	 попаднала	
в	 масивите	 за	 служебно	
разпределение,	 тъй	 като	
собствениците	 не	 са	 се	
заинтересували	 за	 нея.	 В	
тези	 случаи	 арендаторът	
превежда	рентата	по	спе-
циална	 банкова	 сметка	
към	 Общината,	 откъдето	
собственикът	 има	 право	
да	 си	 я	 получи.	По	 закон	
тези	 пари	 се	 съхраняват	
три	години.	Точно	те	да	бъ-
дат	 прехвърлени	 по	 смет-
ка	 на	 Общината	 разреши	
тогава	 Общинският	 съвет	
в	Севлиево,	и	то	преди	да	
изтече	тригодишният	срок.
	 Всичко	 това	 бе	 обоб-
щено	 от	 районния	 про-
курор	 на	 Севлиево	 Диян	
Атанасов	 по	 следния	 на-
чин:	„Независимо	от	някои	
законови	 празноти,	 ОбС	
-	Севлиево	няма	право	да	
се	 разпорежда	 със	 смет-
ката	за	чужди	средства“.

Съäът спря ползването на чужäи пари 
като заем от Оáщина Севлиево

АНАХРОНИКА
 ДВА ПЛИКА с марихуана намериха в колата на 18-годишен 
габровец. Около 9,15 часа на 10 март полицаи го спрели на ул. 
„Бенковски“ в Габрово зад волана на лек автомобил „Митсуби-
ши“. При обиска служителите намерили двата полиетиленови 
плика със зелена суха листна маса, която при полевия наркотест 
реагирала като марихуана. Наркотичното вещество е иззето. 
Младежът е задържан за срок до 24 часа. 
 СРЕЩУ 35-ГОДИШЕН габровец, шофирал без свидетелство 
за управление на МПС, е започнато бързо полицейско производ-
ство. Полицейски екип го спрял за проверка около 10,30 часа 
на 6 март на ул. „Любен Каравелов“ в Габрово зад волана на 
лек автомобил „Пежо 607“. Оказало се, че водачът не притежава 
шофьорска книжка и че нарушението е извършено в рамките 
на едногодишния срок от наложено му по административен ред 
наказание за същото деяние.
 ДВА МЕДНИ казана за изваряване на ракия и моторна коса 
са откраднати от стопанска постройка към частен имот в с. Гор-
на Росица след разбиване на катинар. 
 ДАМСКО ПОРТМОНЕ със 100 лева и лични документи са 
откраднати на 6 март от магазин на ул. „Дунав“ в Севлиево.
 ЛАПТОП, МОБИЛЕН телефон и други вещи са откраднати от 
битовка в дряновското село Длъгня. Полицията работи по уста-
новяване на извършителите, които са разбили дървената входна 
врата на помещението. На местопроизшествието е извършен 
оглед. По случая е започнато досъдебно производство.
 ОТНОВО ТЕЛЕФОННА измама в Габрово – 87-годишна жена 
от с. Иванили плати 500 лева уж за лечение на пострадалата си 
снаха. На 2 март жената се оплакала в полицията, че същия ден 
й се обадил непознат мъж по телефон и я заблудил, че снаха й 
си е счупила крака и има нужда от спешна операция, а трябват 
пари. Жената предала 500-те лева на пристигналия куриер.

	 Габрово	е	сред	осемте	
най-силно	 засегнати	 об-
ласти	 от	 бедствията	 през	
периода	19-23	юни	2014	го-
дина,	 които	могат	 да	 кан-
дидатстват	 за	 финансова	
помощ	от	Фонд	„Солидар-
ност“	на	Европейската	ко-
мисия,	съобщиха	от	МРРБ.	
Другите	 са	Варна,	 Велико	
Търново,	 Добрич,	 Кърджа-
ли,	Бургас,	София-област	и	
Шумен.
	 На	 9	 март	 т.	 г.	 Дени-
ца	 Николова,	 заместник-
министър	на	регионалното	
развитие	 и	 благоустрой-
ството,	 обяви	 изисквани-
ята	 за	 кандидатстване	 за	
финансова	помощ	от	фон-
да.	 „С	 отварянето	 на	 схе-
мата	страната	ни	получава	
възможност	 да	 кандидат-
ства	 за	 финансиране,	 с	
което	 да	 покрие	 част	 от	
щетите	 от	 бедствията	 от	
периода	19-23	юни	2014	го-
дина	 -	 уточниха	 от	МРРБ.	
-	Общият	размер	на	помо-
щта,	 която	България	полу-
чава,	е	над	20,6	млн.	лева.	
Те	ще	бъдат	разпределени	
между	общините	от	осемте	
най-силно	 засегнати	обла-
сти.	 Конкретни	 бенефици-
енти	 са	 и	 четири	 ведом-
ства		-	МРРБ,	МОСВ,	МЕ	и	
МТИТС.	Почти	половината	
от	 средствата	 ще	 бъдат	
насочени	 към	 област	 Ва-

рна,	която	беше	най-силно	
засегната	 от	 бедствието.	
МРРБ	 и	АПИ	ще	 разпола-
гат	 с	 около	 5	млн.	 лв.	 за	
възстановяване	на	публич-
на	инфраструктура.
	 Средствата	 ще	 бъдат	
инвестирани	 в	 4	 направ-
ления	дейности:	за	възста-
новяването	 на	 публична	
инфраструктура	в	сферата	
на	 транспорта,	 водоснаб-
дяването	 и	 отпадъчните	
води,	 енергетиката,	 теле-
комуникациите,	 здравео-
пазване	 и	 образование;	
за	 осигуряване	 на	 пре-
вантивна	 инфраструкту-
ра	 и	мерки	 за	 защита	 на	
културното	 наследство;	 за	
почистване	на	засегнатите	
от	 бедствието	 области	 и	
възстановяване	 на	 засег-
натите	 природни	 зони;	 за	
предоставяне	на	временно	
настаняване	и	финансира-
не	 на	 спасителни	 опера-
ции.	 Срокът	 за	 подаване	
на	проекти	от	съответните	
общини	 и	 ведомства	 е	 6	
април	 т.	 г.	 Управляващият	
орган	ще	оцени	проектите	
за	 допустимост	 и	 адми-
нистративно	 съответствие	
и	 в	 случай,	 че	 отговарят	
на	изискванията,	ще	склю-
чи	 договори	 със	 срок	 за	
изпълнение	 максимум	 16	
месеца“,	 допълва	 съобще-
нието	на	МРРБ.

Гаáрово е среä оáластите, 
които могат äа канäиäатстват 
по Фонä „Солиäарност”

 - Г-н Николов, при по-
сещението си в Габрово 
вицепремиерът Меглена 
Кунева, лидер на партия 
„Движение България на 
гражданите“, обяви, че 
ако Вие се кандидатирате 
през есента за кмет на 
Дряново, Реформатор-
ският блок ще Ви подкре-
пи. Как приемате тази за-
явка?
	 -	 Ще	 кажа,	 че	 кме-
тът	 на	 Дряново	 д-р	 Иван	
Николов	 ще	 се	 кандида-
тира	 за	 нов	 мандат	 и	 то	
по	 начина,	 по	 който	 съм	
участвал	 в	 изборите	 и	
предишните	два	мандата	-	
като	 независим	 кандидат,	
издигнат	 от	 инициативен	

комитет	с	широка	общест-
вена	 подкрепа.	 Това,	 че	
Реформаторският	 блок	
решава	 да	 подкрепи	 мо-
ята	 кандидатура,	 предпо-
лагам	 е	 плод	 на	 това,	 че	
политическата	 формация	
оценява	 моите	 достойн-
ства	като	кмет.	И	че	този	
модел	 ние	 прилагаме	 в	
местното	 самоуправле-
ние	 в	 Дряново	 вече	 два	
мандата.	 Коалицията	 „За-
едно	 за	 Дряново“,	 която	
неизменно	 ме	 подкрепя,	
е	 точно	 Реформаторски	
блок,	 тъй	 като	 в	 нея	 са	
включени	реално	партиите	
СДС,	 ДСБ	 и	 „Движение	
България	на	гражданите“.	
 - За първия Ви мандат 

получихте много сериоз-
на подкрепа и от партия 
ГЕРБ?
	 -	 От	 ГЕРБ	 и	 от	 ПП	
„Атака“,	 но	 чрез	 коалиция	
„Заедно	 за	 Дряново“	 бях	
избран	 за	 кмет	 на	 града	
за	първия	и	 за	 втория	 си	
мандат.
 - При тази заявена 
подкрепа ще търсите ли и 
други политически сили, 
които да застанат зад Вас 
по време на местните из-
бори?
	 -	 Разбира	 се.	 Няма	
да	 има	 никакъв	 проблем	
всички,	 които	 желаят	 да	

ме	подкрепят	като	незави-
сим	 кандидат	 от	 дясното	
пространство,	от	центъра,	
дори	 и	 леви	 формации,	
да	 го	 направят.	 Смятам,	
че	 правилността	 на	 този	
подход	е	доказан	с	рабо-
тата	ми	в	продължение	на	
двата	 ми	 мандата.	 Искам	
да	 благодаря	 на	 Рефор-
маторския	 блок	 –	 на	 г-жа	
Кунева,	 на	 Найден	 Зеле-
ногорски	 и	 на	 всички	 от	
тази	 формация,	 за	 без-
резервната	 им	 подкрепа.	
Смятам,	 че	 това	 е	 едно	
добро	 начало	 на	 предиз-
борните	 страсти	 в	 кампа-
нията,	която	все	още	не	е	
тръгнала.
 - Вие ли ще търсите 
формациите, които да Ви 
подкрепят, или ще чакате 
те да изявят подобно же-
лание?
	 -	 Това	 е	 двустранен	
процес.	 Към	 настоящия	
момент	 категорично	 мога	
да	 заявя,	 че	 имам	 вече	
уверението	 освен	 на	 Ре-
форматорския	 блок	 и	 на	
председателя	на	ОбС	г-жа	
Мариана	 Печеан,	 че	 ще	
бъда	 подкрепен	 от	 двете	
формации	с	отделни	листи	

за	 общински	 съветници.	
Самият	 аз	 няма	 да	 фигу-
рирам	като	водач	на	нито	
една	от	двете	листи,	както	
съм	го	правил	досега.	Ще	
се	 кандидатирам	 само	 за	
кмет	на	Дряново.	Смятам,	
че	 това	 е	 най-правилният	
подход,	доказан	в	продъл-
жение	вече	на	8	години.
 - Все още не е при-
ключил вторият Ви ман-
дат, но въпреки това кое 
е онова, което считате за 
най-голям свой успех от 
кметуването си в Дряно-
во?
	 -	Освен	подобряването	
на	 материалните	 бази	 на	
административните	сгради,	
на	 училища	 и	 детски	 гра-
дини,	както	и	някои	спорт-
ни	 съоръжения,	 за	 втория	
ми	 мандат	 най-голямото	
ми	постижение	е	Спортна-
та	зала.	
	 Нейното	 строителство	
е	започнато	преди	повече	
от	 35	 години,	 а	 финали-
зирането	 предстои.	 Офи-
циалното	 й	 откриване	 ще	
бъде	 през	 май	 и	 считам,	
че	това	е	най-важното	съ-
битие	 за	 втория	 ми	 ман-
дат.	

Д-р Иван Николов: „Откриването на Спортната зала 
през май е най-важното съáитие за втория ми манäат”

РУЖА ЛЮБЕНОВА

	 В	 6	 часа	 тази	 сутрин	
приключи	 специализира-
ната	полицейска	операция	
„24	 часа	 контрол	 на	 ско-
ростта“	 в	 Габровска	 об-
ласт.	Днес	ще	станат	ясни	
резултатите,	 съобщиха	 от	
Областната	 дирекция	 на	
МВР	в	Габрово.
	 Вчера	около	10,30	часа	
полицейски	патрулен	авто-
мобил,	въоръжен	с	камера	
за	 скорост,	 дежуреше	 на	
изхода	 на	 Габрово	 в	 по-
сока	 Севлиево,	 в	 района	
на	 бензиностанция	 „Шо-
пов“.	 За	 около	 5	 часа,	 от	
началото	 на	 акцията	 в	 6	
часа	сутринта,	до	момента	
двамата	 служители	 бяха	
съставили	един	акт	 и	 гло-
били	 други	 двама	 водачи	
с	 фиш	 заради	 превишена	
скорост.		
	 Акцията	 е	 във	 връз-
ка	 с	 поетите	 ангажименти	

за	 участие	 на	 страната	 в	
инициативите,	 организира-
ни	 от	 Европейската	 мре-
жа	 на	 службите	 на	 пътна	
полиция	(TISPOL).	Целта	й	
бе		контрол	върху	скорост-
та	 на	 моторните	 превоз-
ни	 средства	 в	 населените	
места,	по	главните	пътища	
и	 автомагистралите,	 както	
и	 по	 третокласната	 път-
на	 мрежа.	 Нарушенията,	
свързани	 с	 превишаване	
на	 разрешената	 скорост	
за	 движение,	 са	 често	
срещани	 във	 всички	 ев-
ропейски	 държави.	 Те	 са	
признати	 като	 най-сери-
озната	 причина	 за	 тежки	
пътнотранспортни	 произ-
шествия	 и	 смърт	 по	 пъти-
щата	в	Европа.	И	в	Бълга-
рия	 голям	 процент	 от	 се-
риозните	пътни	инциденти,	
с	жертви	и	пострадали,	са	
причинени	 поради	 движе-
ние	с	превишена	или	несъ-
образена	скорост.

Приключи 24-часовата 
акция за контрол на 
скоростта в Гаáровско

СТЕФКА БУРМОВА

 По време на посещението си в Габрово в събо-
та вицепремиерът и лидер на партия „Движение 
България на гражданите“ Меглена Кунева, както 
и нейният заместник в политическата формация 
обявиха, че ако кметът на Дряново д-р Иван Нико-
лов се кандидатира отново, Реформаторският блок 
ще го подкрепи в битката му за кмет по време на 
местните избори през есента. Ще се кандидатира 
ли за трети мандат д-р Иван Николов и как приема 
подкрепата на Реформаторите, е разговорът с 
него.

От 11.03.2015 г. 
"Бета бус" ООД 
гр. Габрово възста-

новява 
изпълнението на 

линията 

СЕВЛИЕВО 
- ГАБРОВО - 
ПЛОВДИВ.

