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Жаí Мîíèе îт Фраíцèя ñе включè в 
íацèîíалíèя ñъáîр íа майñтîрèте 
"Рîäîлюáèе", ñтава члеí íа журèтî

Бояна Пенчева
 
 Жан Моние от Фран-
ция прие поканата на ор-
ганизаторите да бъде По-
четен гост на Националния 
събор на майсторите на 
народни музикални ин-
струменти „Родолюбие”, 
който започва утре вечер 
в Трявна.
 Музикант по професия, 
г-н Моние ще бъде и Поче-
тен член на журито на съ-
бора, който има конкурсен 
характер, съобщи Николай 
Христов - Габровеца, ини-
циатор на проявата.
 Жан Моние е от Нант, 
Франция. Бил е учител, 
тромпетист в бигбенд, пре-
подавател в Консервато-
рия, дирижирал е хорове, 
оркестри в Шатобрийон, 
Поатие, Нант, Кот уест. 

Композитор на филмо-
ва и театрална музика, 
френският тромпетист е 
познат на габровци с учас-
тието си в международ-
ното джаз-матине в кафе 
„Алфрида-Пеев“ в края на 
юли миналата година. 

МИнКа МИнчева 

 Рада Москова и проф. 
Николай Данчев ще бъдат 
тазгодишните носители на 
званието „Почетен граж-
данин на Габрово", а Тотка 
Полякова – на Почетния 
знак на Габрово.
 Известната българска 
писателка Рада Москова 
е родена на 3 май 1933 г. 
в Габрово. През 1960 г. за-
вършва Медицина, но явно 
благородната професия на 
лекаря не се оказва ней-
ната орис. Москова става 
драматург в Централния 
куклен театър, а после 
и в Народния театър за 
младежта (1962-1980 г.). За 
мнозина Рада Москова е 

автор на едни от най-ус-
пешните ни детски филми 
- „Куче в чекмедже”, „Горе 
на черешата”, „Здравей, 
бабо!”, „Разговор с птици”, 
„Госпожа Динозавър” и др. 
За други е театрален и 
куклен драматург, с чиито 
пиеси са израснали ня-
колко поколения зрители 
- „Разсърдените букви” и 
„Бръмчилото”. Трети пък се 
възхищават на книгите й 
„Пеперудка” (стихове за 
деца), „Хей, конче!” (при-
казки), „Парчета от време” 
(стихове).
 В едно интервю пред 
столична медия Рада Мос-
кова заявява, че е по-
известна като майката 
на режисьора Москов, за 

което няма нищо против. 
 На своята 80-годишни-
на тя дебютира с романа 

„Ние - негероите”, посве-
тен на българите в графа-
та „и други” – хора, които 

не стават „герои на труда”, 
„заслужили” и „народни” 
артисти, лекари, строите-

ли. „Ние - негероите” е и 
за мъчния живот на ней-
ния баща – един обикно-
вен габровец, за когото 
работата е била свещено 
дело. На 82 година тя на-
писва и романа „Почти 
живот”.
 Малко след своя 83-ти 
рожден ден Рада Москова 
ще получи признателнос-
тта на своите съграждани, 
които я избраха да бъде 
един от носителите на зва-
нието „Почетен гражданин 
на Габрово” за 2016 годи-
на.
 Не по-малко известен 
сред дейците на културата 
в страната е и проф. Ни-
колай Данчев. Той е роден 
на 12 август 1941 г. в град 

Сливен, но от 40 години 
живее в Габрово. 
 Завършил е Софийския 
университет, специалност 
Философия. Преподава ди-
ференциална психология и 
народопсихология във ВТУ 
„Св. Св. Кирил и Методий”. 
Автор на „Психология на 
промяната” (2001), „Психо-
логия на българина” (2001, 
2002, 2005), „Психология” 
(2003), „Общуването: Едно 
народопсихологическо из-
следване. Още веднъж за 
характера и начина на ми-
слене на българина. Съд-
бата на националния ни 
характер. Психология на 
новата ни история” (2005), 
„Психология на всекидне-
вието”,   стр. 8

Раäа Мîñкîва è прîф. Даíчев ñ Пîчетеí ãражäаíèí 
за Деíя íа Гаáрîвî, Тîтка Пîлякîва ñ Пîчетеí зíак

наДеЖДа ТИХова
 
 За 22 поредна година 
на специална церемония 
в зала „Възраждане“ на 10 
май бяха наградени уче-
ници, учители, ръководи-
тели и треньори, вписани 
в книгата „Дарования и 
постижения“ заради свои-
те успехи през учебната 
2015-2016 година на нацио-
нални и международни фо-
руми и издигане авторите-
та на учебното заведение 
и общината. Тази година 
имената на отличените до-
пълват том четвърти на 
„Дарования и постижения 
на община Габрово“. На 
специално място пред сце-
ната беше изложен и том 
първи на „Дарования и 
постижения“, чието начало 
е сложено с учредяването 
на наградите през 1994 го-

дина със заповед на тога-
вашния кмет Иван Ненов. 
 Сега към талантливите 
и даровити габровски деца 

и техните ръководители се 
обърна със слово кметът 
Таня Христова. „Истински-
те стойностните и красиви 

неща знаем, че се пости-
гат с усилия – каза кметът 
на общината. 

Продължава на стр. 8

Наãраäèха 170 учеíèцè è 50 учèтелè, ръкîвîäèтелè è 
треíьîрè, впèñаíè в кíèãата „Дарîваíèя è пîñтèжеíèя

“

Рада Москова, проф. Николай Данчев, Тотка Полякова

наДеЖДа ТИХова

 Павлина Дамянова – хем хубава, хем засмяна и 
умна, е избраната булка на Рачо Ковача, който ще се 
ожени с всичките му полагащи се салтанати по време 
на карнавалното шествие на 21 май в Габрово. 
 Кастингът за булката се проведе съвсем публично, 
без нищо скрито-покрито, пред очите на габровци на 
централната пешеходна част на улица „Радецка“ и се 
превърна във весела атракция за минаващите. Три 
габровски моми, подкрепяни от публиката, се състеза-
ваха за одобрението на журито и за сърцето на Рачо 
Ковача – Силвия, Павлина и Искра.
 Председател на журито беше сценаристът и режи-
сьор на карнавала Иван Минчев, а му помагаше слу-
чайно избрана дама от публиката - Анета, за да няма 
подозрения в корупция и шуробаджанащина. Според 
режисьора карнавалната картина „Рачо Ковача се 
жени“ ще бъде публична възстановка на сватбата. И 
понеже от много работа Ковача няма време сам да си 
избере бъдещата жена, затова са се заели габровци. 
Всъщност Станислав, който играе ролята на Рачо Ко-
вача в карнавала, присъстваше на шоуто.      стр. 8

 За пръв път страната 
ни ще бъде домакин на 
кръг от Балканския шампи-
онат по екстремно ендуро, 
а честта да приеме про-
явата се пада на нашия 
град. Близо 100 състезате-
ли от България, Румъния, 
Гърция и Турция се очаква 
да застанат на старт в 
надпреварата, организира-
на от Балканския мотоцик-
летен съюз, Българската 
федерация по мотоцикле-
тизъм, Община Габрово и 
местния мотоклуб „Екс-
трийм Тойота Венци“, която 
е кръстена с атрактивното 

име „Гората на страха“. 
За състезанието ще прис-
тигне дори шампионът по 
триал на Иран. Участни-
ците ще бъдат разделени 
в няколко класа - „Про-
фи“, „Експерт“, „Хоби“, ATV 
и „Жени“. За приза в I 
кръг от Балканския шам-
пионат ще спорят само пи-
лотите от клас „Профи“. За 
останалите състезанието 
в Габрово ще бъде трети 
кръг от родния BG-X Енду-
ро шампионат.
 Тридневният маратон 
ще започне в петък със 
зрелищен пролог. Той ще 

се проведе на бившата 
писта за бъги в Донино 
и ще определи реда за 
влизането на профитата 
в „Гората на страха“. За 
участниците в III кръг от 
BG-X Ендуро шампиона-
та надпреварата в Донино 
ще носи точки за Ендуро-
кроса. В събота и неделя 
ще се състои навигацията 
из живописните райони на 
Узана, които ще изстискат 
до краен предел психиче-
ските и физическите въз-
можности на мотоциклети-
стите. Това е същинската 
надпревара от I кръг от 

Балканския шампионат по 
екстрийм ендуро, като за 
всеки от двата дни ще се 
печелят точки. За BG-X Ен-
дуро шампионата точкува-
нето ще бъде на базата на 
постигнатото общо време 
от двата дни.
 „Първият ден, може би, 
ще е най-интересен и ат-
рактивен, защото състеза-
нието ще бъде на пистата 
в Донино, почти изцяло 
видима за зрителите. Че-
решката на торката ще 
бъде битката за Купа „Бо-
женци“, тя ще бъде с ма-
сов старт и пряка надпре-

вара между участниците. 
Втория и третия ден над-
преварата ще бъде изцяло 
в гората. В първия ден ще 
бъдат изминати около 80 
км, като клас „Профи“ ще 
направят две обиколки, а 
за клас „Експерт“ ще има 
една обиколка от около 70 
км. Неделното трасе ще 
бъде по-късо. Стартът ще 
бъде след 9 часа от х-л 
„Импулс“ на Узана, а със-
тезателите ще финишират 
на пл. „Възраждане“, някъ-
де след 11-12 ч.  стр. 6

Гаáрîвî ще áъäе Балкаíñката ñтîлèца íа еíäурîтî тîзè уèкеíä

Рачî Кîвача è áулката 
му Павлèíа Дамяíîва 
ще ñе вземат íа 21 май

Пî Светèте 
меñта ñ Геîрãè 
Треíäафèлîв  4
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 Трета информационна 
среща във връзка с На-
ционалната програма за 
енергийна ефективност 
на многофамилни жи-
лищни сгради организи-
ра Община Габрово на 13 
май от 18.00 часа в Ри-
туалната зала на админи-
страцията. 
 Този път поканата е от-
правена към живеещите в 
централната градска част 
на Габрово, но срещата 
е отворена за всички за-
итересовани, уточняват от 
Общината. 

 Целта е да бъдат пред-
ставени условията за учас-
тие в Програмата, вклю-
чително и за по-малките 
многофамилни сгради.
 Досега бяха проведе-
ни срещи за информиране 
и консултиране за жите-
лите на кварталите Русе-
вци, Трендафил, Младост, 
а също така за хората от 
квартал Тлъчници и района 
на комплекс Христо Ботев, 
жп гарата и Колелото. 
 На срещите обект на 
интерес от страна на га-
бровци най-често бе ин-

формацията, свързана с 
условията за включване в 
Програмата на по-малките 
жилищни сгради, с кон-
кретните стъпки за канди-
датстване и допустимите 
за финансиране мерки за 
енергийна ефективност.
 До момента в Габрово 
са регистрирани общо 97 
сдружения на собствени-
ци, 44 от които през тази 
година. Определени бяха 
и фирмите изпълнители на 
проектирането и строител-
ството за първите осем 
блока в града.

Прîäължават èíфîрмацèîííèте ñрещè пî 
Нацèîíалíата прîãрама за еíерãèйíа ефектèвíîñт

 - Г-жо Сидорова, как 
ще коменитрате оставка-
та на вицепремиера и со-
циален министър Ивайло 
Калфин? 
 - Първо искам да на-

правя уточнение, че изказ-
вам своето лично мнение, 
а не на габровската орга-
низация на БСП, тъй като 
все още не сме коменти-
рали този казус. Лично 

моето мнение е, че ин-
стинктът за самосъхране-
ние на АБВ и най-вече на 
лидерите на АБВ прорабо-
ти. Усещайки, че кабинетът 
губи доверието на гражда-
ните и в унисон с прибли-

жаващите президентски и 
все по-ясно очертаващите 
се предсрочни парламен-
тарни избори считам, че 
това е най-подходящият 
ход, който можеха да на-
правят.
 - Някои коментатори 
считат, че решението за 
оставката на вицепреми-
ера и социален министър 
е в резултат на промяната 
на върха в БСП?
 - Считам, че не бива 
да се правят прибърза-
ни изводи и твърдение на 
базата на тях, тъй като 
те биха били изтълкувани 
по-често като манипула-
тивни. Не считам, че про-
мяната в ръководството 
на БСП в неделя толкова 
бързо може да подтикне 
определена партия да на-
пусне управлението. Почти 
съм убедена, че проме-
ните в Изборния кодекс 

са удобен повод за АБВ 
да напусне управлението, 
тъй като още в началото, 
при сформирането на ко-
алицията, голяма част от 
членовете на политическа-
та партия не одобряваха 
участието в това дясно 
правителство. Освен това 
е видно, че бидейки под 
сянката на ГЕРБ, малки-
те партии губят от свое-
то влияние и всеки един 
негатив удря именно тях. 
А и промените в Избор-
ния кодекс също са пред-
поставка за това. Така че 
участието в правителство-
то е пагубно за малките 
партии, които иначе биха 
могли да наберат скорост.
 - Не считате ли, че в 
редиците на АБВ е надде-
лял здравият разум?
 - Не бих могла да твър-
дя, че е здрав разум. По-
скоро е инстинкт за оце-

ляване на партията, тъй 
като категоричността на 
оставката насочва точно 
към това.
 - Според Вас тази ос-
тавка ще доведе ли до съ-
тресения в правителство-
то, до предсрочни парла-
ментарни избори?
 - Считам, че оставка-
та на Ивайло Калфин ще 
доведе до известна по-
литическа нестабилност, 
тъй като правителството 
ще трябва да разчита на 
едно падащо мнозинство, 
дори погледнато чисто ма-
тематически. Така в един 
момент може да се окаже, 
че за да оцелее кабинетът, 
той трябва да разчита на 
гласовете и на БСП. Така 
че политическата обста-
новка става все по-неси-
гурна и непредвидима.
 - Оставката отваря ли 
по-широко вратата за по-

широка лява коалиция за 
предстоящите президент-
ски избори?
 - Въпрос на по-задъл-
бочен анализ е това, тъй 
като ние не можем да заб-
равим, че АБВ подкрепиха 
16-милиардния заем, че с 
гласовете на АБВ не беше 
подкрепено предложение-
то за увеличаване надбав-
ките за майките, с техните 
гласове бяха отнети и дос-
та социални права. 
 Затова не считам, че 
само благодарение на 
тази оставка би могло да 
се премине към обедине-
ние. Отново повтарям, че 
за създаването на широка 
лява коалиция е нужен не 
само сериозен анализ, но 
и много разговори. 
 А и както често съм 
казвала, това трябва да 
бъде решено от членовете 
на БСП. 

Крèñтèíа Сèäîрîва: „Пîлèтèчеñката îáñтаíîвка ñтава вñе пî-íеñèãурíа è íепреäвèäèма”

СТеФКа БУРМова

 „Оттеглянето на под-
крепата от страна на АБВ, 
заедно с оставката на 
вицепремиера и социа-
лен министър Калфин, е 
маневра, която поставя 
пред мен няколко въпро-
са – коментира пред „100 
вести“ Нели Недева, лидер 
на партия „България на 
гражданите“ в Габрово. - 
Кому е нужно това и чия 
всъщност е ползата? До-
кога управлението на дър-
жавата ще бъде заложник 
на лични и тяснопартийни 
интриги и „ползи“?
 Според нея от начало-

то на мандата участието 
на АБВ в дясно прави-
телство е било въпрос на 
компромис. 
 Противоречието по 
определени политики с 
национален характер на 
моменти бе явно. Още при 
сформирането на управля-
ващото мнозинство бе въ-
прос на време тази остав-
ка да дойде и в този сми-
съл не е изненада за мен. 
Въпросът е защо именно 
сега, тъй като мотивите са 
неясни и според мен недо-
изказани.
 От друга страна ми се 
струва излишно преекспо-
нирането на темата, за-

щото е безсмислено да 
живеем с мисълта, че ще 
се събудим в нова дър-
жава, с ново управление 
след една оставка – счита 
тя. - Да търсим сензация 
и някаква свръх полити-
ческа комбинативност е 
несериозно от гледна точ-
ка на последните изборни 
резултати. Категорично е 
предимството на десните 
партии. В този смисъл по-
литическата обстановка е 
стабилна. Прави се опит 
за излишно и безсмислено 
напрежение, чиято цел е 
предизборно прегрупира-
не. Прегрупиране, което 
да уязви основната по-

литическа партия. Всичко 
това за мен е обречено на 
провал. 
 Днес (вчера) чества-
ме Светите братя Кирил 
и Методий. Редно е да си 
припомним, че през Въз-
раждането на 11 май бъл-
гарите давали израз на 
своето народностно само-
осъзнаване. На този ден 
се празнували не само 
паметта на християнските 
светци и създаването на 
българската писменост, а 
самата българска народ-
ност. 
 Сега, повече от всяко-
га, имаме нужда от обеди-
нение, от светли примери, 

от национален идеал.
 Нека си признаем - 
проблемът на България не 
е оставката на министър 
Калфин, нито това дали 
ще остане ветото на Пре-
зидента, проблемът е в 
липсата на стабилност, на 
сигурност и възможност 
за реализация. 
 Дълг на политиците 
в момента е да създадат 
условия за развитие, за 
успех. За едно усещане за 
позитивност, което през 
последните години отсъст-
ва от новинарските еми-
сии, изпълнени с насилие, 
подсказващо безсилие на 
държавата. 

Нелè Неäева: „Дълã íа пîлèтèцèте е äа ñъзäаäат уñлîвèя за развèтèе, за уñпех”

РУЖа ЛЮБенова

 Габровската полиция 
обяви за общодържавно 
издирване лек автомобил 
БМВ, след като кандидат-
купувач го отне от соб-
ственика му с измама.
 На 9 май т. г. в район-
ното полицейско управле-
ние в Габрово се жалвал 
местен жител, че автомо-
билът му е бил присвоен. 
Потърпевшият обяснил, че 
обявил автомобила за про-
дажба. Към обявата проя-
вил интерес непознат мъж, 
който поискал да види ко-

лата. Появил се на 9 май, 
за да „тества“ автомобила.  
После уговорили сделката. 
Към 19,30 часа собстве-
никът влязъл в дома си, 
за да вземе и добави към 
предстоящата продажба 
резервните части, с кои-
то разполагал. Когато из-
лязъл отново на улицата, 
установил, че непознатият 
е отпътувал с автомобила 
в неизвестна посока. Пре-
возното средство е обяве-
но за издирване. По слу-
чая е заведена преписка, 
съобщиха вчера от ОД на 
МВР - Габрово.

Каíäèäат-купувач èзлъãа 
ñîáñтвеíèк è èзáяãа ñ кîлата му

СТеФКа БУРМова

 Вчера от парламентарната трибуна новият 
лидер на БСП Корнелия Нинова определи ситуаци-
ята около оставката на вицепремиера и социален 
министър Ивайло Калфин като политическа криза, 
чието решение са предсрочните парламентарни из-
бори. При посещението си наскоро в Габрово Румен 
Петков заяви, че ако управлението на ГЕРБ продъл-
жи да преминава някои граници, ще се наложи АБВ 
сериозно да преосмисли подкрепата си за кабинета. 
Тогава той обстоятелствено коментира абсурди-
те в промените в Изборния кодекс, част от които 
според него дават възможност за промяна на вота 
на народа. 
 Възможно ли е оставката на Ивайло Калфин да 
доведе до сериозни сътресения в управлението и 
до предсрочни парламентарни избори, коментира 
за „100 вести“ Кристина Сидорова, лидер на БСП в 
Габрово.

анахроника
 ЗА ВТОРИ път хващат неправоспособен 38-годишен мъж да 
шофира из Габрово. Около 12,40 часа на 6 май на бул. „Хемус“ 
бил спрян за проверка „Фолксваген Венто“. Водачът се оказал 
без шофьорска книжка. Нарушението е извършено в рамките на 
едногодишния срок от наложено му наказание за същото деяние. 
Образувано е бързо полицейско производство.
 СКАНДАЛ В кв. Шенини в Габрово завърши с ареста на 
58-годишен мъж. Навръх Гергьовден около 20,30 часа в га-
бровската полиция се получил сигнал за спречкване. На място 
униформените служители установили, че скандалът е между 
58-годишния мъж от Габрово, 46-годишна жена и нейния съпруг. 
Според първоначално събраните данни около половин час по-
рано 58-годишният габровец отишъл в жилището на жената и 
използвайки сила и заплаха с нож, я принудил да напусне дома 
си и да тръгне с него. Малко след това на ул. „Шенини“ ги срещ-
нал съпругът й. 
 ПРОСТРЕЛяНО ДИВО прасе е открито от служители на Се-
верноцентралното държавно предприятие в местността Шумито, 
в землището на село Янтра. На местопроизшествието е извър-
шен оглед. По случая е образувано досъдебно производство. 