Час на тръгване: 
6,30 - Севлиево           
7,10 - Габрово

www.100vesti.info

Новият  “100 вести”
в Интернет



Ежеседмичен църковен вестник. Издание на “100 вести” 
и Архиерейско наместничество - Габрово   

Консултант на изданието: 
Архиерейско наместничество - ГабровоЧетвъртък, 12 март 2015 г., година X, брой 10 (3018)

ХРИСТИЯНИ
Хунски 
времена
     ОТЕЦ СТЕФАН
	 Последващите	 ма-
териали	 са	 за	 едно	 от	
най-срамните	 и	 позорни	
събития	 в	 новата	 исто-
рия	на	град	Габрово	 -	раз-
рушаването	на	историче-
ския	 габровски	 девически	
манастир	 „Свето	 Благо-
вещение”	 от	 безумните	
комунисти.
	 Няма	габровец,	 който	
да	 не	 знае	 за	 това	 прес-
кръбно	 събитие,	 което	
се	 разиграва	 като	 в	 ше-
кспирова	 трагедия	 пред	
гражданството,	 сцена	 за	
която	 служи	 централна-
та	част	на	града.
	 Главните	 действа-
щи	лица	от	страната	на	

властващите	 комунисти	
отлично	се	справят	с	ро-
лите	 си	 на	 крайни	 мра-
кобесници	 и	 насилници,	
угнетените	 и	 изтерза-
ните	 са	 монахините	 от	
манастира.
	 С	 какво	 толкова	 ги	
предизвикват	 те,	 че	 би-
ват	 подложени	 на	 това	
хунско	нападение?	С	това,	
че	 са	 черноризци,	 силно	
вярващи	 в	 Бога	 и	 посве-
тили	 живота	 си	 на	 лю-
бовта	 към	 Него	 и	 ближ-
ните.	 Представителите	
на	 атеистично-материа-
листичната,	 богоборска	
Партия	 не	 могат	 да	 по-
несат	 конкуренцията	 за	
владеене	 на	 съзнанието	
на	 работническо-селска-
та	 класа	 от	 страна	 на	
ангелите	 по	 плът	 и	 сто-
варват	цялата	сила	и	зло-
ба	 на	 червения	 си	 терор	
(както	 повеляват	 тех-
ните	 вождове)	 върху	 се-
стрите	 во	 Христа	 ради.	
Не	 ги	 спират	 фактите,	

че	 тук	 е	 скривалището	
на	 дякон	 Игнатий	 (Васил	
Левски),	тук	е	гробът,	че-
репът	и	сабята	на	Цанко	
Дюстабанов,	тук	е	имало	
и	 килийно	 училище,	 мана-
стирът	е	бил	превърнат	
във	 военна	 болница	 по	
време	на	Освободителна-
та	 война	 за	 сражаващи-
те	се	на	Шипка	наши	оп-
ълченци	и	руски	войници.
	 От	 дистанцията	 на	
нашето	 време	 и	 днеш-
ната	 ни	 информираност	
бихме	казали,	че	това	съ-
битие	 дори	 е	 доста	 за-
късняло,	 имайки	 предвид	
вече	 изхабения	 и	 напъл-
но	 дискредитирал	 се,	 по	
онова	 време,	 модел	 на	
съветския	 ГУЛАК,	 който	
за	 40	 години	 от	 1917	 г.	
е	 унищожил	 65	 милиона	
живи	 човешки	 същества	
в	 неописуемия	 ад	 на	 кон-
центрационните	 лагери	
за	 трудово	 превъзпита-
ние.	
	 Впрочем	 много	 от	

тях	са	бивши	манастири,	
лишени	 от	 истинското	
им	предназначение,	спася-
ване	на	човешките	души	
и	превърнати	в	място	за	
масово	пречупване,	 затъ-
пяване,	 оскотяване	 и	 фи-
зическо	 унищожение	 най-
вече	на	невинни.
	 Не	 искам	 да	 правя	 ка-
квито	 и	 да	 било	 внуше-
ния,	но	добре	е	да	се	знае,	
че	 манастирът,	 основан	
от	 архимандрит	 Йосиф	
Соколски,	е	разположен	на	
левия	бряг	на	река	Янтра,	
на	място,	където	по	оно-
ва	 време	 е	 имало	 само	
градини,	 градът	 е	 бил	 на	
другия	 бряг.	 Монахините	
със	собствени	средства,	
припечелени	 от	 усилен	
земеделски	 труд	 и	 волни	
дарения,	са	купували	тези	
земи	 и	 на	 тях,	 пак	 така,	
са	 построили	 църквата,	
килиите,	 камбанарията	 и	
накрая	 първия	 по	 рода	 си	
в	България	Девически	пан-
сион.	

	 Всичко	това	е	унищо-
жено	 и	 незаконно	 загра-
бено	 от	 озверелите	 пар-
тийци.

	 За	 да	 почувствате	
истинската	 атмосфе-
ра	 на	 това	 събитие,	 Ви	
представяме,	 за	 първи	

път,	записките	от	първо	
лице	 на	 една	 от	 потър-
певшите	-	монахиня	Рахи-
ла.

Разрушаването на историческия Девически манастир 
„Свето Благовещение”. Габрово, 1959 година, 31 юли

Карта на централната част на град Габрово

Записки на монахиня Рахила, свидетел на 7-дневното събаряне 
на манастира - килиите, камбанарията, черквицата, чешмата, 
където е било скривалището на Левски, музея на Дюстабанов... 

публикува се за първи път 

Поглед от запад към манастирския двор, камбанарията и църквата „Свето Благовещение”

 „РАЗРУШАВАНЕТО НА ИСТОРИ-
ЧЕСКИЯ ГАБРОВСКИ МАНАСТИР 
„СВЕТО БЛАГОВЕЩЕНИЕ” 1959 ГОД. 
31 ЮЛИ
	 На	 31	 юли	 1959	 г.,	 1	 часа,	 след	
обяд,	 както	 се	 хранехме	 на	 общата	
трапеза,	 дойде	 с.	 Олимпиади	 и	 ни	

каза,	че	отец	Стефан	-	майстор	в	та-
мянджийницата,	 й	 казал,	 че	 в	 2	 часа	
ще	 дойде	 бригада	 да	 руши	 оградата	
на	манастира.	Казали	му	от	съвета.	
Ние	 се	 почудихме	 може	 ли	 това	 да	
става	 като	 нямаме	 никакво	 съобще-
ние,	а	само	слухове!

	 Аз,	 монахиня	 Рахила,	 поисках	 раз-
решение	от	тогавашната	ни	игумен-
ка	 мон.	 Зиновия	 да	 запитаме	 архие-
рейския	 наместник	 отец	 Иван	 Поп-
тодоров,	който	го	заместваше	отец	
Никола	Дримсизов.
	 Отивам	 при	 Дримсизов,	 той	 се	

почуди	/как ще/	да	събарят	като	не	
сме	 предупредени.	 Връщам	 се	 и	 що	
да	 видя,	 един	 камион	 с	 кирки	 и	 бри-
гадири,	 почват	 да	 рушат	 голямата	
порта.	Аз	ги	запитах	с	кое	разреше-
ние	 вършат	 това,	 а	 те	 ми	 казаха:	
„С	 позволението	 на	 кмета	 на	 града	
Българенски".	Аз	се	разсърдих	и	казах:	
„Това	 ли	 е	 Републиканската	 България,	
където	се	коват	законите	и	ги	прила-
гате	да	се	изпълняват?”
	 Отивам	 при	 игуменката	 и	 други-
те	 сестри	 да	 им	 кажа,	 по-скоро	 по	
телефона	о.	Дремсизов	да	съобщи	на	
Владиката.	Оградата	почва	/да съба-
ря/	една	бригада.	Ние	мислим,	че	само	
оградата	 /ще събарят/,	 а	 те	 почна-
ха	 и	 килиите	 и	 то	 не	 наред,	 едни	 в	
единия	 край,	 други	 пък	 в	 средата.	 /
Ние/	 сестрите	 се	 изплашихме,	 едни	
перат	дрехите	си,	 други	шият	и	пр.	
и	се	чудят	какво	става,	що	се	чупят	
плочите	и	събарят.
	 Молим	да	 спрат,	но	 сме	 заглуше-
ни,	не	можем	да	си	приберем	дрехите	
под	развалините,	ще	ни	изпотрепят,	
няма	 милост	 и	 помощ.	 Към	 5	 часа	
идва	 митрополит	 Софроний,	 търси	
Българенски,	 казали,	 че	 бил	 в	 Севли-
ево,	/а не в/	Габрово	и	той	си	замина	
за	Търново	като	каза:	„Никъде	няма	да	
ходите	докато	не	ни	съобщи".	Зами-
на	и	в	София	при	Кючуков,	като	се	на-
дяваше,	че	ще	помогне,	но	то	става	
всичко	на	местна	почва.
	 Две	 нощи	 багажът	 ни	 беше	 на	
двора,	дъжд	вали	и	ние	не	знаем	къде	
да	се	приберем.	Най-после	получаваме	
съобщение	 да	 отиваме	 на	 Соколския	
манастир.	 	 Старите	 сестри	 зами-
наха	с	багажа,	аз	останах	с	младите	

в	 артиката	 /предверието/	 на	 черк-
вата.	 Гледахме	 как	 се	 руши	 истори-
ческият	ни	манастир	от	1836	 годи-
на.	 Гледахме	 как	 разрушиха	 хубавата	
ни	 камбанария,	 където	 за	 радости	
и	 скърби	 е	 събирала	 християните,	
гледахме	и	с	глас	плакахме.	Хубавите	
градини	 с	 цветя,	 лози,	 хасми,	 плодни	
дръвчета	 и	 др.,	 всичко	 се	 изкореня-
ваше	 и	 то	 с	 голяма	 бързина.	 Имаше	
и	 лоши	 хора,	 които	 само	 ограбваха.	
Страшно,	много	лошо	беше,	като	че	
ли	бяхме	най-големите	престъпници.	
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Факсимиле от записките.
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	 ПЕНКО	ПЕНКОВ
Баща ми Николай Пенков Пенков (1908-1983) имаше леля, сестра на баба ми. Едва 

13-годишна тя постъпила като послушница в Девическия манастир в града. Уж за 
кратко време, уж временно, докато родителите й се замогнат, но останала до края 
на живота си вярна на своя обет. Светското й име е Стефана Йонкова Сарафова. 
Родена е в Габрово на 25 януари 1891 г. Постъпва в манастира на 14 септември 1904 
г. Изкарала десетина години като послушница и едва тогава се замонашила, приемайки 
духовното име Рахила. 

За времето си била доста образована, завършила втори прогимназиален клас. Аз 
я наричах леля Рахила и всъщност тя ми се падаше „баба леля”. Обичах да ходя като 
малък в манастира, най-често ме водеше там нейната сестра баба Минка. Особено ми 
беше приятно леля Рахила да ме гости с нещо. 

Леля не се примиряваше само със скучния наглед и еднообразен живот в манасти-
ра. С течение на времето тя успя да подреди в една килия музеен кът, в който бяха 
поставени интересни експонати. Между тях добре помня пръстена на войводата 
Цанко Дюстабанов и ножчето на Дякона Левски, забравено от него при едно от госту-
ванията му в манастира, където имал скривалище, излизащо към реката.

Но отделни хора в града не били съгласни в самия му център да съществува ма-
настир. И след поредица спорове и борби, един ден през лятото на 1959 г. започва 
разрушаването на манастира. Въпреки че е обявен за исторически, тогавашната 
власт начело с Никола Българенски, наречен от някои габровци „Съборенски”, църквата 
и килиите на монахините са изравнени със земята. Използван е и взрив. По това време 
аз бях войник и нямам спомен за тези събития, но са ми разправяли, че разрушаването 
било много трудно и отнело доста време.

Габровският Соколски манастир, който дотогава бил мъжки, приютил калугерките 
и станал Девически. Повечето монахини се преместили там. В Соколския манастир 
леля Рахила също подреди музейна сбирка и се превърна в екскурзовод. Посрещаше гру-
пите екскурзианти, разказваше им историята на манастира, показваше им чешмата с 
осемте чучура, построена от Колю Фичето, говореше им за четата на Дюстабанов.

След години в манастира бе открита работилница за пакетиране на тамян, за 
нуждите на черквите и манастирите в цялата страна. След време игуменка на Со-
колския манастир стана монахиня Киприяна. Някои от калугерките обаче не можаха 
да я възприемат. Първа напусна монахиня Олимпиада и отиде в Капиновския манастир. 
След нея замина и монахиня Никифора, бивша послушница на леля Рахила. Тя е родена в 
село Илийно, околия Омуртаг. Постъпила в Девическия манастир на 18 март 1942 г., 
31-годишна.

Не след дълго и леля Рахила отиде в Капиновския манастир. И остана там до края 
на живота си. Почина през 1975 г. Погребана е в двора на манастира. През следваща-
та година аз и баща ми закарахме с нашата кола изработения в Габрово надгробен 
паметник на леля ни. На паметника пише:

„Монахиня Рахила Йонкова от Габрово + 26.Х. 1975 г. –  85 г.”.
Петнадесетина години след нейната кончина моя братовчедка ходила в Капинов-

ския манастир и видяла, че паметникът на леля Рахила е паднал. Аз и съпругата ми 
ходихме и го изправихме. В манастира имаше монахини, които не бяха заварили жива 
леля Рахила, но като разбраха, че сме нейни роднини, ни предадоха албум със снимки, 
повечето от които предадох в Държавния архив в Габрово.
 Б.	р.	Споменът	е	публикуван	в	бр.	93	от	2009	г.	Пенко	Пенков	вече	е	покойник.

Надгробният	паметник	
на	монахиня	Рахила	в	
Капиновския	манастир	

    страница 3
	 Изпратиха	 ни	 на	 Соколския	 мана-
стир.	 Там	 колония	 курортисти,	 багажа	
ни	седи	на	двора	и	поляната	дълго	вре-
ме.
	 На	 2	 август	 –	 Илинден,	 имахме	 ли-
тургия,	за	последно	се	служи	в	хубавата	
ни	масивна	черквица,	препълнена	с	бого-
молци,	като	че	ли	знаеха,	че	за	последен	
път	ще	се	служи.	
	 Всички	плачеха	и	се	прощаваха	с	нея.	
В	понеделник	на	3	август	дойде	двойна	
бригада.	Почнаха	пак	на	ново	да	рушат	
килиите	 до	 чешмата,	 където	 е	 било	
скривалището	 на	 Левски	 и	 военната	
болница	 на	 руските	 войници	 в	 1872	 г.,	
също	и	музея	с	черепа	на	Цанко	Дюста-
банов,	 сабята	 и	 пръстена	 му,	 ножчено	
на	Васил	Левски	и	мн.	др.,	едва	можахме	
да	ги	приберем.
	 На	 7	 август	 сестрите	 научили,	 че	
и	 църквата	ще	 разрушат.	Идват	 в	 ар-
тиката,	плачат	с	 глас,	 как	и	църквата	
ще	разрушат.	Идва	Димитър	Байкушев	
и	 пита	 що	 плачат,	 аз	 излязох	 и	 казах:	
„Научили,	 че	и	църквата	ще	бъде	разру-
шена.	Верно	ли	е?”		Каза,	че	още	утре	ще	
/трябва/	 да	 /я/изпразните	 и	 почваме	
тогава.	 В	 ужас	 бяхме	 /за/	 тази	 наша	
светиня.
	 Казах	му:	„Що	да	не	плачем?	Плачем,	
че	сме	се	кълнали	за	нея,	както	и	ви	за	
партията”.	
	 Сутринта	сестрите	почват	да	из-
насят	 икони,	 полюлеи	 и	 пр.	 Аз	 заминах	
на	 Соколския	 манастир	 с	 багажа,	 чаках	
за	камион	доста	време.	
	 Димитър	 Байкушев	 ме	 извика	 да	
извадя	от	гробницата	костите	на	въс-
таниците	и	др.	Аз	му	отказах.	Той	каза:	
„Страхуваш	ли	се?”	–	„Не	-	казах,	-	от	ум-
рели	не	се	страхувам,	но	от	живи,	като	
вас.”		И	/той отиде/	с	Олимпиади	да	ги	
вади.
	 На	храмовия	празник	успение	на	пр.	
Богородица	 на	 15	 август	 /става дума 

за Соколския манастир/,	 след	 отпуста	
на	 св.	 Литургия,	 излизам,	 виждам	 на	
двора	много	хора	събрани.	Питам	какво	
е	 това.	 Казаха,	 че	 Райко	 Дамянов	 /е 
тук/.	 Отивам	 при	 него	 и	 казвам:	 „Вие	
ли	 сте	 Райко	 Дамянов,	 който	 идвахте	
в	манастира,	без	да	ни	се	обадите,	и	ви	
приехме	като	официални	гости,	но	сега	
разбрахме	какво	е	било	намерението	ви.	
Защо	съборихте	историческия	ни	мана-
стир?”
	 Снощи	за	първи	път	чухме	да	бият	
камбаните,	донесени	от	Габровския	де-
вически	 манастир	 „Свето	 Благовеще-
ние”	 тук	 /в Соколския манастир/.	 Пла-
кахме	и	те	изгнаници	като	нас,	където	
са	 събирали	 хора	 за	 радости	 и	 скърби.	
Разговаряхме	много,	но	ще	си	заминем	с	
мъка.	Хунско	време	изживяхме	и	пр.