РУЖа ЛЮБенова

 Една година и четири 
месеца лишаване от свобо-
да, отложена с 3-годишен 
изпитателен срок, наложи 
габровският Районен съд 
на 43-годишен мъж от Ло-
веч. Той бе осъден за теле-
фонна измама на габров-
ска пенсионерка, извърше-
на в съучастие с неуста-
новени лица. Ловчанлията 
играел ролята на „муле“, 
пренасящо заработените с 
мошеничество пари, като 
за него имало комисиона в 
размер на 200 лева, плюс 
разходите му по пътуване-
то до Габрово.

 Мъжът, с инициали Д. Т. 
Н., е със средно образова-
ние, неосъждан до момен-
та. Преди време останал 
без работа и публикувал 
обява във вестник, че тър-
си такава. „Работодателят“, 
който се появил, му обяс-
нил, че ще трябва да пъту-
ва до различни градове и 
да събира пари, които ще 
му дават едни хора. „Ще 
им казваш, каквото ти каз-
вам аз по телефона, и ще 
прибираш парите“, получил 
инструкции мъжът, наел се 
като „муле“ на измамниче-
ската банда.
 На 9 юли м. г.  позвъни-
ли в дома на пенсионерка 

от Габрово и я излъгали, 
че дъщеря й е пострада-
ла тежко при инцидент и 
че спешно трябват пари 
за лечението й. Телефонен 
измамник се представил 
пред жертвата си като „д-р 
Николов“, а тя му повярва-
ла и бързо започнала да 
събира поисканите 6 000 
лева. Междувременно бил 
задействан и мъжът от Ло-
веч. Неговата задача била 
да дойде в Габрово и да 
прибере парите от името 
на т. нар. „д-р Николов“. 
Мъжът изпълнил нареж-
дането, прибрал тлъстата 
сума от наивната жена, 
удържал си дела и пре-

дал лъвския пай, както и 
където му било наредено. 
Впрочем по тази схема съ-
щият мъж прибрал парите 
и на други доверчиви ста-
рци, но в други градове. И 
навсякъде поддържал за-
блуждението, че децата им 
са претърпели злополука 
и се нуждаят спешно от 
средства за медицинско 
лечение. Знаел отлично с 
какво се занимава, че е 
част от престъпна схема, 
което впоследствие при-
знал и пред съда.
 Арестували го на 18 
април т. г. Не е тайна, 
че мобилните оператори 
са длъжни да съдействат 

на правоохранителните 
органи и че полицията и 
прокуратурата проследяват 
подобни измами по теле-
фонните разпечатки.
 Делото в Районния съд 
в Габрово се гледа на 9 
май т. г. по реда на съкра-
теното съдебно следствие. 
Подсъдимият призна фа-
ктите по обвинителния акт 
и самопризнанията бяха 
подкрепени от събраните 
при разследването дока-
зателства, а съдът, по за-
кон, редуцира наказанието 
му. По-меката присъда е 
условна – 1 година и 4 
месеца затвор, с 3 години 
изпитателен срок.

“Муле” - íа крачка îт затвîра, пîлучè уñлîвíа за èзмама

 На 10 май 2016 г. га-
бровският офис на при-
ходната агенция се включи 
в националната кампания 
„Влез в час с данъците 3“. 
Служители на агенцията 
изнесоха първия данъчен 
урок в ПГИ „Рачо Стоянов“ 
в Дряново пред учениците 
от XI и XII клас. Главният 
експерт в отдел „Анализи 
и планиране“ Даниела Ча-
лъкова разясни с подроб-
ности целта на кампанията 
и защо именно към млади-
те хора е насочена тя. Тя 
нагледно показа с мулти-

медия 20 онлайн данъчни 
курса, които са основният 
акцент на кампанията тази 
година. След края на все-
ки видеоурок учениците, 
които са се регистрирали 
на www.vlezvchas.bg, могат 
да тестват знанията си с 
няколко кратки въпроса 
и да се състезават за 20 
големи награди. В рамките 
на 10 месеца те ще имат 
възможност да спечелят 
дронове, електронни кни-
ги, портативни говорители 
или камери за екстремни 
спортове. Всяка събрана 

точка от верен отговор е 
шанс за печалба. Отлични-
ците ще могат да спечелят 
и портативно зарядно, слу-
шалки или тефтер с хими-
калка за тъч скрийн екран. 
 Във видеоуроците на 
НАП в национален мащаб 
по данъчни въпроси ще 
говорят шампионът по 
спортна гимнастика Йор-
дан Йовчев, певицата 
Михаела Филева, журна-
листът Любен Дилов-син, 
волейболистът Валентин 
Братоев, певецът Wash МС 
и др. По интересен начин 

те ще разкажат повече за 
видовете данъци в Бълга-
рия, здравно и социално 
осигуряване, важността на 
касовата бележка и др. 
 Учениците проявиха 
голям интерес в прове-
дената дискусия, особено 
за темите, които са акту-
ални за тях, а именно за 
плащането на здравнооси-
гурителните вноски след 
завършване на XII клас, 
както и по проблемите с 
разрешителните за работа 
преди навършване на пъл-
нолетие.

„Влез в чаñ ñ äаíъцèте 3” в ПГИ „Рачî Стîяíîв” в Дряíîвî   

 Със специална селекция 
вина и майсторски класо-
ве Домейн Бойар отбелязва 
своята 25-годишнина. 
 Над 100 вина от най-
големите световни марки 
ще представи специално-
то изложение SPRING WINE 
TASTING, организирано от 
„Домейн Бойар Интерне-
шънъл“. По повод своята 
25-годишнина компанията 
ще представи за първи път 
богатото си портфолио от 
вносни вина, като запознае 
почитателите на божест-

вената напитка с интерес-
ни сортове и брандове от 
България, Франция, Италия, 
Чили, Нова Зеландия, Ав-
стралия и Южна Африка.
 Изложението дегуста-
ция ще посрещне всички 
свои гости на 11 май, сряда, 
в залите на SEC - Sofia 
Event Center (Paradise Mall, 
ет. 3; бул. „Черни връх“ 100). 
SPRING WINE TASTING ще 
отвори врати в 12:00 ч. и ще 
продължи до 21:00 ч. Едно-
дневният форум ще пред-
стави богата селекция вина, 

както и програма от  инте-
ресни майсторски класове, 
билетите за които тръгват в 
продажба на 18 април 2016 
г., на online магазин: http://
www.vintageclub.bg/category/
spring-wine-tasting-123.
 За да представят ви-
ната си на SPRING WINE 
TASTING, у нас пристигат 
представители на най-го-
лемите световни винени 
компании като Constellation 
Brands и Accolade Wines, 
както и собственици на про-
чути изби от портфолиото 

на „Домейн Бойар Интерне-
шънъл“ от цял свят.  
 По време на едноднев-
ния форум, срещащ про-
изводители и винени енту-
сиасти, организаторите са 
подготвили и специална 
изненада: вината на рок 
легендата Стинг, които за 
първи път ще бъдат предста-
вени в България. Освен тях 
в един ден ще бъдат отворе-
ни над 100 вина от света и 
България – отлежали и мла-
ди реколти, нови етикети от 
познати и непознати винени 

райони, както и лимитирани 
реколти от вината на „До-
мейн Бойар“.
 На SPRING WINE 
TASTING ще има още и ат-
рактивна програма от пре-
зентации и майсторски кла-
сове, която ще ви даде въз-
можност да научите повече 
за произхода на вината от 
всяка изба, както и за тех-
ните специфики. Предстоят 
ви вълнуващи срещи с кла-
сици, иноватори и легенди 
от световния винен елит и 
България.

Най-ãîлемèте ñветîвíè вèíеíè кîмпаíèè ñе ñъáèрат в Бълãарèя за ñъáèтèетî SPRING WINE TASTING през май

ТЪРСИ ОпеРаТИвен 
СчеТОвОдИТел

висше икономическо обра-
зование;
професионален опит като 
счетоводител - минимум 2 
години;
Много добра компютър-
на грамотност (MS Office - 
Word, Excel);
отговорност, аналитично 
мислене, коректност, орга-
низираност и готовност за 
поемане на отговорност;
комуникативност и способ-
ност за работа в екип;
Шофьорска книжка кат. "в" 
(препоръчително).

Контакти: МАРИНА ООД 
- Габрово, 066/815-023

http://www.vintageclub.bg/category/spring-wine-tasting-123
http://www.vintageclub.bg/category/spring-wine-tasting-123
http://www.vintageclub.bg/category/spring-wine-tasting-123


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

Консултант на изданието: 
Архиерейско наместничество - ГабровоЧетвъртък, 12 май 2016 г., година XII, брой 18 (3078)

ХРИСТИЯНИ
ВЕСЕЛИН ИВ. ДИМИТРОВ

В началото на ХІХ век бързо развива-
щото се като търговски и занаятчий-
ски център село Габрово привлича пред-
приемчивите хора от многобройните 
габровски колиби, пръснати в гънките 
на Балкана. Един от тях е Тонко от коли-
би Гръблевци. Идва в Габрово през двай-
сетте години, за да стане търговец. 
Сигурно му е провървяло, защото скоро 
след това си построил къща. Кацнала 
на скалата до самия Конашки мост, тя 
отдалеч привличала погледа на всеки 
странник, дошъл в Габрово. Тонко скоро 
се оженил за мома от близките колиби 
Шенени. Казвала се Васила и двамата 
сложили началото на големия Гръблевски 
род, дал на отечеството ни много из-
вестни хора, оставили следа в история-
та и на града, и на България.

Нямали мъжка рожба, родили им се 
пет дъщери – Гана, Стефа, Неда, Къна и 
Бона. Заможен бил вече Тонко, та и дъ-
щерите си оженил за заможни и извест-
ни хора. Една от тях – Неда, се омъжила 
за известния габровски търговец и гай-
танджия Къню Николчин.

Имали шест деца - Стефан, Никола, 
Тончо, Иван, Петър и Пенка. Къню Никол-
чин дал на всичките добро образование.

Най-големият – Стефан, бил роден 
на 15 октомври 1851 г. и след като за-
вършва Габровското школо, като Апри-

ловски стипендиант продължава обра-
зованието си в Болградската гимназия. 
В книгата си „Българите в Бесарабия“, 
издадена в София през 1930 г., Владимир 
Дякович разказва подробно историята 
на Болградската гимназия и пансиона 
към нея. В приложения списък на завър-
шилите гимназията под номер 231 е 
посочен Стефан Кънев от Габрово. След 
това Стефан учи и в Киевската духовна 
семинария. Вероятно той се е срещал 
често със заточения в Киево-печорска-
та лавра архиепископ Йосиф Соколски, 
който, както се знае, се е грижил и 
е подпомагал българските студенти 
там.

През 1873 година Стефан Кънев 
се завръща в България. Намира своето 
призвание в учителската професия. В 
спомените си Анастас Бендерев пише, 
че преди да постъпи в Габровската 
гимназия през 1873 г., учителствал в 
Самоводене, което било останало без 
учител. По препоръка на отец Матей 
Преображенски през есента на същата 
година го заменил Стефан Кънев. Добре 
образован и много общителен, Стефан 
бързо се включва в обществения живот 
на селото. Организира младежите, ста-
ва инициатор за учредяването на чита-
лището, наречено „Извор“. Събира пари 
и закупува книги и вестници, с което 
слага началото на читалищната библи-
отека. Проповядва разпалено идеите за 
национално освобождение. И най-важно-
то – спечелва доверието на местния 
революционен комитет, изграден още 
през 1870 година. 

След смъртта на Васил Левски дей-
ността на тези комитети е позаглъх-
нала, всички са обхванати от униние, 
страх и чувство за безнадеждност. 
Пламенният революционер, съратник 
и довереник на Апостола отец Матей 
Преображенски работи неуморно за въз-
раждането на тяхната дейност. В Са-
моводене той е подпомаган от младия 
учител. Пак Бендерев посочва, че пред-
седател на революционния комитет в 
Самоводене става Стефан Кънев. Сте-
фан бързо се сближава с Тодор Лука Леф-
теров, учител в току-що изграденото 
ново училище в съседното село Михал-
ци. Роден в богато и образовано тър-
говско семейство, Тодор живее и учи в 
Англия. Завършва престижния „Оуенс 
колидж“ в Манчестър, където получава 
солидно търговско образование. Завръ-
ща се в България през 1873 година, за да 
укрепи здравето си. Свикнал на свобод-
ния и спокоен живот на Острова, тук 
той се сблъсква с жестоката действи-
телност на турското робство. Става 
учител в село Михалци, а по-късно се 
сгодил за Ирина – дъщерята на Бачо 
Киро Петров. Тя била учителка в Бяла 
черква, наскоро завършила Девическото 
училище в Габрово. Свързала го здрава 
дружба и с учителя от Бяла черква, ста-
розагореца Стефан Кимрянов (завършил 
образованието си в град Табор, Чехия), и 
със Стефан Кънев от Самоводене.

Когато през 1875 г. избухва въста-
нието в Босна и Херцеговина, БРЦК взе-
ма решение за незабавна подготовка на 
въстание и в България. За провеждане 
на срещи по този повод, като апостол 
на Първи революционен окръг, в Самово-
дене често идвал Стефан Стамболов. В 
своята дейност той е подпомаган от 
Стефан Кънев и по-малкия му брат Ни-
кола, който служел за куриер. Двамата 
братя получават прякора Водски (от 
Самоводски), но за разлика от Никола, 
Стефан Кънев по-късно не го използва.

През есента на 1875 година набър-
зо подготвеното въстание избухва. То 
остава в историята като Старозагор-
ско, тъй като се ограничава предимно 
в този район. След бързия му разгром 
турската власт предприема издирва-
не на всички, потенциално свързани с 
неговата подготовка. В края на годи-
ната започват арести и в Търновския 
край. Търсят и Стефан Кънев. Това го 
принуждава в началото на 1876 година 
да напусне Самоводене и да се върне в 
Габрово, където се условил за учител 
в Габровската гимназия с 2080 гроша 
годишна заплата. Още същата зима се 
жени за Драшка Цонева. Тя произхожда 
от много известния и образован га-
бровски род Лукови. Двама от братята 
й по-късно стават генерали, а сестра 
й Дешка е омъжена за кожаря Никола 
Патев.

След избухването на Габровското 
въстание и разгрома на четите на Цан-
ко Дюстабанов и Бачо Киро властта 
започва нечувани репресии. Наред с 

другите е арестуван и Стефан Кънев, 
но скоро е освободен. За кратко. След 
погрома и зверствата в Дряновския 
манастир в Габрово пристига с войска-
та Фазлъ паша - началник на Шуменския 
гарнизон. Благодарение на „дипломация-
та“ на местните чорбаджии и огромния 
подкуп той пощадил града, но заради 
това, че носели оръжие, обесил двама 
божанкалии на стрехите на къщите 
срещу градския часовник. Арестувал 
72 заподозрени в революционна дей-
ност, между тях учителите и някои 
свещеници. Арестуван е и Стефан Къ-
нев. В Търново е създадена Извънредна 
комисия за съдене на въстаниците под 
ръководството на Али Тефик бей, който 
е изпратен от Високата порта с много 
широки пълномощия. Благодарение на 
спомените на Юрдан Хаджипетков Те-
одоров – високообразован еленски тър-
говец и член на този извънреден съд, 
имаме възможност да проследим по-
ведението на главните организатори 
Цанко Дюстабанов, свещ. Иванчо Поп-
петков, Еким Цанков, Стефан Пешев, 
Йонко Карагьозов и др. След осъждане-
то на по-първите дейци на въстанието 
на смърт или заточение останалите 
десетки по-малко проявени били осво-
бодени. Между тях бил и Стефан Кънев. 
Не била взета под внимание подписана-
та от 19 габровски чорбаджии „мазба-
та“ (молба) против даскалите, в която 
ги обвинявали, че „... с дохаждането си в 
Габрово за учители Габровото станало 
гнездо на злонамерени против царщи-
ната хора...“. Стефан Кънев се завръща 
в Габрово и през лятото на 1876 г. е 
избран за свещеник. Ръкоположен е от 
русчушкия митрополит Григорий Дорос-
толочервенский. По това време Търнов-
ската катедра нямала митрополит, та 

той завеждал и нея.
Свещеник Стефан Кънев имал ве-

ликолепен глас. Дори турците казвали 
за него: „Аферим, папаз ефенди, бир 
чан гиби сес“ (Браво, папаз ефенди, глас 
като камбана). Организираният от него 
църковен хор разучил славянска църковна 
музика от руски композитори, с която 
заменили византийското псалтикийско 
пеене. Едновременно с изпълнението 
на задълженията си в църквата „Св. 
Богородица“ свещеникът преподавал ка-
техизис в Габровската гимназия. Свирел 
виртуозно на цигулка. По спомен на А. 
П. Симеонов, ученик по това време, той 
бил „... добър, сладкодумен и много оби-
чан от учениците. А какъв певец беше 
той!“ – възкликва Симеонов.

И д-р Досю Витанов от Трявна си 
спомня: „... Нашият духовен отец беше 
млад свещеник, сега [1925 г.] покой-
ният поп Стефан Кънев, който ни на-
учи на нотно пение и образува първия 
черковен хор при черквата 
„Св. Богородица“. Той беше 
просто неуморим в своята 
дейност...“

Отец Стефан Кънев 
по убеждения бил либерал. 
Участвал активно във 
всички протести против 
режима на пълномощията. 
При подготовката на из-
борите за Велико народно 
събрание, което трябва да 
отмени Търновската кон-
ституция, на 7 юни 1881 
г. в Габрово идва княз Алек-
сандър І. Като член на де-
легацията, която се явила 
пред него, отец Стефан 
твърде разпалено изразил 
своето недоволство от 
политиката на княза. „Ис-
тински разбойник в расо“ 
– възкликнал по този повод 
руският дипломатически 
агент Михаил Хитрово, 
който придружавал княза.

Семейството дълго 
време няма деца и зато-
ва Стефан Кънев решава 
да осинови най-малкия си 
брат Петър – седемнаде-
сет години по-малък от 
него.

През 1888 г., според някои по пред-
ложение на Стефан Стамболов, свеще-
никът и семейството му се местят 
в столицата, където отец Стефан за-
почва да служи в катедралния храм „Св. 
Крал“ (днес „Св. Неделя“). Неуморният 
отец създава и тук църковен хор. Бързо 
става известен в обществото.

Същата година се ражда единстве-
ното дете в семейството – синът им 
Петър (наричан Петьо – за разлика от 
осиновения си брат).

На 28 декември 1898 г. в София е ос-

ветена новата църква „Св. Архангели“ на 
територията на Военното училище, в 
която до края на живота си служи отец 
Стефан Кънев. Въздигнат е в чин про-
тойерей. Свързва го голяма дружба с ди-
ригента Николай Николаев (1852-1938), 
с когото са учили заедно в Болград.

През тези години столицата бързо 
се разраства. От цялата страна тук 
идват много образовани българи, които 
търсят добре платени държавни служ-
би. Не правят изключение и габровци. 
Общителният отец Стефан ги позна-
вал и често се срещал с много от тях 
в любимото си място - бюфетът на 
„Славянска беседа“.

Постепенно се оформила идеята да 
създадат някаква организация, която да 
обединява габровците в София. И така 
по инициатива на Стефан Кънев на 
другия ден след Благовещение, 26 март 
1903 г, в същия бюфет се състояло 
учредителното събрание на Габровско-

то дружество в София. Запазен е про-
токолът от това събрание:

ПРОТОКОЛ № 1
Днес, 26 март 1903 година, живущите 

в град София габровци имаха събрание в 
бюфета на „Славянска беседа“ под предсе-
дателството на свещеник Стефан Кънев. 
В това събрание, след като се размениха 
мисли като какво могат да направят жи-
вущите в столицата габровци за своето 
опознаване и сближение и за родното си 
място, единодушно решиха да основат 
дружество, което да има за цел обедине-
нието на габровци, по-голяма заинтересо-
ваност към родното им място и техните 
съграждани. След това събранието избра 
комисия, състояща се от г. г. Иван Гю-
зелев, д-р Н. Досев, д-р С. Белчев, Петър 
Гъбенски и Н. С. Бижев, която да изработи 
проектоустав, който ще се приеме при 
второ събрание на габровци.