Мон.	Рахила
1959	год.	30	август

/Курсивът мой о. Стефан/
	 *	*	*
	 Т	Е	Л	Е	Г	Р	А	М	А
НЕГОВО	СВЕТЕЙШЕСТВО	БЪЛГАРСКИ	ПА-
ТРИАРХ	 КИРИЛ,	 ПРЕДСЕДАТЕЛ	 НА	 СВ.	
СИНОД,	СОФИЯ
	 Днес	31	юли	1959	година	по	нареж-
дане	на	Окръжния	народен	съвет	започ-
на	 разрушаването	 на	 нашия	 манастир	
„Св.	Благовещение“.	Негово	Високопреос-
вещенство	В.	Търновския	Митрополит	
Софроний	 дойде	 и	 видя	 в	 какво	 със-
тояние	се	намира	манастирът.	Всички	
сестри	молим	ВАШЕ	СВЕТЕЙШЕСТВО	да	
направите	 необходимото	 да	 се	 застъ-
пи	за	нашия	манастир.
ИГУМЕНИЯ	/подпис/	мон.	Зиновия
МАНАСТИРСКИ	СЪБОР
	 *	*	*
	 Т	Е	Л	Е	Г	Р	А	М	А
НЕГОВО	СВЕТЕЙШЕСТВО	БЪЛГАРСКИ	ПА-
ТРИАРХ	 КИРИЛ,	 ПРЕДСЕДАТЕЛ	 НА	 СВ	
СИНОД,	СОФИЯ
	 Днес,	 31	 юли	 1959	 година,	 по	 запо-
вед	на	Изпълкома	на	Габровския	Окръжен	

народен	 съвет	 една	 бригада	 от	 чинов-
ници	 започна	 разрушаването	 на	 мана-
стирската	 ограда	 и	 историческия	 Де-
вически	 манастир	 „Св.	 Благовещение“,	
също	и	на	манастирските	килии.	Нито	
манастирското	управление,	нито	аз	не	
сме	 получили	 никакво	 писмено	 преду-
преждение	по	кой	закон	и	право	вършат	
това	нечувано	посегателство	на	исто-
рическия	Габровски	манастир,	поделение	
на	Българската	Църква.	Аз	веднага	прис-
тигнах	тук,	видях	разрушенията	и	моля	
от	името	на	пострадалите	монахини	и	
от	 мое	 име	 като	 Епархийски	 Архиерей	
спешното	 застъпничество	 на	 ВАШЕ	
СВЕТЕЙШЕСТВО	пред	Народното	Прави-
телство	да	бъде	спряно	това	разруше-
ние.

В.	ТЪРНОВСКИ	МИТРОПОЛИТ	/подпис/	
Софроний

Записки на монахиня Рахила, свидетел на 7-дневното събаряне 
на манастира - килиите, камбанарията, черквицата, чешмата, 
където е било скривалището на Левски, музея на Дюстабанов... 

+ Рахила Монахиня 22.IX.1907 год. /Мария Попъ Георгиева/ Габрово Снимка-
та е направена пред северната част на нартиката /предверието/ на мана-
стирската църква „Свето Благовещение” /Курсивът мой о. Стефан/ Надпис на гърба на снимката:	Сестрите	от	м-ря	Благовещение	с	игумения	Зино-

вия	Константинова	1904	год.	Гр.	Габрово	Записано	мон.	Рахила
Снимката е направена пред северната част на нартиката /предверието/ на 
манастирската църква „Свето Благовещение” /Курсивът мой о. Стефан/

Игумения	 на	 Историческия	 габров-
ски	девически	манастир	Зиновия	Кон-
стантинова	1904	год.	Гр.	Габрово.	

Надпис на гърба:
На	Н.	Преподобие	Макрина	Василева	
въ	знакъ	на	благодарность	за	добри-
ятъ	 приемъ,	 който	 ми	 се	 указа	 въ	
време	на	преживяването	ми	въ	Габр.	
Девически	Мънастирът,	по	случай	–	
въстанието	 въ	 Дрян.	 Мънастирът	
„Св.	Арх.	Михаил”,	въ	1876	г.	9	Май.
Игуменъ	Иеромонахъ:	Х	Авксентия
Дряновски	 мънастиръ	 „Св.	 Арх.	 Ми-
хаилъ”.	1	януари	1910	година.	
Ч.	Ви	н.	1910	година,	същий

Надпис на гърба:
Монахиня	 Рахила	 с.	 Матанова,	 дъл-
гогодишна	 учителка	 и	 игумения	 на	
Габр.	 Девич.	 Мон.	 С.	 Благовещение,	
погинала	1926	год.	31	юлий.
Записала	 мон.	 Рахила	 Йоанкова	 Са-
рафава,	нейна	духовна	дъщеря.	1965	
год.	Габр.	Сок.	М-р.

Надпис на гърба:
Елисавета	 Параскова	 основат/елка/	
на	деви	манастир		Г-во

ЛЕЛЯ	 РАХИЛА	 УСПЯ	ДА	 ПОДРЕДИ	 В	 ЕДНА	 КИЛИЯ	МУЗЕЕН	 КЪТ,	 В	
КОЙТО	БЯХА	ПОСТАВЕНИ	ИНТЕРЕСНИ	ЕКСПОНАТИ.	МЕЖДУ	ТЯХ	ДО-
БРЕ	ПОМНЯ	ПРЪСТЕНА	НА	ДЮСТАБАНОВ	И	НОЖЧЕТО	НА	ЛЕВСКИ



СТРОИТЕЛСТВО
СЪБАРЯ И почиства от 
А до Я и извършва стро-
ителни работи - тел. 
0895/043-388.
КАЧЕСТВО. РЕМОНТ на 
покриви, реставрация, зи-
дария, камък, бетон, за-
мазки - тел. 0895/424-
308. [11, 7]
БОЯ, ШПАКЛОВКА, фаянс, 
теракота извършва - га-
ранция - тел. 0899/648-
090. [11, 6]
РЕМОНТ НА покриви, ко-
мини и улуци - частно 
лице - тел. 0893/777-507. 
[11, 7]
ИЗЗИЖДАНЕ НА тераси - 
тел. 0897/931-088. [22, 7]
ИЗЗИЖДАНЕ НА тераси! 
Къртене и разширяване 
на кухни! Гипсокартон, 
шпакловане, боядисване. 
Топлоизолация. Качество! 
Тел. 0897/626-360. [21, 
6]
РЕМОНТ И направа на 
покриви - 0888/020-187. 
[15, 3]

ВЪТРЕШЕН РЕМОНТ
БЕЗПРАШНО ЦИКЛЕНЕ - 
0887/040-471.

ПАРКЕТ, ДЮШЕМЕ - ре-
дене, циклене, фино шлай-
фане, лакиране - монтаж 
на ламиниран паркет - 
066/86-61-43, 0889/286-
025
ШПАКЛОВКА И боядисва-
не - тел. 0878/580-333.
ТЕРАКОТА, ФАЯНС, шпак-
ловка и боядисване - за-
явки тел. 0876/535-458. 
[22, 16]
ШПАКЛОВКА, БОЯДИС-
ВАНЕ - топ цени - тел. 
0877/888-173. [22, 11]
ОБРЪЩАНЕ НА прозор-
ци, шпакловка, изолация, 
окачен таван, плочки, бо-
ядисване - 0988/701-925. 
[11, 7]

ИЗОЛАЦИИ
АЛПИНИСТИ - 0898/907-
400
АЛПИНИСТИ - 0878/447-
244.
АЛПИНИСТИ - 0899/321-
190
„КЕМПО“ ЕООД предлага 
топлоизолации на най-до-
бри цени, скеле и алпини-
сти - тел. 0897/931-088, 
066/851-723. [11, 3]

ЕЛ. ИНСТАЛАЦИИ, РЕМОНТИ
РЕМОНТ И монтаж на 
бойлери и автоматич-
ни перални по домовете, 
без почивен ден  - тел. 
066/82-16-75, 0899/284-
703.
РЕМОНТ НА ел. и ВиК - 
0899/359-114. [11, 3]

ЩОРИ
ЕТ „ВЕДИМА-М“ - ЩОРИ 
- 066/86-59-50, 0887/22-
43-45.

ВиК, КОМИНИ
ВиК МОНТАЖ и поддръж-
ка - 0887/680-034.
МАШИННО ОТПУШВАНЕ 
на канали - 0897/615-666
КОМИНОЧИСТАЧ - машин-
но - 0889/177-737.
ОТПУШВАНЕ НА канали - 
тел. 0889/177-737.
ОТПУШВАНЕ НА канали-
зации - тел. 0876/788-233
РЕМОНТ НА стари покри-
ви и подмяна на улуци, 
почистване на комини и 
тоалетни - 0876/416-716. 
[11, 9]
ВиК УСЛУГИ, полипропи-
лен - 0988/701-925. [11, 
7]
КОМИНОЧИСТАЧ - тел. 
0876/636-876. [11, 2]
КОМИНОЧИСТЕНЕ - тел. 
0876/814-876. [11, 2]

ДОГРАМА
РОЛПЛАСТ - 15% отстъпка 
на AL и PVC дограма - тел. 
0988/701-925. [11, 7]

РЕМОНТ НА ЕЛЕКТРОУРЕДИ 
И ЕЛЕКТРОНИКА
РЕМОНТ НА телевизори, 
плазми, LCD, LED, МОНИ-
ТОРИ - 0887/942-469.
РЕМОНТ НА МИКРОВЪЛ-
НОВИ ПЕЧКИ, резервни 
части - 0887/942-469.
РЕМОНТ НА телевизори 
по домовете - заявки на 
тел. 0888/279-846. [22, 
14]
РЕМОНТ НА всички мар-
ки автоматични перални - 
0888/294-214. [22, 6]

ПОЧИСТВАНЕ
„ЕЛИ 07“ ЕООД - по-
чистване  - 066/857-028, 
0893/435-258, 0898/485-
154.
ПОЧИСТВАНЕ - тел. 
0889/177-737.

МЕБЕЛИ, ОБЗАВЕЖДАНЕ
МЕБЕЛИ ПО поръчка - 
конкурентни цени - тел. 
0887/830-601. [22, 13]

ХИДРОИЗОЛАЦИИ
Х И Д Р О И З О Л А Ц И Я , 
УЛУЦИ, дренаж, и др. - 
0897/390-194. [11, 3]

УСЛУГИ
ЗАВАРЪЧНИ УСЛУГИ - 
тел. 0892/906-051. [22, 
16]
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АВТОМОБИЛИ ПРОДАВА
ФИАТ БРАВО - перфек-
тен, за 1200 лв. продава 
тел. 0888/415-311. [5, 2]

АВТОМОБИЛИ КУПУВА
КОЛИ, БУСОВЕ, ками-
они, трактори, ремарке-
та (може и дефектирали) 
от място на най-високи 
цени се изкупува на тел.  
0897/429-374

СКРАП, СТАРИ АВТОМОБИЛИ
КОЛИ ЗА скрап от място 
изкупува тел. 0899/092-
510. [22, 15]

ИМОТИ ПРОДАВА
АПАРТАМЕНТИ И общест-
вени части от новостро-
яща се сграда  в идеа-
лен център при супериз-
годни условия продава 
0888/447-096 [10, 6]
АПАРТАМЕНТ В центъра - 
около 100 кв. м, продава 
0895/805-598. [10, 4]
КЪЩА - тухла, гараж, про-
дава тел. 066/823-767, 
вечер. [3, 2]
МАГАЗИН НА 2 ета-
жа в центъра продава 
0878/789-999 [10, 6]

КЪЩА В Ловнидол  про-
дава 0877/504-095. [6, 5]
ДВУСТАЕН - 64 кв. м, ши-
рок център, тухлен, про-
дава тел. 0897/85-99-69. 
[22, 4]
ГАРСОНИЕРА ПРОДА-
ВА или заменя за обза-
ведена гарсониера - тел. 
0896/001-785. [3, 1]
ТУХЛЕН АПАРТАМЕНТ - 
70 кв. м, 2-ри етаж, юго-
изток, до Терамол про-
дава тел. 0878/960-929, 
0896/113-737. [2, 1]

ИМОТИ ДАВА ПОД НАЕМ
МАГАЗИН - 50 кв. м, в 
кв. Гарата, до „Кауфланд“, 
дава под наем тел. 
0884/848-323. [11, 8]
ГАРСОНИЕРА ПОД наем - 
0882/480-034. [6, 4]

АПАРТАМЕНТ СЕ дава 
спешно под наем – изгод-
но - 0885/008-993. [5, 3]
МАГАЗИН ЗА хранителни 
стоки на ул. „Видима“, ра-
ботещ, се дава под наем - 
тел. 0878/660-643. [6, 2]
КЪЩА ЗА гости отдава 
под наем тел. 0889/676-
218. [3, 1]

ТЪРСИ ПОД НАЕМ
ТЪРСИ КВАРТИРА под 
наем, къща с поддръжка - 
справки на тел. 0878/332-
993. [3, 2]

НОЩУВКИ
НОЩУВКИ -  т ел . 
0896/640-697. [33, 7]
НОЩУВКИ В топ център 
- 10 лв. - 0877/240-584. 
[22, 5]

НОЩУВКИ - 0878/515-
080. [21, 5]

ИМОТИ КУПУВА
КЪЩА ОКОЛО Габрово, 
стара, цена: 5000, търси 
да купи тел. 0897/325-
996. [2, 1]

ЗЕМИ
ЗЕМИ, ГОРИ и други не-
движими имоти на най-
добри цени изкупува 
0897/429-374.
ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ ку-
пува в цялата страна. 
Плаща веднага - Габрово, 
„Скобелевска“ 14, ап. 2, 
066/803-595, 0896/875-
917 [22, 17]

ПРОДАВА МАШИНИ
СЛАМОПРЕСА NEW 
HOLLAND 265 продава тел. 
0877/223-338. [11, 7]
МОТОБЛОК - 9 к. с., с 
ремарке, електрожен и 
мотофреза продава тел. 
0887/610-959. [5, 2]

ПРОДАВА МАТЕРИАЛИ
ЦИГЛИ И дялани камъни 
за строеж на изгодна цена 
продава 0895/706-317. 
ТРЪБИ, ВИНКЕЛИ, ел. мо-
тори и др. продава тел. 
0895/752-838. [22, 1]

ПРОДАВА ОБЗАВЕЖДАНЕ
МЕБЕЛИ ЕВТИНО про-
дава тел. 066/873-619, 
0888/212-582. [5, 3]

БОЙЛЕР - дърва + ток, 
продава тел. 0885/865-
499. [4, 2]