Председател: Ст. Кънев 
Секретар: Н. С. Бижев
Не са запазени други документи за 

дейността на това дружество, но от 
по-късни свидетелства се вижда, че 
то е провеждало различни културно-
просветни мероприятия, събирали са 
членски внос и пр. Но постепенно тази 
дейност замира и около 1908 г. друже-
ството напълно преустановява своето 
съществуване. То е възстановено чак 
през 1926 г. по инициатива на д-р Пе-
тър Цончев.

На 22 ноември 1910 г. протойерей 
Стефан Кънев склопва завинаги очи. 
Погребан е в Централните софийски 
гробища. На надгробния му паметник е 
монтиран бронзов барелеф, под който 
четем:

ПРОТОЙЕРЕЙ СТЕФАН КЪНЕВ
Роден в Габрово на 15.Х.1851 г.

Починал на 22.ХІ.1910 г.                

165 години от рождението на габровския свещеник с либерални възгледи, преподавал катехизис в Габровската гимназия и свирил виртуозно на цигулка

Свещ. Стефан Кънев от Габрово имал великолепен глас, дори 
турците казвали: “Браво, папаз ефенди, глас като камбана”

 Свещеник Стефан Кънев

Така е изглеждала църквата „Св. Крал“ в столицата, когато в нея е служил отец 
Стефан (Сайт „Стара София“)

Надгробието на отец Стефан Кънев (Държавен 
архив – Габрово)

Гръблевият род. На първия ред в средата – Драшка поп Стефанова, зад нея – отец 
Стефан Кънев. 1880 г. (Държавен архив – Габрово)



(продължава 
от миналия четвъртък)

 Следващото място, 
което посещаваме, е 
Кумран, тайното скрива-
лище на древните ръко-
писи на Мъртво море. 
Преди повече от 2000 
години той е бил про-
цъфтяващо селище на 
общността на есеите. 
Първите седем свитъка 
са открити съвсем слу-
чайно през 1947 г. от 
двама бедуински пасти-
ри, които търсели изгу-
бена коза. Те намират 
ръкописите в керамични 
гърнета в една пещера 

в стръмните скали на 
пресъхнало речно кори-
то. Това се превръща в 
най-значителната и въл-
нуваща археологическа 
находка на двадесети 
век. През следващите го-
дини в околните пещери 
са намерени още около 

900 свитъка. Те предста-
вляват голям интерес за 
науката, защото са пър-
вите ръкописи на стария 
завет, написан на иврит.
 В края на програма-
та ни за този ден ни 
очаква Мъртво море, 
най-ниското място на 
Земята – около 420 м 
под морското равнище, 
и най-соленото море в 
света. Съдържанието на 
сол в него е около 30%, 
докато в Черно море е 
приблизително 1,7%. Тук 
почти не можеш да плу-
ваш – неприятно, а дори 
опасно е вода да влезе 

в носа или очите ти, но 
не можеш и да се уда-
виш – тялото ти е винаги 
над водата. От историята 
е известно, че импера-
тор Веспасиан прави не-
успешен опит да удави 
еврейски бунтовници в 
Мъртво море. В библи-

ята морето е символ на 
безплодието, но неговите 
солени води и кал имат 
лечебни свойства, които 
се известни и ценени от 
древни времена. На тази 
основа са създадени 
много лечебни и козме-
тични продукти, получи-
ли широка известност не 
само в страните около 
морето, но и в целия 
свят. 
 Моите впечатления от 
къпането ми в морето са 
смесени – лесно се стои 
над водата, но пък не 
можеш да легнеш спо-
койно върху нея от страх 
да не намокриш лицето 
си. Все пак постоях око-
ло половин час в него. 
Хубавото е, че плажът 
на това място е много 
добре уреден и душовете 
бързо измиват полепна-
лата по тялото ти сол. 
А тя се появява много 
бързо - температурата на 
въздуха в самото начало 

на април бе 37 градуса 
по Целзий.

ПОТЕГЛяМЕ КъМ ЙЕ-
РУСАЛИМ И ВИТЛЕЕМ. По 
пътя виждаме бедуински 
селища – палатки, а около 
тях животни – главно овце 
и кози. Екскурзоводът ни 
обяснява, че израелското 

правителство осигурява на 
бедуините безплатни мо-
дерни домове в населени-
те места на страната, но 
те не искат да изоставят 
чергарския си начин на 
живот. Навлизаме в Йе-
русалим и Витлеем. Двата 
града на практика са се 
слели, но ясно се вижда 
стената, разделяща Изра-
ел от Палестинската авто-
номия. Преминаваме тази 
стена през един от гранич-
ните пунктове и се озова-
ваме във Витлеем, който 
сега е в Палестинската ав-
тономия. Следващите две 
вечери ще нощуваме тук.

Витлеем, което на ив-
рит означава „домът на 
хляба”, отначало се е на-
ричал Ефрат и многократ-
но е споменаван в биб-
лията. Витлеем се почи-
та като родно място на 
Давид, втория юдейски 
цар, а също и на Иисус 
Христос. Йосиф и Мария 
идват от Назарет, където 
са живеели, във Витле-
ем заради преброяване на 

населението, заповядано 
от римските власти. Всяко 
семейство е трябвало да 
се яви за преброяването 
там, откъдето е мъжът. Йо-
сиф принадлежи на рода 
на Давид, а Витлеем е 
„градът на Давид”. Еван-
гелистът Лука описва как 
Мария „роди своя син пър-
венец и Го положи в ясли, 
защото нямаше място за 
тях в странноприемница-
та”. Това става в пещера, 
която от началото на хрис-
тиянството се смята за 
свещена. А яслите са пре-
несени от кръстоносците в  
римската църквата „Санта 
Мария Маджоре”.

НАСТъПВА СЕДМИяТ 
ДЕН. Той е изключително 
вълнуващ за нас, защото 
ще посетим най-светите 
места за християнството – 
на раждането, разпването 
и възкресението на Иисус 
Христос. 

Денят ни започва във 
Витлеем в магазин за тра-
диционни по тези места 
сувенири, които поклонни-
ците купуват, за да осветят 
по-късно на светите места. 
Там ни заведе българка, 

живееща от дълго време 
в Палестина. Не че тези 
сувенири не се продават 
на всички възможни места 
и сергии, но в този ма-
газин били най-качестве-
ни, както ни обясниха, а 
и най-скъпи (както не ни 
обясниха). 

ВЕЧЕ СМЕ ПРЕД 
ЦъРКВАТА НА РОЖДЕСТ-
ВОТО. Първата църква 
върху пещерата, където 
Иисус се е родил, е по-
строена от византийския 
император Константин 
Велики и неговата майка 
Света Елена през първата 
половина на IV век. Остан-
ки от тази църква има и 

днес. Сегашната базили-
ка „Рождество Христово” 
е построена от византий-
ския император Юстиниан 
през 530 г. Повечето от 
църквите по Светите земи 
са разрушени от персите 
по време на нашествието 
им през VII век, но тази 

е оцеляла. Така тя се е 
превърнала в най-старата 
действаща църква в Све-
тите земи. През векове-
те базиликата е сменяла 
притежателите си, но през 
1852 година Гръцката пра-
вославна, Католическата 
и Арменската църкви полу-

чават общо попечителство 
над храма.

ВъТРЕ БАЗИЛИКАТА Е 
МНОГО КРАСИВА – четири 
реда от по дванадесет ко-
лони от кафяв витлеемски 
камък са разположени по 
цялата й дължина. В мо-
мента е в ремонт и част от 

нея е скрита за погледите 
ни. Вече сме пред входа 
на Пещерата на Рождест-
вото и с трепет пристъп-
ваме вътре. Спираме пред 
малка ниша. Върху пода й 
блести сребърната Витле-
емска звезда (с четири-
надесет лъча), която отбе-

лязва легендарното мяс-
то, където е роден Иисус. 
Около кръглия отвор на 
звездата има следния над-
пис: Hic De Virgine Maria 
Jesus Christus Natus est 
(Тук Дева Мария е родила 
Иисус Христос). 

В близост до базилика-

та „Рождество Христово”, 
върху руините на църква 
на кръстоносците от XII 
век, през 1881 г. е по-
строена Францисканската 
църква „Света Екатерина”. 
Тук на Бъдни вечер като-
лиците отбелязват ражда-
нето на Божия син.

Напускаме Витлеем 
през един от граничните 
пунктове и вече пътуваме 
към Йерусалим, известен 
още като Свещеният град, 
Градът на Давид, Златният 
Йерусалим, Сион, Градът 
на мира… По ирония на 
съдбата Градът на мира  
е преживял най-много въ-
оръжени конфликти. Фини-
кийци, вавилонци, гърци, 
египтяни, римляни, визан-
тийци, перси, араби, кръс-
тоносци, татари, турци, 
всички са се стремели да 
го превземат, разрушават, 
опожаряват. 

Първите данни за съ-
ществуването на Йеруса-
лим се отнасят към сре-
дата на второто хилядоле-
тие пр. Хр. Давид, вторият 
еврейски цар, превзема 
тогавашния град Йевус 
около 1000 г. пр. Хр., прави 
го царска резиденция и го 
обявява за свещен град на 
израилтяните. 

продължава в четвъртък

Пî Светèте меñта преäè Велèкäеí - IV чаñт 
12 май 2016 г.4

От 21 април започнахме да публикуваме пътеписа с продъл-
жение (от четвъртък в четвъртък) на доц. д-р Георги Трен-
дафилов от Габрово „По Светите места преди Великден“. 
Това е второто тематично пътешествие с г-н Трендафи-
лов. През септември 2013 година „Християни“ публикува 
поредицата „До Атон и обратно - 132 часа с Георги Тренда-
филов“. (Снимките на страницата са на автора)

Ето една картинка от Мъртво море

Базиликата „Рождество Христово”

ВиТлЕЕМСкАТА 
зВЕзДА, ПОСОчВАщА 
МяСТОТО, 
къДЕТО СЕ Е РОДил 
ииСуС ХРиСТОС

Това е, което виждаме, влизайки в Пещерата на Рождеството

Поглед от Елеонския хълм към Стария град. Вижда се златният купол на скалата, а 
на преден план е еврейското гробище 

част от ръкописите на кумран
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Иван ненов

 Време е всички бъл-
гари да узнаят, че сме 
в дъното на почти всич-
ки световни класации. В 
Европейския съюз сме 
най-бедни, най-нещастни, 
с най-ниска продължител-
ност на живота и пред 
демографска катастрофа, 
а по икономическа ефек-
тивност на труда ни, коя-
то решава половината от 
горните проблеми, сме на 
55-то място от 61 страни. 
Като добавим и „най-не-
грамотни“, всичко си идва 
на мястото. Лошото е, че 
не търсим причините за 
тези резултати, или ако ги 
търсим - не там, където са.
 Преди се оправда-
вахме с международно-
то положение, а сега - с 
прехода. Проблемите са 
личностни, обществени и 
политически. Ако вникнем 
по-надълбоко, ще стигнем 
до първите седем години и 
ще трябва да си отговорим 
в какво и как възпитаваме 
децата си. Време е да 
осъзнаем и важността на 
образованието през вто-
рите седем години, защото 
пропуските през първите и 
вторите седем години са 
почти непоправими и оп-
ределят както развитието 
на личността, така и обли-
ка на държавата.
 По тези причини ор-
ганизацията за икономи-
ческо сътрудничество и 
развитие (ОИСР) разра-
ботва програма за между-
народно оценяване (PISA) 
на 15-годишните ученици 
в областите четене, мате-
матика и природни науки, 
както и способността на 
учениците да използват 
познанията от тези обла-
сти за решаване на ре-
ални житейски проблеми. 
Оценяването се извършва 
от 2000 година на всеки 
три години.

Гîлемèят ñрам
 В началото на тази го-
дина бе публикуван мо-
ниторинговият доклад на 
Европейската комисия за 
образованието в България 
през 2015 г. От доклада на-
учаваме, че 13% от децата 
не завършват VIII клас и 
само 1.8% от българите се 
учат през целия си живот 
срещу 10.7% за ЕС.
 Данните за постижени-
ята на 15-годишните уче-
ници са взети от между-
народното оценяване PISA 
- 40% функционална негра-
мотност и 51-во място по 
четене, 43% без елемен-
тарни познания и 47-мо 
място по математика и 45-
то място по природни на-
уки. С тези резултати сме 
на последно място в Евро-
пейския съюз, пред нас в 
класацията са и децата на 
нашите съседи - Сърбия, 
Гърция, Турция, Румъния.

 Тези резултати трябва 
да засрамят всички, защо-
то отразяват реално сис-
темата на образованието 
ни през последните поне 
50 години - ориентация 
към знанията, а не към 
практическите умения от 
тях.
 У нас почти не се ко-
ментира докладът на Евро-
пейската комисия (за раз-
лика от доклада за прав-
ната система) и резулта-
тите от PISA. Съществува 
мълчаливо несъгласие с 
международното оценява-
не, заменяйки го със са-
мооценка, подкрепена с 
постиженията на единици 
талантливи деца.
 На този фон министъ-
рът на образованието на 
Великобритания (заемаща 
21-во място в комплексна-
та оценка) поставя задача 
през 2020 година страна-
та да достигне нивото на 
първата петица. За Бълга-
рия дори предпоследно-
то място в Европейския 
съюз е недостижима цел 
без коренни промени в 
образователната система. 
Тези промени могат да се 
извършат само като на-
ционална цел на всички 
българи, на цялото обще-
ство, на всички политиче-
ски и управленски нива. И 
си заслужава, ако искаме 
да бъдем по-богати, по-
щастливи и икономически 
проспериращи, както всич-
ки 48 страни, които се 
намират пред нас в класа-
цията на PISA.

Тревîãа за мъжете в 
Бълãарèя?

 Анализът на послед-
ната класация на PISA по-
казва, че като правило 
момчетата имат по-високи 
резултати във всички ка-
тегории на оценките. Само 
в отделни случаи момиче-
тата са по-добри в кате-
горията четене. Голямото 
изключение е България. 
При нас момичетата са 
по-добри във всички ка-
тегории, а в категорията 
четене са с година и поло-
вина пред момчетата. Това 
са фактите, а изводите са 
мое лично мнение.
 Търсейки причините, не 
вярвам, че сме биологич-
но изключение. По-скоро 
прекомерната феминиза-
ция в училището и учебния 
материал, ориентиран към 
фактологията, а не към 
практиката, дава предим-
ство на момичетата. Много 
често първото място дава 
измамно самочувствие, 
а второто - необоснова-
на депресия вместо ам-
биция. Ако тези резултати 
приемаме за нормални, 
няма обяснение фактът, 
че момичетата вече почти 
изпреварват момчетата в 
тютюнопушенето, алкохола 
и наркотиците. А това има 

непоправими последици в 
бъдещето.

Стаíîвèща è 
препîръкè íа 
екñпертèте îт PISA.

 1. С добри учители и 
практики социалното не-
равенство е преодолим 
проблем за получаване 
на високи резултати. PISA 
доказва, че 10% от най-
бедните 15-годишни в Шан-
хай имат по-добри матема-
тически умения от 10% от 
най-задоволените ученици 
в САЩ и няколко други 
европейски страни.
 2. Успехът в образова-
телната система вече не 
зависи от това колко пари 
са похарчени, а от това 
как са похарчени. Приме-
рът е Южна Корея, която 
има най-високи резултати 
по математика със сред-
ства много под средното 
за ученик.
 3. Няма връзка между 
броя на учениците в клас 
и учебните постижения. 
Успешните образователни 
системи поставят качест-
вото на учителя пред раз-
мера на класовете - чрез 
конкурентна учителска 
заплата, продължаващо 
професионално развитие и 
баланс в работното време.
 4. Не са с най-добри 
образователни резултати 
страни, които са въвели 
разделянето на класове 
по успех, формирането на 
потоци или повтарянето на 
класове.
 5. В модерния свят не 
е важно какво и колко 
знаеш, а какво можеш да 
направиш с това, което 
знаеш. Финансово по-гра-

мотни са не тези, които 
изучават финанси, а тези, 
които имат практически 
математически умения.
 6. Страните с най-ви-
соки постижения по PISA 
като Финландия, япония, 
Сингапур и Шанхай до-
казват и всички ученици 
са способни да постигнат 
висок стандарт, ако в това 
вярват учениците, учители-
те и родителите.

Нîñталãèя към 
ãîäèíèте íа „ñîца”.

 Битува мнението, че 
качеството на образова-
нието преди 1989 година 
е било на по-високо ниво. 
Тази самооценка се на-
лага от повечето успели 
българи и то главно от ин-
телектуалния елит, образо-
вали се през тези години, 
включително и в специал-
ни учебни заведения. По 
тази причина и днешните 
експерти се опитват да 
реформират стари моде-
ли и структури. Годините 
на „соца“ бързо свършиха. 
Една от главните причини 
бе ниската ефективност на 
труда ни и може би са 
прави тези, които казват, 
че тогава възпитанието и 
образованието ни научиха 
да не работим, а някои 
социални програми про-
дължиха това обучение.
 По тези причини, за 
разлика от нас, всички 
източноевропейски стра-
ни начело с Русия, ос-
ъзнавайки важността на 
средното ниво на обра-
зованост, а не на елитно 
ниво, коренно промениха 
образователните си сис-
теми. И както преди, така 

и сега са преди нас, а 
Естония и Полша заедно с 
Финландия са на първите 
три места в Европейския 
съюз.

Прîáлемè è решеíèя.
 Примерът с второкла-
сника Боян Ганев, който 
промени ученическия бе-
лежник, показва, че ре-
формите в образованието 
трябва да се извършват 
и от гледната точка на 
ученика, както и че има 
проблеми, с които толко-
ва сме свикнали, че само 
с намеса отвън могат да 
бъдат решени. Има много 
причини големите пробле-
ми да остават без реше-
ние:
 1. Образованието не е, 
а трябва да стане основен 
приоритет в управленските 
практики на държавата и 
общините. Те не трябва да 
търсят причината в учени-
ците, родителите и етноси-
те, а въпреки тяхното раз-
личие да осигурят условия 
за високи образователни 
резултати от всички - чрез 
конкретни решения и целе-
во финансиране до 5% от 
брутния вътрешен продукт, 
както е в Европейския 
съюз, а не 3.8%, както 
е сега. В образованието 
са корените на култура-
та, здравето, сигурността, 
икономиката и социалните 
дейности, но те не си из-
пълняват докрай задълже-
нията към образователния 
процес.
 Само държавата и об-
щините могат да изпълнят 
и някои конкретни препо-
ръки на Световната банка:
 - По-продължително 
предучилищно образова-
ние;
 - Преоценка на обра-
зователните програми с 
акцент върху четене, мате-
матика и природни науки;
 - Насърчаване на по-
лезните практики за пре-
подаване и осигуряване на 
конкурентно заплащане на 
учителите;
 - Повишаване качест-
вото на образователния 
процес чрез учебници, 
лабораторно оборудване, 
технически средства.
 Позволявам си да ци-
тирам една обобщена ха-
рактеристика на образо-
вателната ни система днес 
от акад. Петър Кендеров: 
„Образованието не е вкус-
но за младите, тренираме 
паметта, а не мисленето, 
не култивира в достатъчна 
степен основните ключови 
компетентности (видно от 
резултатите PISA), а учите-
лите се чувстват обезпра-
вени и натикани в ъгъла“.
 За постигане на поло-
жителни резултати е необ-
ходим координиран натиск 
от страна на общините 
върху държавните инсти-
туции. Габрово има исто-
рическа предопределеност 