СЕЛСКОСТОПАНСКИ
БАЛИ СЕНО се продават 
на тел. 0895/631-842. 
[20, 16]
БАЛИ СЕНО продава тел. 
0878/315-940. [6, 4]

ПРОДАВА РАЗНИ
2 БРОЯ прозорци, раз-
мер 200 м на 160, 190 
м на 140, продава тел. 
066/879-602, 066/810-
415. [11, 11]
ЯРМОМЕЛКА И ДАМСКИ 
ВЕЛОСИПЕД „Диамант“ 
продава тел. 066/821-341, 
след 17.00 часа. [3, 3]

ЗАЕШКИ КОЖИ - необра-
ботени, продава 066/883-
077, 0889/182-139. [12, 5]
СТЪКЛЕНИ ДАМАДЖАНИ 
- 50-литрови, продава тел. 
066/810-415. [11, 9]
СТАФИДИ ЗА ракия про-
дава 0896/929-107. [2, 2]
ФРИЗЕР, ФУРАЖОМЕЛКА 
и резачка продава тел. 
0879/410-298. [2, 2]
ЦИСТЕРНА - 500 литра, 
продава 066/867-874. [2, 1]
НАФТОВА ПЕЧКА и грамо-
фонни плочи продава тел. 
066/870-468. [2, 1]

КУПУВА РАЗНИ
БУРКАНИ ИЗКУПУВА 
066/88-21-13, 0884/156-
497, с/у КДН

АКОРДЕОНИ КУПУВА тел. 
0878/434-708.
СТАРИННИ ПРЕДМЕТИ, 
стари броеници и гердани, 
монети, часовници, накити 
и др. антиквариат купува в 
бл. „Чайка“, вх. Г - партер 
- центъра, тел. 0889/211-
957. [11, 4]
СМЯДОВСКИ ЕЛЕКТРИЧЕ-
СКИ радиатор купува тел. 
0879/988-024. [3, 1]
ФИРМА КУПУВА битова 
нафта - тел. 0895/752-
838. [22, 1]

КУПУВА МАТЕРИАЛИ
ФИРМА ЗА вторични ку-
пува железа с транспорт и 
товарене - тел. 0896/183-
637. [22, 1]

ПРЕВОЗИ
ТРАНСПОРТ С бус - 0.45 
лв./км, и самосвал - 
0893/511-154.
ТРАНСПОРТ - 2.5 тона, 
16 куб. м  - 0899/377-
924
МЕЖДУГРАДСКИ ПРЕ-
ВОЗИ С ПИКАП И БУС 
- по договаряне, реално, 
изгодно -  0887/26-60-
50.
ТРАНСПОРТ ДО 2 т - тел. 
0887/830-601. [22, 13]
ТРАНСПОРТ С бус - са-
мосвал - тел. 0892/074-
641. [6, 6]
ТРАНСПОРТ 4Х4 се пред-
лага на тел. 0889/440-
600, 0894/008-383.

ЖИВОТНИ ПРОДАВА
ЗАЙЦИ ПРОДАВА и заменя - тел. 0889/192-139, 
066/883-077. [12, 5]
МАЛКИ ПРАСЕТА продава тел. 0896/136-031. [3, 2]
ПРАСЕ - 65-70 кг, продава тел. 066/867-874. [2, 1]

РАБОТА ПРЕДЛАГА

КАФЕ-АПЕРИТИВ ТЪР-
СИ персонал - сер-
витьори/ки - 3 броя, 
барман/ки - 3 броя - 
0894/234-005 [22, 19]

КАФЕ „ГАБРОВО“ - Авто-
гарата, набира персонал - 
студенти - 0897/889-009. 
[22, 17]
ПИЦАРИЯ „ФРЕШ“ търси 
сервитьорка. За справка: 
0878/167-772. [11, 9]
ФИРМА „ДИНО“ търси 
шивачки и работник склад 
платове - тел. 0894/494-
277. [11, 6]
ХАДЖИВЕЛИНОВ ХАН - 
с. Боженци търси каме-
риерка, помощник-готвач-
ка и сервитьор/ка - тел. 
0885/333-148. [11, 7]
„ЕВРИКА КОМЕРС“ тър-
си шприцьор-бояджия на 
мебели - 0888/201-202. 
[22, 7]
ФИРМА ТЪРСИ да назна-
чи стругар-фрезист уни-
версални машини без ЦПУ 
и общ работник почасово 
- тел. 0887/617-876. [5, 
4]
ТАКСИМЕТРОВ ШОФЬОР 
търси тел. 0896/644-577. 
[8, 7]
НОВООТКРИВАЩО ЗА-
ВЕДЕНИЕ набира серви-
тьори/ки - 0898/824-600. 
[11, 7]

„МАРКЕТ ПЛЮС“ ЕООД 
търси готвач топла кухня 
с опит, продавач - бър-
зо хранене, и хигиенист-
ка - 0898/680-289. Авто-
биографии се приемат в 
ресторант-пицария „Его“ 
- Мол Габрово. [7, 6]
„БОДИЛУКС“ ТЪРСИ май-
стор на мебели по по-
ръчка. Перфектни условия. 
Тел. 0898/574-848. [15, 
6]
ГОТВАЧКА ТЪРСИ тел. 
0894/686-867. [11, 6]
РЕСТОРАНТ В центъра 
търси сервитьорка - тел. 
0897/066-778. [5, 4]
ОБЩ РАБОТНИК в краве-
ферма в с. Търхово търси 
тел. 0899/687-138. [5, 5]
БАНИЧАР -  1200 лв. ме-
сечно - 0898/284-906. 
[10, 4]
ПИЦАРИЯ „ФРЕШ“ търси 
сервитьорка и пицар - тел. 
0878/167-772. [11, 2]
СЕРВИТЬОР/КА ТЪРСИ 
тел. 0893/679-211. [11, 
2]
ФИРМА „РОЛПЛАСТ“ 
търси момиче за офис-
сътрудник в Дряново - 
0988/934-709. [4, 2]
ГОТВАЧ/КА ТЪРСИ тел. 
0897/952-520. [3, 1]

ФИРМА ЗА междунаро-
ден транспорт търси шо-
фьор с категория С+Е. 
Изисквания - психотест, 
дигитална карта, профе-
сионална компетентност - 
0897/877-260 [7, 2]
ХОТЕЛСКИ КОМПЛЕКС 
„Балкан“ търси да назначи 
готвач по втори трудов 
договор. За информация: 
0879/990-920 [12, 2]

ПРОДАВАЧ-КОНСУЛ-
ТАНТИ ЗА гр. Габро-
во - работа на смени, 
търси да назначи тел. 
0879 191 066 [6, 1]

КЪЩА ЗА гости с. Ва-
левци търси сервитьор/
ка и помощник-готвач – 
0898/211-315. [3, 1]
ФРИЗЬОРКА И мани-
кюристка търси тел. 
0899/119-319. [3, 1]
ФИРМА „ДОМАКИН“ тър-
си шофьор-дистрибутор - 
тел. 0878/966-222. [3, 1]
ГОТВАЧ - мъж, гр. Дряно-
во, търси 0899/165-252. 
[4, 1]

ГРИЖА ЗА ВЪЗРАСТНИ
ТЪРСЯ ЖЕНА за гле-
дане на болна баба - 
0897/963-053. [6, 5]

ОТОПЛЕНИЕ
ПРЕСЯТИ ВЪГЛИЩА дон-
бас и брикети, кафяви въ-
глища и разпалки. Безпла-
тен транспорт. 0887/031-
439, 0889/991-977, 
066/88-21-13, с/у КДН
ДЪРВА ЗА огрев - 
066/823-712, 0887/620-
535, 0885/152-803.
НАЦЕПЕНИ ДЪРВА - 60 
лв. реален кубик, безпла-
тен транспорт - 0897/222-
062.
НАЦЕПЕНИ ДЪРВА - 60 
лв. с безплатен транс-
порт, незабавна доставка 
- 0899/508-564.
СУХИ  ДЪРВА в чували - 
4 лв., безплатна доставка 
-  0899/508-564

„РАЯ 08“ - ДЪРВА ЗА ОГ-
РЕВ - метрови, нарязани 
и нацепени, БЕЗПЛАТЕН 
ТРАНСПОРТ - 0898/450-
946, 0887/105-729.
НАРЯЗАНИ, НАЦЕПЕНИ 
сухи дърва на 58 лв. с 
транспорт и гаранция  - 
0897/429-374.
ЕТ „ПЕТЯ Гайдарова“ - 
донбаски въглища - 365 
лв./т, брикети - 290 лв./т, 
дърва за огрев, разпалки. 
Осигурен транспорт. Тел. 
0898/690-606, 066/808-
053. [23, 13]
ДЪРВА В чували - 4 лв. 
- тел. 0893/940-922. [17, 
13]
РЕЖА ДЪРВА на 6 лв. - 
тел. 0899/050-080. [11, 
10]
ДЪРВА - 60 лв./кубик, 
чувал - 4 лв./бр. - на тел. 
0894/410-453. [23, 11]
ДЪРВА И разпалки в чу-
вали - 0886/393-726. [17, 
9]

МЕТРОВИ ДЪРВА - 50 
лв., нацепени - 60 лв., 
реално количество и ко-
ректно отношение - тел. 
0894/062-744. [11, 7]
МЕТРОВИ ДЪРВА - 50 
лв., нацепени - 60 лв., 
гарантирано количество, 
получаваш това, което си 
си поръчал. Сухи разпалки 
в чували. Тел. 0877/272-
621. [11, 7]
НАЦЕПЕНИ ДЪРВА - 60 
лв., и чували - 3.50 лв./
бр. - тел. 0899/767-763. 
[11, 7]
НАЦЕПЕНИ ДЪРВА, раз-
палки, дърва в чували - 
тел. 0892/074-641. [6, 6]
ПРОДАВАМ ДЪРВА. 
Бързо и коректно. Тел. 
0898/841-199. [11, 4]
ДЪРВА ЗА всяка печка - 
тел. 0898/926-115. [11, 5]
СУХИ ДЪРВА в чували на 
3.50 лв. Безплатен транс-
порт. Тел. 0896/086-308. 
[6, 4]

ДАВА ЗАЕМ
PROVIDENT - 0899/460-
760.

Уп ра ви тел и гл. ре дак тор: Иван Гос по ди нов - 066/810-410, 0887/611-753. 
Отг. сек ре тар: Бо я на Пен че ва - 066/810-411, 0888/261-847; Ре пор те ри: Ру жа Лю-
бе но ва - 810-417, 0898/703-030; Мин ка Мин че ва - 810-418, 0887/237-585; На деж да 
Ти хо ва - 810-419, 0887/633-112; Стефка Бурмова - 810-414, 088/666-7532. Стеф ка 
Бе ше ва - 810-413, 0889/517-920. Обя ви: Ди ми тър Гос по ди нов - 810-415; Рек ла ма: 
Свет ла Са во ва - 0888/428906. Wеb ди зайн: Ивай ло Гос по ди нов. Сче то вод с т во: 
Веска Константинова - 810-416, Факс: 875-210; Юри ди чес ки съ вет ник: Ев ге ни По-
пов - 0888/339-070. Печат: ПК ПО ЛИП РЕС - 810-920.
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Всички права запазени. Позоваването на “100 вести” е задължително

Вестник “100 вести” излиза от понеделник до събота
Разпространява се в Габрово, Севлиево, Трявна, Дряново

e-mail: 100vesti@stovesti.info  Нов факс! 87 52 10 

ЕРОТИКА
МОМИЧЕ ЗА ЗАБАВЛЕНИЕ - 0887/028-016. [13, 10]
СЕКС ЗА мъже - 0896/981-354. [11, 9]
МОМИЧЕ ЗА забавление - 0894/234-366. [11, 2]

КУХНЕНСКИ
ШКАФОВЕ 
ОФИС 
МЕБЕЛИ 

ÌÅÁÅËÈ

0897 893 563
0897 843 667

ТИПОВИ 
И ПО ПРОЕКТ 
НА КЛИЕНТА

НЧ „Габрово 2002” обявява интервю 
за длъжността ЕКСПЕРТ 

в РЕКИЦ „Читалища” - Габрово 
на 31 март 2015 г. от 13.00 ч.

 Документи се приемат в НЧ „Габрово 2002” и в 
РЕКИЦ „Читалища“, които се намират в Дома на кул-
турата „Емануил Манолов”, от 10 до 17 ч., срок - 27 
март. Изисквания – висше образование, биография и 
две години стаж. Предимство - интерес към художест-
веното творчество и читалищната дейност.
Телефони: 066/804-136, 066/808-213 и 0888/791-477

ЯСНОВИДСТВО
ЯСНОВИДКАТА МАРИЯ Христова отговаря на тел. 
0895/201-332. [7, 5] Обявите от вестник „100 вести“ 

се публикуват и във вестник „Борба“ 
- Велико Търново. Затова не се 

изненадвайте, ако получите обаждане 
за Вашата обява от вестник “Борба”!
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ЛЕКАРИ
КАБИНЕТ КОЖНИ И ВЕ-
НЕРИЧЕСКИ БОЛЕСТИ, ЕС-
ТЕТИЧНА И КОЗМЕТИЧНА 
ДЕРМАТОЛОГИЯ, ХОМЕО-
ПАТИЯ. ФОТОЕПИЛАЦИЯ, 
ФОТОПОДМЛАДЯВАНЕ, 
ФОТОИМПУЛСНА ТЕРАПИЯ  
при акне, тъмни петна, 
белези, разширени капи-
ляри  с апарати ПУЛСАР 
и СИНЕРОН ЕЛОС. РАДИ-
ОЧЕСТОТЕН ЛИФТИНГ на 
лице. ВЕЛАСМУУТ проце-
дури за лечение на целу-
лит, стягане и изглаждане 
на кожата. МЕЗОТЕРАПИЯ 
при целулит, косопад, тор-
бички под очите, отпусна-
та и дехидратирана кожа.  

ПОСТАВЯНЕ НА БОТОКС 
при мимически бръчки и 
обилно изпотяване. ХИАЛ-
УРОНОВИ ФИЛЪРИ - по-
пълване на бръчки, уголе-
мяване на устни и коре-
кция на лицевия обем и 
контур.  ЕЛЕКТРОКОАГУЛА-
ЦИЯ - премахване на бра-
давици и доброкачествени 
кожни туморчета. ДЕРМА-
ТОСКОПИЯ - диагностика 
и оценка на риска от зло-
качествено израждане на 
бенки и други пигментни 
образувания. ЛЕЧЕБНИ И 
КОЗМЕТИЧНИ ПРОЦЕДУРИ 
- биотерапевтичен лазер, 
поляризирана светлина, 
ултразвук, Д Арсонвал, 
химически пилинг, почист-
ване на лице. КАБИНЕТЪТ 
работи и по договор с 
РЗОК. Габрово, ул. „Брян-
ска“ 11, тел. 066/ 800-
140, Д-Р МАРИНА САНКЕ-
ВА, GSM 0889/436-613, 
www.drsankeva.com.

ПСИХИАТЪР И НЕВРОЛОГ. 
Д-р Трифонов, Габрово, 
ул. „Емануил Манолов“ 
№ 12-А, 066/804-549, 
0885/251-655. ИЗДАВА 
ПСИХИАТРИЧНИ УДОСТО-
ВЕРЕНИЯ.
Д-Р БАЛНИКОВА - кожен 
лекар - тел. 0888/878-
193.
Д-Р ЙОРДЖЕВА - кожен 
лекар - 0888/544-046.

КОЗМЕТИКА, МАСАЖ
МАСАЖИ - 0876/735-596. 
[22, 17]
МАСАЖИ - 0896/867-284. 
[11, 11]

	 В	 медицински	 цен-
тър	 „Унимед“	 се	 предлага	
методика	 за	 цялостна	 ди-
агностика	 на	 организма.	
Изследването	 се	 осъщест-
вява	 с	 два	 диагностич-
ни	 уреда,	 първоначално	 
разработени	 за	 нуждите	
на	 руската	 авиация.	 Става	
дума	 за	 напълно	 безболез-
нена	 и	 бърза	 преценка	 на	
съществуващи	 здравослов-
ни	 проблеми.	 На	 изследва-
не	 подлежат	 всички	 групи,	
включително	деца,	бременни	 
жени,	 хора	 в	 напреднала	
възраст.	
	 Прегледът	 и	 констати-
рането	 на	 проблемите	 от-
немат	 около	 час	 и	 поло-
вина.	 Възможността	 за	
оглед	 на	 всички	 органи	 и	
системи	 позволява	 откри-
ване	 и	 на	 придружаващи	 
увреждания,	 за	 които	 човек	
дори	не	подозира.
	 Биорезонансното	 из-
следване	 се	 базира	 на	 ос-
новните	 принципи	 на	 енер-
гетичната	 медицина	 -	 ди-

агностика	 на	 енергийното	
състояние	 на	 всички	 органи	
и	системи.	Това	дава	инфор-
мация	за	дисбаланси,	блока-
жи,	дразнения	и	възпаления	
от	 различно	 естество.	 Из-
следването	 се	 осъществява	
с	апаратен	комплекс	„Мета-
трон”.	 Методиката	 е	 напъл-
но	безвредна	и	безболезне-
на,	 подходяща	 за	 всякакви	
възрасти	 и	 здравословни	
проблеми.Пораженията	 във	
всеки	 орган,	 били	 те	 функ-
ционални	или	органични,	 са	
заложени	 като	 информация	
в	различни	отдели	на	мозъч-
ните	структури.
 Прегледите ще се про-
веждат ежедневно след 
предварителна уговорка. 
Справки и записвания на 
тел.: 0893 393 344.

За пръв път в Гаáрово - áиорезонансно 
изслеäване, газоразряäна визуализация, 
метоäи за цялостна äиагностика на организма

СТРАСБУРГ, ПРЕССЛУЖБА 
НА ЕВРОПЕЙСКИЯ 

ПАРЛАМЕНТ, 10 МАРТ

	 Трябва	 да	 има	 проме-
ни	в	политиките,	за	да	се	
постигне	равенство	между	
жените	 и	 мъжете,	 се	 по-
сочва	 в	 незаконодателна	
резолюция	на	Парламента,	
приета	 във	 вторник	 с	 441	
гласа	 „за“,	 205	 „против“	 и	
52	 „въздържал	 се“.	 Въпре-
ки	 постигнатия	 напредък	
по	някои	въпроси	на	нера-
венството	между	половете,	
предстои	 да	 се	 положат	
още	 много	 усилия,	 за	 да	
се	намали	разликата	в	за-
плащането	 на	 мъжете	 и	
жените,	 да	 се	 премахне	
т.	 нар.	 „стъклен	 таван“	 по	
отношение	 на	 кариерното	
развитие	на	жените,	да	се	
преодолее	липсата	на	ико-
номическа	 независимост,	
да	 се	 подобри	 балансът	
между	 професионалния	 и	
личния	 живот,	 включител-
но	 по	 отношение	 на	 май-
чинството	 и	 отпуска	 по	

бащинство,	 както	 и	 да	 се	
защити	правото	и	достъпът	
на	жените	до	противозача-
тъчни	средства	и	аборт.
	 „Равносметката	 не	 е	
никак	 похвална	 -	 промя-
ната	 е	 твърде	 бавна,	 а	
в	 резултат	 на	 това	 стра-
дат	правата	на	жените.	Но	
мнозинството,	 подкрепило	
доклада	 при	 гласуването,	
показва,	 че	 Европейският	
парламент	 подкрепя	 пра-
вото	на	равно	заплащане,	
противопоставя	 се	 на	 на-
силието	 срещу	 жените	 и	
се	застъпва	за	отпуска	по	
майчинство	 и	 достъпа	 до	
аборт“,	 заяви	 докладчикът	
Марк	Тарабела	(С&Д,	Бел-
гия)	след	гласуването.
	 Резолюцията	 прави	
оценка	 на	 положение-
то	 през	 2013	 г.	 и	 изтъква	
следните	 основни	 полити-
чески	предизвикателства:
	 •	 разликата	 в	 запла-
щането	 и	 пенсиите,	 поло-
жението	 на	 жените	 при	
вземането	на	политически	
и	 икономически	 решения,	

както	 и	 въздействието	 на	
икономическата	 криза	
върху	жените	(бедността);
	 •	 подобряването	 на	
баланса	 между	 професио-
налния	 и	 личния	 живот,	
системите	 за	 отглеждане	
на	 деца,	 майчинството	 и	
отпуска	по	бащинство;
	 •	правата	на	сексуално	
и	 репродуктивно	 здраве,	
включително	 противозача-

тъчни	средства	и	аборт;
	 •	борбата	с	насилието	
срещу	жени.
 Включване на теми-
те за равенството меж-
ду половете и правата на 
жените в процеса на фор-
миране на политиката и 
бюджетните процедури.
	 Депутатите	 призовават	
страните	членки	към:
	 •	 прилагане	 на	 дирек-

тивата	 за	 принципа	 на	
равните	 възможности	 и	
равното	 третиране	 на	 мъ-
жете	и	жените	в	областта	
на	 заетостта	 и	 професии-
те;
	 •	 деблокиране	 на	 за-
конопроекти	 за	 жените	 в	
управителните	 съвети	 и	
поощряване	 на	 образова-
телните	 политики	 за	 на-
сърчаване	 на	 жените	 да	
изградят	кариера	в	облас-
тта	на	науката,	технологии-
те	и	ИКТ	сектора;
	 •	 решаване	 на	 про-
блема	с	жените	на	непъл-
но	 работно	 време,	 ниско	
платената	и	несигурна	ра-
бота	и	гарантиране	на	ка-
чествена	и	достъпна	грижа	
за	деца	и	други	зависими	
лица.
 Споделяне на семей-
ните задължения, платен 
отпуск по бащинство.
	 Като	 се	 има	 предвид,	
че	 по-гъвкавото	 работно	
време	 може	 да	 подобри	
участието	 на	 жените	 на	
пазара	на	труда,	но	също	

така	 може	 да	 повлияе	 и	
на	 заплатите	 им,	 члено-
вете	на	Европейския	пар-
ламент	 насърчават	 жени-
те	 и	 мъжете	 да	 споделят	
семейните	 отговорности.	
Бащите	 трябва	 да	 имат	
право	 на	 най-малко	 10	
дни	 платен	 отпуск	 по	 ба-
щинство,	 посочиха	 депу-
татите.	 Членовете	 на	 Ев-
ропейския	парламент	при-
зоваха	Съвета	на	минист-
рите	 на	 ЕС	 да	 извади	 от	
задънената	улица	проекта	
за	директива	за	отпуск	по	
майчинство,	 блокиран	 от	
страните	членки	от	2010	г.	
насам.
	 За	 да	 се	 помогне	 за	
подобряването	на	баланса	
между	 професионалния	 и	
личния	 живот,	 депутатите	
призоваха	 Европейската	
комисия	 да	 предложи	 на	
страните	членки	на	ЕС	по-
голяма	финансова	подкре-
па	 за	 достъпни	 системи	
за	 отглеждане	 на	 деца.	
Депутатите	 отбелязаха,	 че	
според	доклад	на	ЕК	раз-

ходите	 за	 грижите	 за	 де-
цата	 са	 основната	 причи-
на,	 посочена	 от	 майките,	
да	не	се	връщат	на	работа	
или	 на	 работа	 на	 пълно	
работно	време.
 Сексуални и репро-
дуктивни здравни права.
	 Депутатите	 припомни-
ха,	 че	 жените	 трябва	 да	
разполагат	 със	 средства	
за	контрол	върху	сексуал-
ните	и	репродуктивните	си	
здравни	права,	включител-
но	 непосредствен	 достъп	
до	противозачатъчни	сред-
ства	и	аборт.
	 „Жените	 и	 мъжете	 не	
са	и	никога	няма	да	бъдат	
еднакви,	 но	 в	 интерес	 на	
всички	е	те	да	имат	едни	и	
същи	права“,	коментира	г-н	
Тарабела.
 Допълнителна инфор-
мация.
	 Всяка	година	Европей-
ският	 парламент	 приема	
решение	за	оценка	на	на-
предъка	 в	 постигането	 на	
равенство	между	жените	и	
мъжете.

Неоáхоäими са повече усилия за равенството межäу половете

АДРЕС “100 ВЕСТИ”
МАРИЕЛА ПЕЕВА, 

СЕРТИФИЦИРАН КОНСУЛТАНТ 
ПО ПРОБЛЕМИТЕ НАСИЛИЕ, 

ОСНОВАНО НА ПОЛА, И 
КРИЗИСНА ИНТЕРВЕНЦИЯ 

ПРИ ПРЕЖИВЕЛИ ДОМАШНО 
НАСИЛИЕ И ТРАФИК НА ХОРА

	 В	 брой	 52	 на	 вестник	
„100	вести”	от	7	март	2015	
г.	 жените	 социалистки	 в	
Габрово	 информират,	 че	
започват	поредица	от	ини-
циативи	 срещу	 насилието	
и	 за	 незабавно	 предпри-
емане	 на	 действия	 за	 ра-
тифициране	 на	 ИСТАНБ-
УЛСКАТА	КОНВЕНЦИЯ.	По-
нататък	 в	 материала	 се	
твърди,	 че	 е	 необходимо	
адекватно	 законодател-
ство	на	страната	ни	срещу	
насилието.
	 България	 от	 години	
има	 адекватни	 външни	 и	
вътрешни	 инициативи	 и	
закони,	 които	 касаят	 про-
блема,	свързан	не	само	с	
насилието	 срещу	 жени,	 а	
с	 насилието,	 основано	 на	
пола	и	равенството	между	
мъжете	и	жените.
	 25	 ноември	 е	 Между-
народен	 ден	 срещу	 наси-
лието	 над	 жени,	 а	 4	 юни	
е	 Международен	 ден	 за	
защита	на	децата,	жертви	
на	агресия.	И	двата	дни	се	
отбелязват	в	страната	ни.
	 Какво	 всъщност	 е	 на-

силие	 и	 какви	 последици	
има	 върху	 извършителя	 и	
жертвата?	Насилието	пре-
връща	 хората	 в	 обект	 и	
средство,	 то	 унищожава	
и	 поражда	 всички	 форми	
на	 дехуманизация,	 за	 да	
стигне	 до	 отчуждение	 и	
неизбежно	 самоунищоже-
ние.	 Насилието	 по	 форма	
на	 изразяване	 е	 най-при-
митивната	 агресия.	 А	 аг-
ресията	е	всяка	форма	на	
поведение,	 целящо	 да	 на-
рани	или	навреди	на	дру-
го	живо	същество.	Всичко	
това	води	до	дистрес,	тре-
вожност,	 намаляване	 или	
загуба	 на	 самочувствие	 у	
жертвата.
	 На	 национално	 ниво	
България	има	Закон	за	за-
щита	от	домашно	насилие.	
Насилието	 се	 признава	
като	 акт	 на	 дискримина-
ция	 и	 социална	 изолация.	
От	 1	 август	 2014	 година	
влиза	в	сила	Конвенцията	
на	 Съвета	 на	 Европа	 за	
превенция	 и	 защита	 сре-
щу	насилието	срещу	жени	
и	 домашното	 насилие,	 т.	
нар.	 Истанбулска	 конвен-
ция.	 Конвенцията	 задъл-
жава	 държавите,	 страни	
по	 нея,	 да	 предприемат	
всеобхватни	 мерки	 за	 за-
щита	 срещу	 всички	 фор-
ми	 на	 насилие,	 основано	
на	 пола,	 като	 изнасилва-
не	 и	 сексуално	 насилие,	

домашно	 насилие,	 сексу-
ален	 тормоз,	 преследва-
не,	 насилствени	 бракове,	
генитално	 осакатяване.	
Към	 момента	 Конвенция-
та	 е	 ратифицирана	 от	 14	
държави	 -	 Турция,	 Алба-
ния,	Андора,	Австрия,	Бос-
на	 и	 Херцеговина,	 Дания,	
Франция,	 Италия,	 Малта,	
Черна	 гора,	 Португалия,	
Сърбия,	Испания,	Швеция.
На	този	етап	Истанбулска-
та	 конвенция	 не	 е	 подпи-
сана	и	не	е	ратифицирана	
от	 българското	 правител-
ство.	 Сдружение	 „Алианс	
за	защита	от	насилие,	ос-
новано	 на	 пола”	 до	 края	
на	 2014	 година	 проведе	
кампания	 за	 ратификация	
на	 конвенцията	 от	 страна	
на	България.
	 В	 Европейския	 пар-
ламент	 България	 и	 нейни	

евродепутати	пряко	са	ан-
гажирани	 с	 каузата	 и	 ра-
ботят	за	нейното	практиче-
ско	 прилагане.	 Ето	 какво	
се	случва	в	последно	вре-
ме	 в	 европарламента	 по	
тази	болезнена	тема.
	 За	постигане	на	равен-
ство	 между	 жените	 и	 мъ-
жете	е	нужна	мобилизация	
на	всички	нива!
	 Борбата	 с	 насилието,	
предприемачеството	 сред	
жените	 и	 участието	 им	 в	
сектора	 на	 новите	 тех-
нологии	 са	 ключови	 еле-
менти	 за	 насърчаване	 на	
равенството	 между	 поло-
вете.
Европейският	 парламент	
прие	с	голямо	мнозинство	
ключовия	 доклад	 относно	
напредъка	за	постигане	на	
равенство	между	жените	и	
мъжете	 в	 ЕС	 през	 2013	 г.	