и заслужен авторитет през 
годините на прехода, за 
да бъде начело. Това е и 
една от целите на „Нашето 
по-голямо Габрово“, напом-
нено от Иван Господинов: 
„Габровските училища да 
станат национални не по 
име, а по дух, по изисква-
не, по престиж“.
 2. Така наречените де-
легирани бюджети дефор-
мираха цялата образова-
телна система, въвеждай-
ки пазарен принцип на 
финансиране, създадоха 
привилегировани учили-
ща, вместо всяка учебна 
единица да получава не-
обходимите средства за 
осигуряване на качестве-
но образование според 
специфичните си условия. 
Позволявам си да цитирам 
становища на изявени екс-
перти:
 - „Принципът „парите 
следват ученика“ е пагу-
бен. За да се привлече по-
голям бюджет, се измислят 
модерни специалности, 
които не готвят кадри за 
индустрията. Имаме недос-
тиг не само на специали-
сти, а и на хора със сред-
но образование“ (В. В).
 - „Системата на де-
легираните бюджети не 
проработи. Малките учи-
лища до 100-120 деца имат 
огромна необходимост от 
финансиране“ (О. Г.).
 - „Делегираният бю-
джет роди новия школски 
хулиган и така наречените 
„мъртви души“ (Д. я.).
 3. Не само обществе-
ността, а и водещи учи-
тели се обявяват против 
сегашните учебници и 
претоварения учебен ма-
териал, но не се среща 
и капка съмнение в учеб-
ните методи и практика 
при обучението по чете-
не и математика. Или не 
можем да научим децата 
да четат и смятат, или те 
са неформално бездарни, 
щом 40% са функционално 
неграмотни и 43% са без 
елементарни познания по 
математика. Последното 
се изключва от световната 
практика. Когато говорим 
за четене, да не забра-
вяме ползите от проекта 
„Как да възпитаме децата 
в любов към книгите и че-
тенето“.
 Природните науки из-
граждат нашия реален 
живот. При всяка хума-
нитарна реализация - фи-
лософ, журналист, съдия 
или лекар, без базисните 
знания в тази област ос-
таваш непълноценен. Това 
изисква всеки урок, във 
всички класове и учили-
ща да се съпровожда с 
нагледни демонстрации, 
практически ползи и при-
мери. За реализация в 
реалното обкръжение на 
учениците - квартал, село, 
град, държава.
 По всички спорни про-

блеми е наложително да 
привлечем като арбитри 
чуждестранни експерти и 
изучим опита на първен-
ците - Естония, Полша и 
Финландия. Може да не 
съм прав, но за разли-
ка от други обществени 
сфери като индустрия, 
култура, здравеопазване 
и др., само образовател-
ната сфера няма доста-
тъчен интерес да изучава 
и внедрява чуждия опит. 
Време е да разберем, че 
не сме върхът на света, а 
трябва да се стремим да 
го достигнем, включително 
в образованието.

P. S, Каквè талаíтè 
ñа íужíè íа 
Бълãарèя äíеñ.

 Всеки човек прите-
жава определен талант - 
умението да постига ви-
соки резултати в дадена 
област, благодарение на 
вродени физиологически 
особености. Откриването 
на таланта в ранна въз-
раст е важна отговорност 
на учители и родители, но 
почти не се прави у нас. 
Остава възможността на 
децата да участват в раз-
лични състезания и кон-
курси най-често в облас-
тта на спорта, музиката, 
танците, математиката и 
др. Първенците обявяваме 
за таланти и се горде-
ем с тях (Община Габрово 
още през 1994 г. въведе 
Почетна книга за дарови-
ти деца). Проблемът е, че 
кръгът на изяви е много 
ограничен, не отговаря на 
съвременните изисквания 
и мнозинството от децата 
остават без възможност 
за изява.
 Днес говорим и мечта-
ем за „високи“ технологии, 
а не сме усвоили „ниски-
те“. Малко са нещата, на-
правени с български ръце 
и ум, които се конкурират 
със световните образци. 
Липсват предприемачи и 
започваме да учим пре-
дприемачество от първи 
клас. Но предприемаче-
ство не се учи, както ни-
кой от изявените предпри-
емачи преди и сега не е 
учил за това. Всеки може 
да стане предприемач, ако 
има идея, знания и ус-
ловия да я реализира и 
умение да я продаде. На 
този принцип е изграде-
на идеята „Габрово тър-
си млади таланти с пре-
дприемачески дух“, имаща 
за цел ранно откриване 
и развитие на заложбите 
у децата, стимулиране на 
практическите им умения 
и трудолюбие във всички 
области на реалния живот.
 Реализирането на иде-
ята е шанс на Габрово да 
се превърне в национален 
център за млади предпри-
емачи, а защо не и евро-
пейски.

Гîлемèят прîáлем íа Бълãарèя

 На 7 май 2016 г. в Шу-
мен се проведе XXI ма-
тематически турнир „Ака-
демик Кирил Попов” за 
ученици от II до VIII клас. 
Състезанието е в два ета-
па:
 •индивидуален етап - 
темата съдържа 6 задачи 
с избираем отговор, 3 за-
дачи, на които трябва да 
се напише отговора и 1 
задача, на която трябва 
да се напише решението. 
Времето за работа е 75 
минути.
 •отборен етап - темата 
съдържа 4 задачи за под-
робно описание на реше-
нието. Отборът (не повече 
от 4 ученици) представя 
общо решение на всяка 
задача. Времето за работа 

е 120 минути, максимални-
ят брой точки е 50.
 Между двата етапа 
има почивка от 45 минути. 
Проверяването и обявява-
нето на резултатите става 
още същия ден. Закрива-
нето на турнира и награж-
даването е на следващия 
ден.
 Председателят на жу-
рито Теодоси Витанов (Со-
фийски университет) от-
чете рекорден брой учас-
тници, над 900 от цялата 
страна.
 Габрово се представи 
с отбор от втори клас: 
Добромир Досев - ОУ „Ран 
Босилек“, Симона Христо-
ва - НУ „Васил Левски”, 
Пресиян Георгиев и Све-
тослав Пенков от ОУ „Св.

Св. Кирил и Методий”. Де-
цата са от Школата по 
математика на Росица Ко-
ева. Именно там те се 
обучаваха на стратегия за 
работа в екип. След уси-
лената подготовка деца-
та се справиха чудесно и 
извоюваха второ място в 
отборното класиране за 
втори клас от общо 32 
отбора. Това е огромна по-
беда за тях и стимул за 
бъдещата им работа по 
математика.
 Задачите и класиране-
то могат да се намерят на 
сайта: smbshumen.alle.bg/
състезания.
 Участието на младите 
математици на Габрово се 
осъществи с моралната и 
материална подкрепа на 

техните родители. Благода-
рим на семейства Досеви, 
Георгиеви, Пенкови и Хри-
стови!
 През годината деца-
та от школата постигнаха 
успехи и в други матема-
тически състезания. До-
бромир е на първо място 
в МС „Иван Салабашев” 
и „Европейско Кенгуру”; 
Пресиян - първо място в 
МС „Иван Салабашев” и 
трето място в „Европейско 
Кенгуру”; Светослав - вто-
ро място в „Европейско 
Кенгуру”; Симона - чет-
върто място в МС „Иван 
Салабашев”. 
 Всички те имат ме-
дали и от състезанието 
„Математика без граници”. 
Добромир и Пресиян са 

поканени от организато-
рите за участие в четвър-
тия, финален кръг на това 
международно състезание, 

който ще се проведе в на-
чалото на юли в Несебър. 
 В рейтинговото кла-
сиране „Математически 

звезди” - България на 
„Академия 21” Добромир е 
на второ място, а Пресиян 
- на шесто място.

Самî кîреííè прîмеíè è целевè èíвеñтèцèè в 
îáразîваíèетî мîãат äа íè èзваäят îт äъíîтî

Втîрîклаñíèцèте îт шкîлата пî математèка íа 
Рîñèца Кîева - втîрè в îтáîрíîтî ñъñтезаíèе
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СвеТозаР гаТев

 21 призови места за-
воюваха ориентировачите 
на габровския клуб „Узана“ 
от международното състе-
зание за Купа „Великден“. 
Надпреварата, организи-
рана от клуб „Вариант 5“ 
(Търговище), привлече по-
вече от 800 участници, кои-
то демонстрираха качест-
вата си в четири дисципли-
ни - щафета от един човек 
(one man relay), спринт, 
средна дистанция и дълга 
дистанция. В стартовете се 
пуснаха голям брой елитни 
състезатели от рекордни-
те за Купа „Великден“ 12 
нации, които се бориха за 
точки за световната ран-
глиста, сериозни парични 
премии и други награди. 
Сред тях за пръв път бяха 
и най-добрите ориентиро-
вачи от Хонг Конг, които се 
представиха много добре.

 На Велики петък се 
проведе състезанието 
One-man-relay в околности-
те на село Руец. Първо 
място в групата на Жени 
35 спечели състезаващата 
се треньорка на габров-
ските ориентировачи Еле-
онора Николова. Мартин 
Пенчев завърши втори 
при юношите до 18 го-
дини, второ място зае и 
Александра Николова при 
Жени 21B, която изпре-
вари своята сестра яна 
Николова, класирала се 
на „бронзовата“ позиция. 
Бронз взе и Михаил До-
бромиров от старта при 
юношите до 16 години.
 Спринтът се проведе в 
центъра на град Търговище 
и носеше точки за светов-
ната ранглиста в елитните 
групи. Елеонора Николова 
отново беше без конку-
ренция и извоюва златото 
при Жени 35. Ева Симео-

нова (Ж16), яна Николова 
(Ж21В) и Лидия Николова 
(Ж45) заеха втори места, 
а Тихомир Галов-младши 
грабна бронз при Мъже 14. 
Първо място записа и Цве-
тан Иванов в отворената 
група на дълъг маршрут.
 Най-много медали със-
тезателите на КСО „Уза-
на“ завоюваха от старта 
на средна дистанция. Той 
също носеше точки за све-
товната ранглиста в елит-
ните групи и се проведе 
край село Троица, в юж-
ната част на Шуменското 
плато. Елеонора Николова 
оформи хеттрика си от по-
беди, а на второто мяс-
то при Жени 35 завърши 
съотборничката й Миле-
на Кръстева. Александра 
Николова спечели злато-
то при Жени 21В, първи 
стана и Цветан Иванов в 
отворената група на дъ-
лъг маршрут. Трети места 

записаха Ева Симеоно-
ва (Ж16), Мартин Пенчев 
(М18) и Стоян Дачев (М45).
 Още три отличия га-
бровският клуб прибави 
от старта на дълга дистан-
ция, който се проведе в 
гората край село Момино. 
Николова за четвърти път 
се качи на най-високото 
стъпало на стълбичката 
за награждаване, а Алек-
сандра Николова завоюва 
третото си отличие от Купа 
„Великден“ с трето място в 
групата на Жени 21В. Вто-
ри медал от състезанието 
спечели и Тихомир Галов - 
младши, който се класира 
трети при Мъже 16.
 Места в топ 10 на от-
делните стартове записа-
ха Калина Пенчева и Анна 
Марея Игнатова (Ж12), 
Никол Караиванова (Ж14), 
Павел Кръстев (М18), Бо-
яна Илиянова (Ж21В) и 
Цани Николов (М35).