Ръководителят	 на	 българ-
ската	 делегация	 в	 ЕНП	 и	
зам.-председател	на	Група-
та	на	ЕНП	Мария	Габриел	
беше	докладчик	за	Групата	
на	ЕНП	по	доклада,	изгот-
вен	от	Комисията	по	пра-
вата	 на	 жените	 и	 равен-
ството	 между	 половете.	
Тя	 настоява	 за	 засилване	
на	 действията	 срещу	 на-
силието	над	жените,	както	
и	 за	 по-голямо	 предста-
вителство	 на	 жените	 при	
вземането	на	политически	
и	икономически	решения.	
	 В	 предхождащия	 гла-
суването	 дебат	 в	 пленар-
на	 зала	 Мария	 Габриел	
направи	 преглед	 на	 по-
стигнатото,	 подчертавайки	
в	 същото	 време	 остава-
щите	 предизвикателства.	
Тя	 обърна	 специално	 вни-
мание	 на	 положителния	

резултат	 от	 законодател-
ния	 натиск	 по	 отношение	
участието	 на	 жените	 в	
управителните	 съвети	 на	
дружествата,	 листвани	
на	 борсата.	 Във	 връзка	
с	 насилието	 срещу	 жени-
те	Агенцията	за	основните	
права	 изготви	 проучване	
с	 база	 данни,	 които	 мо-
гат	да	служат	за	отправна	
точка	 за	 предприемането	
на	бъдещи	мерки.	
	 „Налице	 е	 положител-
на	 динамика	 в	 действи-
ята	 за	 постигане	 на	 по-
голям	 напредък	 по	 отно-
шение	 равенството	 между	
половете.	 Необходими	 са	
обаче	 още	 много	 усилия,	
за	 да	 достигнем	 европей-
ските	 цели	 в	 тази	 област.	
Докладът	на	Комисията	по	
правата	 на	 жените	 и	 ра-
венството	между	половете	
съдържа	новаторски	идеи,	
свързани	 с	 участието	 на	
жените	 в	 сектора	 на	 ин-
формационните	 и	 кому-
никационните	 технологии,	
женското	 предприемаче-
ство,	 използването	 на	 ев-
ропейските	 фондове	 като	
средство	 за	 насърчаване	
участието	 на	 жените	 във	
вземането	на	политически	
и	 икономически	 решения,	
премахването	 на	 полови-
те	 стереотипи.	 Трябва	 да	
насърчаваме	 предприема-
чеството	 сред	 жените	 за	

разгръщане	 на	 икономи-
ческия	 потенциал,	 който	
притежават.	Така	 те	 могат	
да	 допринесат	 за	 подо-
бряване	 на	 функционира-
нето	на	пазара	на	труда	и	
за	по-добър	баланс	между	
професионалния	 и	 семей-
ния	 живот”,	 заяви	 Мария	
Габриел.	
	 В	 заключение	 зам.-
председателят	 на	 Група-
та	 на	 ЕНП	 отбеляза,	 че	
за	 постигането	 на	 реален	
напредък	 относно	 равен-
ството	 между	 половете	
решаващо	 значение	 имат	
конкретните	и	съгласувани	
действия	 на	 всички	 нива.	
Тя	призова	всички	заинте-
ресовани	 страни,	 включи-
телно	 държавите	 членки,	
да	поемат	своите	отговор-
ности	в	рамките	на	своите	
компетенции	 с	 цел	 пости-
гане	 на	 равенство	 между	
жените	и	мъжете	в	ЕС.	
	 *	 Всяка	 година	 Комиси-
ята	по	правата	на	жените	и	
равенството	между	половете	
приема	 решение	 за	 оценя-
ване	 на	 напредъка	 за	 по-
стигане	на	равенство	между	
жените	 и	 мъжете.	 Равното	
третиране	 на	 мъжете	 и	 же-
ните	е	основно	право	на	ЕС	
и	 е	 залегнало	 в	 договорите	
още	от	1957	г.	Принципът	на	
равенството	между	половете	
е	в	центъра	на	всички	поли-
тики	на	ЕС.

България от гоäини има аäекватни външни и вътрешни 
инициативи и закони, които касаят проáлема с насилието

Национално движение „Русофили“ - клон Габрово
Сдружение на рускоговорящите „Вива Габрово“

Ви канят
на музикално-театрален спектакъл

„У ВОЙНЫ НЕ ЖЕНСКОЕ ЛИЦО“
с участието на:

Народен руски театър „Славянка“ - Несебър
дамско вокално трио „Звън“ - Севлиево

руски песни в изпълнение на Милен Тотев - Ловеч

16 март, 18.00 ч., зала „Възраждане“, вход свободен

Посвещава се на 70-та годишнина 
от победата над фашизма и 155 години Габрово град

ВЕТЕРИНАРИ
Д-Р РОСЕН ДИМИТРОВ - ВЕТЕРИНАРНА АМБУЛАТО-
РИЯ И ЗООМАГАЗИН - прегледи, лечение, профилак-
тика, изкуствено осеменяване - Габрово, ул. „Стефан 
Караджа“ 19, срещу Автогарата, до Уникс, тел. 
066/806-140, GSM 0888/671-905, 0897/897- 822.

www.100vesti.info

Новият  “100 вести”
в Интернет
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МИНКА МИНЧЕВА

	 Областен	 младежки	
план	 ще	 бори	 безработи-
цата	сред	младите	и	демо-
графския	срив	в	Габровска	
област,	 защото	 проучва-
нията	сочат,	че	в	периода	
до	 2020	 година	 броят	 на	
младите	 между	 20-29	 го-
дини	 рязко	 ще	 намалява.	
Данните	 са	 от	 документа,	
който	вече	е	качен	на	ин-
тернет	 страницата	 на	 Об-
ластната	администрация	в	
Габрово.
	 Той	е	създаден	с	учас-
тието	на	представители	на	
общинските	 администра-
ции	 в	 четирите	 общини	
на	областта	и	се	очаква	в	
него	да	се	включат	непра-
вителствени	 организации	
и	 най-вече	 бизнесът,	 за	
да	 се	 начертаят	 първите	
стъпки	 за	 решаването	 на	
проблема,	 заяви	 неотдав-
на	 в	 интервю	 за	 „100	 ве-
сти“	 областният	 управител	
Николай	Сираков.	
	 Младежката	 безра-
ботица	 и	 демографският	
срив	 са	 национални	 про-
блеми	 от	 години	 наред,	
но	 в	 Габровска	 област	 те	

имат	доста	негативна	 тен-
денция.
	 „Целевата	прогноза	на	
НСИ	 показва,	 че	 в	 пери-
ода	 до	 2020	 година	 броят	
на	младите	хора	ще	нама-
лява,	 като	 особено	 рязко	
това	 ще	 се	 отрази	 във	
възрастова	група	20-29	го-
дини	–	показват	анализите	
в	Областния	план	за	мла-
дежта	в	Габровска	област.	
-	 Според	 данни	 на	 НСИ	
линията	на	бедност	за	об-
ласт	 Габрово	 за	 2012	 г.	 е	
6059	лв.	за	семейство	при	
7205	лв.	за	страната.	През	
същата	година	е	отчетено,	
че	 45,8%	 от	 населението	
на	областта	живее	с	мате-
риални	 лишения	 при	 43%	
за	 цялата	 страна.	 А	 като	
цяло	46,6%	от	населението	
са	 в	 риск	 от	 бедност	 или	
социално	изключване.
	 Що	се	отнася	до	паза-
ра	 на	 труда	 в	 Габровска	
област	за	изминалата	2014	
г.,	 по	 данни	 на	Агенцията	
по	 заетостта,	 можем	 да	
отбележим,	че	безработни-
те	младежи	до	29-годишна	
възраст	 са	 560	 души	 или	
15,2%	 от	 средногодишния	
брой	 регистрирани	 безра-

ботни.	 При	 наличието	 на	
16,4%	 за	 2013	 г.	 се	 забе-
лязва	 положителен	 резул-
тат.	Важно	е	да	упоменем,	
че	54,5%	от	тази	група	(за	
2014	 г.)	 са	 жени,	 34%	 са	
без	специалност	и	профе-
сия,	 40,6%	 са	 със	 средно	
специално	 образование	
и	 13%	 -	 продължително	
безработни“	 -	 са	 част	 от	
аргументите	 за	 необходи-
мостта	 от	 Областен	 план	
за	работа	с	младежта.
	 В	 подкрепа	 на	 изво-
дите	 от	 горепосочените	
статистически	данни	и	ос-
новните	заключения	в	Об-
ластната	стратегия	за	раз-
витие	на	социалните	услу-
ги	в	област	Габрово	(2011-
2015)	 за	 тенденциите	 в	
демографските	 процеси	 в	
Габрово	 са,	 че	 продължа-
ва	 устойчивата	 тенденция	
на	 намаляване	 на	 броя	
на	населението	в	резултат	
на	 по-високата	 смъртност	
отколкото	раждаемост.	На-
маляването	на	общия	брой	
на	 населението	 и	 проти-
чащите	 демографски	 про-
цеси	 довеждат	 до	 обез-
людяване	 на	 по-малките	
населени	 места,	 най-вече	

в	 селските	 и	 планинските	
райони.	 В	 селата	 по-голя-
мата	 част	 от	жителите	 са	
над	 65-годишна	възраст,	 а	
броят	 на	 самотните	 стари	
хора	 сред	 тях	 е	 преобла-
даващ.
	 Данните	 за	 област	
Габрово	показват,	че	отри-
цателният	 естествен	 при-
раст	 на	 областта	 е	 по-ви-
сок	 от	 този	 за	 страната.	
За	 2012	 година	 коефици-
ентът	 на	 естествения	 при-
раст	на	1000	души	от	насе-
лението	е	11,2%,	а	средно-
то	равнище	за	страната	е	
с	 коефициент	 4,3%,	 което	
е	 следствие	 на	 по-ниски	
нива	на	раждаемост	и	по-
високи	нива	на	смъртност.	
В	сравнение	с	2010	г.	към	
2020	 г.	 се	 очаква	 намаля-
ване	на	населението	в	об-
ластта	в	рамките	на	15000-
20000	души.
	 В	Габровска	област	по	
постоянен	 адрес	 са	 ре-
гистрирани	 4064	 младежи	
на	възраст	от	14	до	17	го-
дини.	 Но	 за	 възрастовата	
граница	18-29	години	няма	
конкретни	данни.
	 Областният 	 план	
за	 младежта	 на	 област	

Габрово	 е	 разработен	 в	
изпълнение	 на	 Закона	 за	
младежта	 и	 съобразно	
приоритетите	 на	 Нацио-
налната	стратегия	за	мла-
дежта	 2010-2020,	Областна	
стратегия	 за	 развитие	 на	
област	Габрово,	Общински	
планове	за	младежта	 -	за	
Габрово,	 Дряново,	 Севли-
ево	и	Трявна.
	 Грижата	 за	 младите	
хора	 е	 определена	 като	
най-важна	 национална	
кауза	 за	 осигуряване	 на	
европейско	 развитие	 на	
България	 в	 Национална-
та	 стратегия	 за	 младежта	
2010-2020	година.	
	 Областният	 план	 за	
младежта	на	област	Габро-
во	 е	 ориентиран	 към	 из-
граждане	 и	 реализиране	
на	 единна,	 последовател-
на	 и	 устойчива	 младежка	
политика.	 Той	 разглежда	
възможностите	 за	 изпъл-
нението	 на	 национална-
та	 политика	 за	 младите	
хора	 в	 област	 Габрово	 на	
възраст	 от	 15	 до	 29	 го-
дини,	 формирана	 според	
техните	 потребности	 и	
синхронизирана	 с	 прио-
ритетите	 на	 европейската	

политика	 за	 младежта,	 а	
именно:	 насърчаване	 на	
икономическата	 активност	
и	кариерното	развитие	на	
младите	 хора;	 създаване	
на	 благоприятни	 условия	
за	 училищно	 и	 универси-
тетско	 образование	 и	 не-
формално	 обучение;	 про-
фесионално	 и	 личностно	
реализиране;	 осигуряване	
на	 информираност	 във	
всички	 сфери	 и	 аспекти	
на	 обществено-икономиче-
ския	 живот;	 повишаване	
на	 гражданската	 актив-
ност	 и	 приобщаване	 към	
управлението	 на	 местно,	
областно	 и	 национално	
ниво,	развитие	на	младите	
хора	 в	 малките	 населе-
ни	 места	 и	 селски	 райо-
ни,	повишаване	ролята	на	
младежите	 в	 превенцията	
на	престъпността.
	 Очакванията	 от	 реали-
зирането	 на	 националния	
и	областен	план	за	младе-
жта	 са	 за	 намаляване	 на	
младежката	 безработица	
до	 27.2%,	 намаляване	 на	
относителния	 дял	 на	 мла-
дежите	на	възраст	15-24	г.,	
които	не	са	в	заетост,	об-
разование	 или	 обучение,	

от	 общия	 брой	 младежи	
в	 същия	 възрастов	 интер-
вал	до	20.5%,	повишаване	
относителния	 дял	 на	 ре-
гистрираните	 безработни	
младежи	 (15-24	 г.),	 които	
са	 включени	 в	 обучение	
или	 заетост,	 от	 общия	
брой	 регистрирани	 безра-
ботни	младежи	до	50%.	
	 В	 плана	 са	 определе-
ни	7	приоритети	и	специ-
фични	 цели	 за	 провеж-
дане	 на	 политиката	 за	
младежта	и	мерки	за	пос-
тигането	им.
	 „Областният	 план	 за	
младежта	 е	 отворен	 до-
кумент.	 Той	 вече	 е	 качен	
на	 интернет-страницата	
на	 Областната	 админи-
страция	 и	 всеки	 може	 да	
го	 прочете	 и	 да	 направи	
своите	 предложения	 към	
неговите	 приоритети	 и	
цели,	за	да	започнем	пър-
вите	стъпки	за	решаването	
на	 този	 важен	 проблем	
–	 да	 реализираме	 потен-
циала	на	младите	хора	от	
областта	 тук,	 на	 терито-
рията	на	областта,	 а	 това	
не	е	толкова	сложно“	-	ка-
тегоричен	е	областният	уп-
равител	Николай	Сираков.	

Млаäежки план ще áори áезраáотицата в Гаáровска оáласт, защото 
áроят на млаäите межäу 20-29 гоäини рязко ще намалява äо 2020 г.

ДЕСИСЛАВА НИКОЛОВА 
ИНСТИТУТ ЗА ПАЗАРНА 
ИКОНОМИКА, 20.02.2015

	 В	средата	на	февруари	
бяха	 публикувани	 данните	
за	 пазара	 на	 труда	 през	
последното	тримесечие	на	
2014	година.	Данните	пока-
заха	 продължаващо	 уско-
ряване	 на	 тенденцията	 за	
създаване	на	работни	мес-
та,	 която	 наблюдавахме	
през	 цялата	 2014	 година.	
През	 първото	 тримесечие	
броят	 на	 заетите	 над	 15	
години	нарасна	с	39,1	хил.	
души	 на	 годишна	 база,	
през	второто	–	с	39,6	хил.	
души,	през	третото	–	с	49	
хил.	 души,	 а	 през	 четвър-
тото	-	с	58,1	хил.	души.	По	
този	начин	2014	година	се	
превърна	в	първата	година	
след	началото	на	кризата,	
в	 която	 се	 вижда	 дълго-
очакваното	 създаване	 на	
нови	работни	места.	[1]
	 Още	 през	 2013	 г.	 се	
забелязаха	 първите	 сиг-
нали	 за	 раздвижване	 на	
пазара	на	труда:	лек	ръст	
на	 заетите	 през	 първата	
половина	на	 годината,	на-
маление	на	обезкуражени-
те	и	увеличение	на	безра-
ботните,	т.	е.	ръст	на	тези,	
които	 започват	 активно	
да	 търсят	 работа,	 защото	
виждат,	 че	 шансът	 им	 да	
намерят	 такава	 нараства.	
Тези	 плахи	 положителни	
явления	 от	 2013	 г.	 бяха	
последвани	от	първото	по-
сериозно	създаване	на	ра-
ботни	места	през	2014	г.,	5	
години	 след	 началото	 на	
кризата.
	 Наистина,	 новите	 ра-
ботни	 места	 през	 2014	 г.	
далеч	 не	 са	 достатъчни	
да	 компенсират	 загубата	

на	 заетост	 в	 предходния	
петгодишен	 период.	 През	
последното	тримесечие	на	
2013	 г.	 броят	 на	 заетите	
беше	 с	 431,9	 хил.	 души	
по-малко	 спрямо	 края	 на	
2008	г.	В	същото	време	но-
вите	 работни	 места	 през	
последното	тримесечие	на	
2014	г.	са	с	58,1	хил.	души	
повече	 спрямо	 същия	 пе-
риод	 на	 2013	 г.,	 т.	 е.	 до	
момента	 са	 възстановени	
едва	 13%	 от	 загубените	
места	по	време	на	криза-
та.	Казано	по	друг	 начин,	
с	 тези	 темпове	 на	 съз-
даване	 на	 работни	 места	
предкризисните	 нива	 ще	
бъдат	 достигнати	 след	 6-7	
години.	Разбира	се,	много	
е	вероятно	те	никога	да	не	
бъдат	 достигнати,	 предвид	
демографските	 тенденции	
(спад	 на	 населението	 за-
ради	 отрицателен	 естест-
вен	 прираст	 и	 емиграция)	
и	 постоянното	 преструкту-
риране	на	икономиката.
	 На	 фона	 на	 позитив-
ните	 данни	 за	 пазара	 на	
труда	през	2014	 г.	 възник-
ва	 логичният	 въпрос	 къде	
в	икономиката	се	създава	
новата	 заетост.	 Тримесеч-
ното	 наблюдение	 на	 ра-
ботната	сила	не	дава	раз-
бивки	 по	 сектори,	 а	 само	
по	области.
Пазарът на труда на об-
ластно ниво.
	 Част	 от	 отговора,	 оба-
че,	може	да	се	потърси	в	
друга	статистика	на	НСИ	-	
данните	за	броя	на	наети-
те	по	трудово	и	служебно	
правоотношение.	 Макар	 и	
тези	 данни	 често	 да	 се	
разминават	с	наблюдение-
то	 на	 работната	 сила,	 те	
могат	 да	 служат	 за	 ори-
ентир	къде	се	наемат	или	

съкращават	работници.
	 На	първо	място	трябва	
да	се	спомене,	че	според	
краткосрочната	статистика	
за	 броя	 на	 наетите	 (и	 на	
месечна,	 и	 на	 тримесеч-
на	 база)	 2014	 г.	 е	 била	
поредната	 година	 на	 съ-
кращаване	 на	 наети.	 То-
ест,	 ако	 вярваме	 на	 тази	
статистика,	 всички	 нови	
работни	 места,	 които	 се	
виждат	в	наблюдението	на	
работната	 сила,	 са	 били	
самонаети	-	което	само	по	
себе	си	не	е	невъзможно,	
но	е	малко	вероятно.	Раз-
минаването	 между	 двете	
статистики	 за	 заетостта	
по-скоро	се	крие	в	сивата	
икономика	 и	 факта,	 че	 и	
двете	изследвания	–	и	на-
блюдението	 на	 работната	
сила,	 и	 статистиката	 за	
броя	 на	 наетите	 –	 са	 из-
вадкови	и	съответно	няма	
как	да	са	изчерпателни.
	 Така	 или	 иначе	 крат-
косрочната	 статистика	 за	
броя	 на	 наетите	 разкрива	
някои	интересни	наблюде-
ния:	1. През	 2014	 г.	 броят	
на	наетите	в	обществения	
сектор	 се	 свива,	 а	 този	
на	наетите	в	 частния	сек-
тор	 -	 расте.	 Този	 процес	
се	наблюдава	през	всички	
месеци	 на	 2014	 г.,	 като	
през	 декември	 наетите	 в	
обществения	 сектор	 са	 с	
15	 554	 по-малко,	 а	 тези	 в	
частния	сектор	са	с	11	080	
повече	 на	 годишна	 база.	
Тук	 вероятно	 обяснението	
се	крие	в	продължаващите	
съкращения	 на	 персонал	
в	 МВР	 и	 заложеното	 в	
Бюджет	2014	г.	свиване	на	
щата	 в	 държавната	 адми-
нистрация	с	10%.
2. Ако	 съдим	 от	 данните	
на	 наетите,	 най-голямата	

част	от	новата	заетост	се	
създава	в	преработващата	
промишленост.	 През	 де-
кември	2014	г.	наетите	там	
са	нараснали	с	6	657	души	
спрямо	 година	 по-рано.	
Отраслите	 на	 преработва-
щата	промишленост,	които	
са	 създали	 най-много	 ра-
ботни	места	 (в	 абсолютна	
стойност),	 са	 производ-
ството	 на	 автомобили	 и	
части	за	тях	(+4	753	заети	
през	 третото	 тримесечие	
на	 годишна	 база),	 про-
изводството	 на	 каучук	 и	
пластмаси	 (+1	 641	 заети),	
ремонтът	 и	 инсталирането	
на	машини	(+1	218	заети).	
Тук	трябва	да	се	отбележи,	
че	 по	 отношение	 произ-
водството	на	коли	и	части	
за	 тях	 става	 въпрос	 за	
различни	 части	 и	 компо-
ненти	 за	 автомобили,	 в	
чието	 производство	 бяха	
инвестирали	 значителни	
средства	 през	 последни-
те	 години.	В	този	отрасъл	
България	 за	 няколко	 го-
дини	 успя	 успешно	 да	 се	
интегрира	 в	 европейски	 и	
глобални	 вериги	 на	 пред-
лагането	 (известни	 още	
като	 вериги	 на	 добавена-
та	стойност),	като	се	пре-
върна	в	(под)доставчик	на	
световни	 производители	
на	коли.	В	производството	
на	 текстил,	 неметалните	
минерални	 суровини,	 хар-
тията	 и	 картона,	 основни-
те	метали	също	има	отно-
сително	високо	създаване	
на	работни	места.
3.	 Извън	 преработващата	
промишленост,	 другите	 во-
дещи	 отрасли	 от	 гледна	
точка	 на	 новосъздадената	
заетост	 са	 дейностите	 в	
сферата	 на	 информацион-
ните	 технологии,	 където	

новите	 заети	 през	 трето-
то	 тримесечие	 (на	 годиш-
на	 база)	 са	 2	 307	 души	 и	
различните	 бизнес	 услуги	
(юридически,	 счетоводни,	
консултантски,	 архитектур-
ни,	 инженерни,	 рекламни	
и	 т.	 н.),	 където	 са	 съз-
дадени	 около	 2200	 нови	
работни	места.	Реално	ръс-
тът	 на	 заетостта	 в	 бизнес	
услугите	отразява	бума	на	
инвестиции	 в	 аутсорсинг	
услуги.	През	второто	и	тре-
тото	 тримесечие	 туризмът	
(хотели	и	ресторанти)	също	
се	 присъединява	 към	 този	
положителен	 тренд,	 като	
през	 третото	 тримесечие	
в	него	са	създадени	около	
1800	нови	работни	места.	
4.	 Добрата	 новина	 е,	 че	
новата	заетост	се	създава	
най-вече	 в	 сектори,	 про-
извеждащи	 инвестицион-
ни	 продукти	 (около	 8	 000	
нови	 заети	 през	 третото	
тримесечие	 спрямо	 годи-
на	по-рано)	и	в	производ-
ството	 на	 междинни	 про-
дукти	 (плюс	 около	 2	 500	

нови	заети),	 което	реално	
отразява	 включването	 на	
България	 в	 споменатите	
вериги	 на	 предлагането.	
Това	 показва,	 че	 проспе-
риращите	 и	 създаващите	
заетост	 отрасли	 миналата	
година	са	били	с	по-висо-
ка	добавена	стойност,	кое-
то	 е	 сигнал	 за	 преструк-
туриране	 на	 икономиката	
към	 по-голяма	 тежест	 на	
такива	 отрасли	 за	 сметка	
на	 тези	 с	 по-ниска	 доба-
вена	 стойност.	 Наистина,	
при	производството	на	об-
лекла	 като	 типичен	 отра-
съл	 с	 по-ниска	 добавена	
стойност	и	през	2014	г.	се	
отчита	сериозна	загуба	на	
заетост	 –	 спад	 с	 около	
6	 800	 души	 през	 третото	
тримесечие.	Същото	се	от-
нася	 и	 за	 строителството,	
което	 продължава	 да	 съ-
кращава	работници.
	 Като	 цяло	 2014	 година	
може	да	се	окачестви	като	
добра	 за	 трудовия	 пазар.	
Вижда	 се,	 че	 новите	 ра-
ботни	 места	 се	 създават	

най-вече	 в	 сектори	 с	 от-
носително	 по-висока	 до-
бавена	 стойност,	 в	 които	
се	 наблюдава	 значителен	
приток	на	чужди	и	местни	
инвестиции	 –	 производ-
ството	 на	 части	 за	 коли,	
разработване	 на	 софтуер	
и	 аутсорсинг	 на	 различни	
бизнес	 услуги	 у	 нас.	 Ако	
политическата	 стабилност	
се	 запази,	 тези	 положи-
телни	 тенденции	 могат	 да	
се	 запазят	 и	 през	 насто-
ящата	година.
 [1] Наистина, според ревизира-
ните данни за 2011 г. (на база 
на преброяването на населе-
нието), официалната статистика 
показва ръст на заетите и през 
четирите тримесечия на 2011 г., 
но този ръст е трудно обясним, 
предвид възобновената загуба 
на работни места през 2012 г. 
и по-голямата част от 2013 г. 
Тоест най-вероятно ръстът на 
заетостта през 2011 г. е плод на 
чисто статистическия ефект от 
по-ниската оценка на население-
то (и съответно – на работната 
сила) на база на преброяването.

Кои сектори съзäават нови раáотни места?

ИВАН КАЛЧЕВ, 
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА МО 
НА БСП В ГАБРОВО

	 Младежкото	 обедине-
ние	на	БСП	в	Габрово	ос-
тро	 възразява	 срещу	 Об-
ластния	план	за	младежта	
за	 2015	 г.,	 изготвен	 от	 ра-
ботна	 група	 към	 Областна	
администрация	-	Габрово	и		
публикуван	на		официалния	
сайт	 на	 институцията.	 Той	
е	 разработен	 въз	 основа	
на	 приоритетите	 и	 страте-
гическите	 цели,	 заложени	
в	 Националната	 стратегия	
за	 младежта	 2012-2020	 г.,	

в	 изпълнение	 на	 Закона	
за	 младежта	 и	 базирайки	
се	 на	 анализите	 на	 по-
требностите	на	младежите,	
представени	 от	 четирите	
общини	в	областта.	
	 Недоумение	 буди	 фа-
кта	как	в	плана	са	попад-
нали	 дейности,	 предложе-
ни	 от	 определени	 полити-
чески	партии,	след	като	по	
решение	на	ОбС	в	Габрово	
от	 29	 януари	 2015	 г.	 беше	
гласувано	 от	 Общинския	
план	 за	 младежта	 да	 от-
паднат	 тези	 предложения,	
с	 цел	 избягване	 на	 поли-
тизирането	 на	 младежки-

те	 дейности	 и	 с	 ясното	
разбиране,	 че	 младежите	
са	 надпартийни.	 Полити-
зирането	 на	 толкова	 ва-
жен	сектор	е	недопустимо.	
Младите	 хора	 в	 нашата	
област	имат	нужда	от	под-
крепа	 и	 възможност	 за	
развитие,	 от	 работещи	 и	
адекватни	 нормативни	 до-
кументи,	а	не	от	поредния	
план,	изготвен	от	формал-
но	създадени	групи,	които	
нямат	 реална	 представа	
за	 техните	 необходимости	
и	цели	за	развитие.	
	 Длъжни	 сме	 да	 зада-
дем	въпросите	как	и	защо	

същите	 политически	 ини-
циативи	 и	 дейности	 наме-
риха	 място	 в	 Областния	
план	 и	 кой	 носи	 реална	
отговорност	за	създадена-
та	 прецедентна	 ситуация.	
Колко	реална	и	адекватна	
е	информацията,	въз	осно-
ва	 на	 която	 е	 разработен	
този	 изключително	 важен	
документ?	 Как	 е	 израбо-
тен	самият	план	и	ако	за	
база	 е	 използван	 Общин-
ският	 план	 за	 младежта,	
защо	 е	 допусната	 такава	
грешка	 и	 не	 е	 взето	 под	
внимание	 решението	 на	
Общински	съвет	-	Габрово.	

	 Неспазването	на	реше-
ние	на	габровския	Общин-
ски	 съвет	 е	 нарушение,	
което	трябва	и	има	своите	
последствия.	 С	 приемане-
то	на	този	Областен	план	
за	 младежта	 за	 2015	 г.	
ясно	се	декларира,	че	съ-
ществуват	 групи	 на	 заин-
тересовани	организации	и	
лобистки	кръгове,	които	не	
желаят	да	се	съобразят	не	
само	с	интересите	на	мла-
дите	хора,	но	и	с	решение	
на	институцията	Общински	
съвет,	която	определя	пра-
вилата	 и	 реда	 на	 терито-
рията	на	Габрово.

Оáластният план за млаäежта е политизиран

Източник:	НСИ
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 - Проф. Пенин, добре 
дошли отново в Габрово 
след няколкогодишно 
прекъсване. Как опозна-
вате природата на света?
	 -	 Бях	 ученик	 в	 пети	
клас,	когато	се	запалих	по	
предмета	 география.	 Пре-
подаваше	 ми	 г-жа	 Тошко-
ва.	 И	 оттогава	 40	 години	
интересът	ми	не	секва	към	
физическата,	природна	ге-
ография.	А	това	е	свързано	
с	 пътувания.	Със	 собстве-
ни	 пари.	 Използвам	 са-
молети,	 кораби,	 дори	 ав-
тостоп.	 Наскоро	 бях	 на	
остров	 Мартиника	 в	 Ка-
рибския	басейн.	От	Париж	
до	 там	 пътувах	 със	 само-
лет.	 Обиколих	 острова	 за	
седем	 дни	 на	 автостоп.	
Бил	съм	в	100	държави	на	
петте	континента	за	около	
40	 години.	Първите	 някол-
ко	 държави	 се	 посещават	
лесно,	но	после	е	 трудно.	
Бивша	 Югославия	 беше	
първата	 страна,	 която	
посетих,	 когато	 бях	 10-го-
дишен.	 Имахме	 приятели	
в	 Македония,	 която	 сега	
е	 самостоятелна	 държа-
ва.		В	Европа	съм	бил	във	
всички	 държави	 с	 изклю-
чение	на	Люксембург.	Още	
не	 съм	 ходил	 на	 шестия	
континент	-	Антарктида,	но	
там	няма	държави	и	няма	
да	прибавя	нищо	към	броя	
им...	Ха-ха-ха.
 - Избрахте темата 
„Индонезия“ за аудитори-
ята в Габрово.
	 -	 Изборът	 ми	 бе,	 за-
щото	темата	е	много	ком-
плексна	със	самата	приро-
да,	 селища,	 култура.	 Това	
е	 най-голямата	 мюсюл-
манска	 държава	 -	 с	 230	
милиона	 население	 и	 90	
народности.
	 Опитах	 се	 да	 предам	
на	 публиката	 това,	 което	
успях	да	видя	преди	шест	

години	 за	 около	 един	ме-
сец	-	ландшафта	като	при-
родно	 образование,	 без-
спорно	 флората,	 фауната,	
хората,	 вулканите.	 Какво	
ли	 не	 може	 да	 се	 види	
там	 -	 от	 растенията:	 ог-
ромният	фикус	с	площ	2.5	
дка	 с	 въздушните	 корени,		
хлебното	дърво,	плантации	
от	 тиково	 дърво,	 мангови	
гори	 с	 много	 птици,	 мно-
гоетажните	 екваториални	
гори,	 амароро	 -	 най-висо-
кият,	 красив	 цвят	 в	 при-
родата,	 10	 000	 вида	 орхи-
деи,	 екзотичните	 плодове,	
водопадите	 и...	 голямата	
бедност	сред	населението.
	 От	Източна	Индонезия	
впечатляват	 островите	 с	

вулкани.	 Интересно	 е,	 че	
на	остров	Ява	 управляват	
мъжете,	 жените	 работят	
на	 полето.	 На	 остров	 Су-
матра	управляват	жените...	
Развит	 е	 много	 риболо-
вът.	 На	 остров	 Калиман-
тан	 (Борнео)	 в	 джунглата	
живеят	 орангутани.	 Прид-
вижването	 е	 с	 водачи	 и	
лодка	 по	 реката	 (магис-
тралата	на	джунглата).	Във	
вътрешността	 се	 спазват	
правила	 на	 придвижване	
за	 наблюдение	 на	живота	
в	 джунглата.	 Много	 инте-

ресно	бе	стадото	маймуни,	
което	 се	 придвижваше	 с	
прехвърляне	по	дърветата.	
Малкото	 маймунче	 живее	
3	години	на	гърба	на	май-
ка	си.	Някои	дървесни	ви-
дове	достигат	до	80	метра	
височина.	Тук	 е	 и	 гибонът		
с	 характерните	 си	 дълги	
ръце	 и	 крака.	 Привличат	

внимание	 дивата	 свиня,	
торният	бръмбар.
	 На	 остров	 Комодо	 са	
разпространени	 варани-
те	 (като	 праисторически	
чудовища)	 -	 огромни	 гу-
щери	 с	 дължина	 3-4	 м	 и	
тегло	160-200	кг.	Хранят	се	
с	месо.	Един	френски	из-
следовател	 имал	 неблаго-
разумието	 да	 остане	 сам	
през	 нощта	 и	 бил	 бързо	
надушен...
 - Кои природни забе-
лежителности  по света 
са Ви впечатлили?

 

-	От	Европа	харесвам	при-
родата	на	остров	Сицилия,	
вулканите	 на	 остров	 Ис-
ландия,	 особено	 Сканди-
навския	 полуостров	 -	 бях	
повече	 от	 10	 дни	 по	 фи-
ордите,	Алпите	 и	 разбира	
се,	 българската	 природа.	
От	Азия	-	Далечният	Изток	
с	 пътуване	 по	 река	Амур.	

Попадал	 съм	 в	 Сибир,	 в	
пустинята	 Руб	 Ел	 Хали	
в	 Обединените	 арабски	
емирства.	 От	 Южна	 Аме-
рика	-	може	би	Галапагов-
ските	острови.	Невероятно	
красива	 е	 Бразилия,	 от	
Северна	 Америка	 –	 Ниа-
гара.	Куба	от	Големите	Ан-
тилски	 острови.	 В	 Южна	
Африка	 невероятно	 нещо	
е	остров	Мадагаскар.	Оби-
колил	съм	Кения,	Мароко,	
Египет.	Неотдавна	посетих	
Тунис.	 В	 пустинята	 Гоби	
бях	 на	 голяма	 експедиция	

от	 Московския	 универси-
тет	(1991	г.).	Вътре	в	пусти-
нята	 не	 беше	 падал	 дъжд	
дълго	 време	и	с	 камиона,	
с	който	пътувахме	по	една	
суха	 река,	 която	 само	
след	 4	 часа	 паднал	 дъжд	
в	планините	оживя.	Ками-
онът	затъна	и	ни	трябваше	
цяла	нощ	да	успеем	да	се	
измъкнем	 живи.	 Така	 че	
съм	 попадал	 в	 ситуация,	
когато	 животът	 много	 се	
цени.	 Приключение,	 което	
не	е	от	най-приятните.
	 Невероятно	 красив	 е	
изгревът	 от	 вулкана	 Фу-
джи	 в	 Япония,	 на	 който	

специално	 съм	 се	 изкач-
вал.	 Земетресение	 съм	
преживявал	в	Индонезия.
 - Какво приканвате 
Вашите студенти? 
	 -	 Светът	 е	 прекрасен.	
Стига	 да	 искат,	 може	 да	
го	видят.	Светът	трябва	да	
се	опознае	с	географските	
методи.	Обикаляйки	го,	да	
можем	 да	 го	 сравним	 с	
България.
	 Моят	 преподавател	
проф.	 Мартин	 Гловня	 каз-
ваше:	„Няма	нищо	случай-
но	 в	 природата“.	 Аз	 до-

бавям	 и	 в	 обществото	 и	
света.
 - Върху какво работи-
те сега?
	 -	Върху	геофизични	ме-
тоди	на	околната	среда	на	
Азия.
 - Какво Ви очаква?
	 -	 В	 120	 университета	
в	 Русия	 се	 преподава	 ге-
ография.	 Предстои	 голям	
руски	 географски	 фести-
вал	в	Санкт	Петербург	от	5	
до	11	април.	Ще	водя	осем	
студенти.	 На	 фестивала	
има	 състезание	 между	
всички	 тези	 университети.	
Показват	 се	 фотоизлож-

би,	карти.	Картографията	е	
вторият	език	на	география-
та.	Интересни	са	културни-
те	вечери.	За	нашето	учас-
тие	 подготвяме	 българска	
ръченица.	Ще	пеем.
	 В	България	също	пред-
стои	 такава	 интересна	
проява.
	 На	 25-26	 април	 в	 Ям-
бол	 ще	 се	 проведе	 пър-
вият	 географски	 фестивал	
у	 нас.	 Член	 съм	 на	 орга-
низационния	 комитет.	 За-
мислили	 сме	 голямо	 шоу.	
Поканили	сме	и	габровци.

Проф. Румен Пенин: „Географията 
е пътешествие и приключение”

ВЕЛА ЛАЗАРОВА

 Проф.	 д-р	 Румен	Пенин	 е	 преподавател	 по	 природна	 ге-
ография	в	Софийския	университет	„Св.	Климент	Охридски“.	
Роден	е	в	гр.	Септември.	Завършил	е	гимназия	в	родния	град	
и	география	в	Софийския	университет	(1981	г.).	Бил	е	учител	
две	години	в	VII	училище	в	София.	Докторант	на	Московския	
университет	 с	 дисертация	 „Басейнът	 на	 река	 Струма	 и	
екологичните	 й	 проблеми“.	 Професионалният	 му	 път	 на	
учен,	повече	от	25	години,	започва	като	асистент	на	проф.	
Милан	Георгиев	по	„Природна	география	на	България“	в	СУ.	В	
момента	чете	 лекции	 и	 по	 „Природна	 география	на	 конти-
нентите“,	„Геохимия	на	ландшафтите“,	а	също	и	„Методика	
на	изследване	на	природната	среда“.	
	 Автор	е	на	72	учебници,	учебни	помагала,	17	книги,	реч-
ници,	монографии,	някои	в	съавторство.
	 На	 срещата	 на	 5	март	 с	 преподаватели	 по	 география,	
ученици,	 граждани	 в	 зала	 на	 Мол	 Габрово	 той	 направи	 из-
ключително	 интересен	 коментар	 на	 документалния	 филм,	
заснет	по	време	на	негово	пътуване	из	островите	на	Индо-
незия		-	Ява,	Борнео,	Суматра,	с	характерната	им	екзотична	
природа,	 хора,	 древна	 култура.	 Открита	 бе	 и	 пътуващата	
цветна	фотоизложба	„Географията	-	пътешествие	и	приклю-
чение“,	развита	на		40	табла.

 - Г-жо Влаева, как 
стигнахте до идеята кон-
цертите на оркестър 
„Габрово“ да са с билети?
	 -	Тази	идея	битува	мно-
го	 отдавна	 и	 многократно	
е	обсъждана.	Вече	всички	
в	 Общината	 са	 убедени,	
в	 т.	 ч.	 и	 изпълнителите	 в	
оркестъра,	 че	 този	 е	 пра-
вилният	 начин	 и	 подход.	
Така	 че	 не	 е	 нещо,	 което	
спонтанно	 се	 е	 родило	 и	
сме	 решили	 да	 експери-
ментираме.
	 Всички	 ние,	 които	 ра-
ботим	 в	 Община	 Габрово	
за	 развитието	 на	 култу-
рата,	 твърде	 много	 ценим	
труда	 на	 хората,	 които	
правят	музика	 и	 които	 са	
отдали	живота	си	на	изку-
ството,	 и	 смятаме,	 че	 той	
трябва	да	получи	адекват-
но	отношение.	
	 Друг	 е	 въпросът,	 че	
в	 Габрово	 много	 дълго	
време	 се	 е	 поддържала	
една	 традиция	 двата	 ни	
оркестъра	да	предлагат	на	

своите	почитатели	концер-
ти	 или	 безплатно,	 или	 на	
много	 ниска	 цена.	 Камер-
ният	оркестър	например	е	
с	ниски	цени	на	билетите,	
но	 в	 случая	 е	 важно	 да	
отбележа,	че	това	е	част	и	
от	социалната	му	функция.	
Цената	е	съобразена	с	фа-
кта,	че	една	не	малка	част	
от	публиката	на	камерните	
концерти	е	от	хора	на	пен-
сионна	възраст,	които	са	с	
ниски	 пенсии.	 Политиката	
на	оркестъра	е	да	привли-
ча	и	по-младата	аудитория	
–	 за	 ученици	 и	 студенти	
билетите	 също	 са	 с	 дос-
та	ниски	цени.	А	оркестър	
„Габрово“	 е	 изградил	 тра-
диция	 от	 години	 наред	 за	
своите	 почитатели	 да	 се	
наслаждават	 на	 неговите	
изпълнения	без	пари.
 - Извинете, но това не 
е правилно - музиката, 
която правят изпълните-
лите на оркестър „Габро-
во“, заслужава уважение, 
както и техният талант. 

Нима се съмнявате, че га-
бровци не оценяват това?
	 -	Не	се	съмнявам	и	ис-
кам	да	вярвам,	че	хората,	
които	имат	отношение	към	
музиката,	 могат	 да	 засви-
детелстват	 уважение	 към	
изкуството	на	музикантите	
освен	 с	 присъствието	 си	
и	 с	 финансова	 подкрепа	
и	 че	 няма	 да	 има	 нищо	
различно	 на	 предстоящия	
концерт	на	 17	март	откъм	
посещаемост.	
 - Каква ще е цената на 
билетите?
	 -	Концертът	ще	бъде	на	
17	март	от	18	часа	в	зала	
„Възраждане“.	 Цената	 на	
билета	 ще	 е	 2	 лв.	Това	 е	
символична	цена	и	въпре-
ки	 всичко	 има	 смут	 у	 хо-
рата	 (оркестрантите	 и	 ди-

ригента),	 както	 при	 всеки	
първи	 път.	 Публиката	 има	
какво	да	очаква	и	катего-
рично	има	за	какво	да	си	

плати.	 Нашите	 музиканти	
правят	 изключително	 се-
риозна	 и	 качествена	 	 му-
зика.	 Последните	 месеци	

тече	 усилена	 подготовка	
на	 изцяло	 нов	 репертоар,	
с	 който	 да	 излязат	 пред	
своята	 публика.	 Надявам	
се,	 че	 ще	 привлекат	 и	
нова	публика.	На	концерта	
на	 17	март	 90%	от	 изпъл-
ненията	 ще	 прозвучат	 за	
първи	 път	 в	 изпълнение	
на	оркестър	„Габрово“.	Ще	
се	 чуят	 творби	 на	Джорж	
Майкъл,	 Сантана,	 Рики	
Мартин...
	 За	 почитателите	 на	
музиката	 тези	 имена	 оз-
начават	 много,	 а	 за	 по-
знавачите	 издават	 колко	
много	 труд	 и	 усилия	 са	
нужни	за	направа	на	нови	
аранжименти	 и	 изпълне-
ние.	 Най-логичното,	 което	
можеше	 да	 предприеме	
оркестър	„Габрово“	и	съот-
ветно	Община	Габрово,	бе	
най-сетне	 тези	 концерти	
да	бъдат	срещу	вход.	
	 И	 си	 позволявам	 на-
края	 да	 поканя	 всички,	
които	 обичат	 Габрово	 и	
знаят,	 че	 е	 въпрос	 на	
престиж	този	град	да	има	
двата	 си	 оркестъра,	 да	
дойдат	на	концерта.	Аз	са-
мата	и	всички	мои	колеги	
с	 удоволствие	ще	 си	 пла-
тим,	за	да	сме	там,	макар	
работата	ни	да	го	изисква	
и	да	имаме	възможност	да	
присъстваме	служебно!

Елена Влаева: “Оркестър „Гаáрово” поäготвя първия концерт с áилети”
МИНКА МИНЧЕВА

 Тази година традиционният пролетен концерт 
на оркестър „Габрово“ ще бъде с билети, така както 
заслужава талантът на музикантите в него. Защо 
Общината стигна до това решение, коментира 
Елена Влаева, главен експерт в отдел „Култура“ в 
Община Габрово.

допитване

Приемате ли 
за нормална 
вражäеáната реч в 
Нароäното съáрание?

Продължава от стр. 1

 „НЕ Я приемам	за	нор-
мална,	 ес-
тествено.	
На	 никой	
не	 му	 е	
приятно	да	
гледа	 по-
добни	 из-
пълнения,	
д е м о н -
стриращи	
тоталното	
неуважение	 между	 при-
състващите.	 Няма	 значе-
ние	 кой	 е	 прав	 и	 кой	 не	
в	споровете	им.	Трябва	да	
има	граница.“
 „НЕ ПРИЕМАМ за	 нор-
м а л н а	
враждеб-
ността	 в	
Народното	
събрание.	
Н о р м а л -
но	 е	 да	
възникват	
спорове ,	
даже	 е	
задължително	 до	 някаква	
степен,	 стига	 те	 да	 се	
водят	 по	 цивилизован	 и	
образован	начин.“
 „ИЗБЯГВАМ ДА ги	 слу-
шам	и	съм	
спряла	 да	
се	 интере-
сувам	 от	
новините	
на	 тема	
п о л и т и -
ка.	 Пред-
п о ч и т а м	
да	 не	 си	
създавам	
излишни	 нерви,	 защото	
често	 се	 възмущавам	 на	
случващото	се.“
 „РАЗБИРА СЕ, че	 не.	
Дори	 не	
мога	 да	
п о д б е р а	
правилни-
те	 думи,	
за	 да	 из-
разя	 въз-
мущението	
си.	 Поло-
ж е н и е т о	
не	 е	 за	 смях,	 а	 за	 плач	
и	сълзи.	Трябва	да	се	на-
учат	да	се	изслушват	и	да	
защитават	 интелигентно	
позицията	си.“
 „ОПРЕДЕЛЕНО НЕ одо-
б р я в а м	
враждеб-
ната	реч	в	
Народното	
събрание	
и	 не	 я	 на-
мирам	 за	
нормална,	
но	очевид-
но	 депута-
ти	 мислят	
друго	 по	
въпроса.	 Изключително	
жалко	 е	 да	 водят	 битки	
помежду	си,	базирайки	се	
на	лични	преживявания	и	
причини.“
 „НЕ, НЕ я	 намирам	 за	
нормално	
я в л е н и е .	
И з л ишно	
е	 да	 каз-
вам,	че	не	
е	 културно	
да	 се	 раз-
и г р а в а т	
п о д о б н и	
сценки	 и	
да	 се	 из-
ползва	по-
добна	 реч.	 Няма	 да	 се	
учудя,	 ако	 в	 най-скоро	
време	я	криминализират.“

Габрово, 
ул. “Отец Паисий” 2
066/8

10-410

областният
“100 вести”
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