Орèеíтèрîвачèте íа КСО “Узаíа” ñ 21 прèзîвè меñта îт Купа „Велèкäеí”

 Със сребърен медал 
се завърна от проведения 
във Варна през уикенда 
турнир „Голямо великден-
ско гмуркане” състезате-
лят на севлиевския „Ви-
кинг 2008” Никола Белоев.  
Участие в надпреварата 
взеха 426 състезатели от 
18 отбора, разпределени 
в 5 възрастови групи. СК 
„Викинг 2008“ - Севлиево 
се включи в състезанието 
със 17 състезатели, 7 мо-
мичета и 10 момчета от 5 
възрастови групи. Надпре-
варата се състоя на плу-
вен комплекс „Приморски”  
в 50-метров открит басейн.  
Плувците ни участваха и 
в петте възможни дисци-
плини за всяка възрастова 
група. Най-добре се пред-
стави Никола Белоев от 
възрастова група 2006-2007 
г. Никола завоюва сребъ-

рен медал в дисциплината 
50 м гръб с постижение 
0:37:86 мин. и две бронзо-
ви отличия на 50 м бътер-
флай и на 50 м свободен 
стил като успя да заеме 
престижното трето място 
в многобоя. Габриела Ге-
оргиева (родена 2003 г.) 
затвърди позицията си 
сред най-добрите в гръб-
ния кроул, спечелвайки 
сребърен медал на 100 м 
гръб с постижение 1:14:20 
мин., във възрастова група 
2002-2003 г. Теодора Георги-
ева (родена 2003 г.) ни за-
радва с още един бронзов 
медал за плувния клуб в 
дисциплината 100 м бруст 
с постижение 1:26:23 мин. 
Йоанна Станчева (родена 
2003 г.) плува отлично в 
същата дисциплина и с  
най-добро лично постиже-
ние заслужи 10-то място, 

с постижение 1:32:89 мин. 
Бронзово отличие заво-
юва и Александър Илиев, 
роден 2004 г., във възрас-
това група 2004-2005 г., 
след  като постигна 1:19:73 
минути в дисциплината 100 
м гръб. Светлин Балджиев 
(роден 2004 г.) се пред-
стави най-успешно в дис-
циплината 100 м гръб и с 
постижение от 1:21:23 мин. 
се класира на пето мяс-
то. Октай Мустафа плува 
най-добре в дисциплината 
100 м свободен стил и с 
най-добър личен резултат 
от 1:13:23 мин. се класира 
на 16-то място. В същата 
възрастова група при мо-
мичетата бяхме представе-
ни от Александра Иванова 
(родена 2005 г.) и Вилияна 
Илиева (родена 2004 г.). 
Александра плува най-до-
бре в дисциплината 100 м 

бруст и с постижение от 
1:44:48 минути се класира 
на 22-ро място. Вилияна 
се класира на 18-то място 
в дисциплината 100 метра 
бътерфлай с постижение 
1:46:67 мин. Във възрас-
това група 2000-2001 г. бя-
хме представени от Стела 
Георгиева, която успя да 
се класира на пето място 
в многобоя. Трифон Три-
фонов и Пламен Иванов 
ни представиха във въз-
растова група 1999 г. и 
по-големи. Трифон плува 
най-добре в дисциплината 
100 метра свободен стил, 
а в многобоя се класира 
на четвърто място. Пламен 
се класира на осмо място 
в дисциплината 100 метра 
свободен стил с резул-
тат от 1:11:02 мин. Много 
оптимистично се предста-
виха останалите състеза-

тели от клуба във въз-
растова група 2006-2007 г., 
Димитър Димитров (роден 
2006 г.), Христомир Гълъ-
бов (роден 2006 г.), Дарий 
Бончев (роден 2007 г.) и 
Теодор Дончев (роден 2007 

г.), които плуваха  всички 
плувни стилове. С най-го-
ляма стойност бе пости-
жението на Дарий Бончев 
в дисциплината 50 метра 
свободен стил, в която ре-
гистрира постижение от 

0:38:77 минути.                                                                                                                                           
 Според треньорите 
Боян Ботев и Павлина 
Станчева подготовката за 
летния състезателен цикъл 
се развива в правилна по-
сока.  

Нèкîла Белîев ñъñ ñреáъреí меäал îт Варíа

работа предлага
ФирМа набира шивач-
ки - тел. 0888/998-001, 
066/807-224. [24, 21]
Магазин за хранителни 
стоки търси продавач/ка. 
Справки на тел. 0888/940-
484. [11, 11]
таксиМетрови Шо-
Фьори се търсят на тел. 
0887/587-354. [11, 10]
автоМонтьор се тър-
си на тел. 0878/438-798. 
[11, 10]
„топ сервиз“ търси авто-
монтьор - тел. 0888/415-
263. [11, 10]
заведение в центъра 
търси да назначи серви-
тьор на 8-часов рабо-
тен ден. Справки на тел. 
0883/501-986. [12, 10]

сервитьор за Ме-
хана „боженско 
ханче“ търси тел. 
0899/957-006 [12, 9]

стругари, оператори на 
машини с ЦПУ, шлосер-
монтьор търси да назначи 
ТЕСПОМ АД - гр. Габрово, 
ул. „Бодра смяна“ 1 (до 
КАТ). [11, 9]
автоМивка на бензи-
ностанция ТИС ОЙЛ търси 
работник. Справки на тел. 
0897/936-575. [6, 6]
ФирМа търси мебелист. 
Справки на тел. 0898/626-
781. [18, 4]

„ЦератиЦит бълга-
рия“ ад - габрово 
търси да назначи: 1. 
настройчиЦи на 
Фрезови МаШини с 
Цпу; 2. настройчи-
Ци на стругови Ма-
Шини с Цпу; 3. опе-
ратори на МаШини 
с Цпу; 4. Шлай-
Фист; 5. Шлосер. 
Кандидатите да имат 
минимум средно тех-
ническо образование и 
трудов стаж по специ-
алността.  Документи 
се приемат на адрес: 
гр. Габрово, „ЦЕРАТИ-
ЦИТ България” АД, бул. 
„Столетов” 157,  отдел 
„Персонал”. Справки 
на тел.066/812-266, 
066/812-216, e-mail: 
info.bulgaria@ceratizit.
com. [15, 8]

пиЦария в Бургас наби-
ра персонал - сервитьор-
ки, бармани. Супер за-
плащане! Справки на тел. 
0892/383-863. [11, 7]
рибарник „пъстърва-
та“ търси барман/ка. Оси-
гурени транспорт и храна. 
Справки на тел. 0896/640-
840. [11, 6]
ФирМа за производство 
на ходила търси работник. 
Заплата 500 лв. - тел. 
0899/971-417. [8, 6]
заведение в кв. Мла-
дост търси сервитьорка и 
помощник-кухня. Справ-
ки на тел. 0895/672-652. 
[11, 6]

„озекс” търси шивачки. 
Справки на тел. 066/804-
421. [12, 5]
продавач на зеленчу-
ци, общ работник и шо-
фьор с кат. „С“ търси тел. 
0896/703-913. [5, 5]
пиЦария „куЦата Ме-
дуза“ - плаж Синеморец, 
набира цялостен персонал. 
Добро заплащане, осигу-
рена квартира. Справки на 
тел. 0876/460-577. [5, 5]
търся работниЦи за 
кравеферма и овцефер-
ма, може и семейство. 
За повече информация: 
тел. 0879/483-556 и 
0988/991-295. [6, 5]
каФене в центъра търси 
барман. Справки на тел. 
0879/383-738. [11, 5]
заведение в кв. Бички-
ня търси готвачка - тел. 
0888/409-096. [11, 5]
заведение в Мол Габро-
во набира сервитьорки. 
Справки на тел. 0882/827-
500. [11, 4]
строителна ФирМа тър-
си зидаро-кофражист и 
общ работник. Справки на 
тел. 0899/922-476. [5, 4]
каМериерка и серви-
тьор/ка за село Боженци, 
може и само за събота и 
неделя. Справки на тел. 
0885/333-148. [11, 4]
кравари се търсят на 
тел. 0896/690-301. [11, 3]
Механа „чеверМето“ 
търси готвач и сервитьор. 
Справки на тел. 0896/735-
859. [11, 3]
ШоФьор с категория 
„С+Е“ се търси на тел. 
0888/564-431. [11, 3]

„техноМат-Мерку-
рий“  еоод - габро-
во търси да назначи 
на работа: организа-
тор пласМент; слу-
жител в склад за 
готова продукЦия; 
кожари за суха об-
работка на кожи; 
Шивачки на кожа и 
текстил; работниЦи 
за производство 
на обувки; работ-
ниЦи за споМага-
телни дейности за 
уШиване на саи; 
ел. техник; охрани-
тели. Кандидатите да 
представят автобиогра-
фия и снимка на място 
във фирмата в кв. Бой-
ката, Северна индус-
триална зона. [10, 3]

Магазин за хранителни 
стоки в квартал Етъра тър-
си продавачка. Справки 
на тел. 0889/619-085. [5, 
3]
пиЦария „теМпо“ търси 
готвач/ка и сервитьор/ка. 
Справки на тел. 0879/988-
010. [11, 3]
„колтек“ еоод търси 
да назначи пакетировач 
на продукция. Телефон 
0877/964-672;  0879/826-
063 [5, 2]
таксиМетров Шо-
Фьор се търси на тел. 
0899/940-825. [11, 2]
транжорна търси ра-
ботник - мъж. Справки на 
тел. 0888/910-533, от 10 
до 16 часа. [2, 2]

таксиМетров Шо-
Фьор се търси на тел. 
0896/644-577. [11, 2]
общ работник строител-
ство - тел. 0895/728-668. 
[3, 2]
„Мастер клийн“ търси 
да назначи работници за 
летния сезон или за по-
стоянна работа. Справки 
на тел. 0879/530-450, 
0879/530-452. [5, 2]
хотел „Мак“ - гр. Габро-
во набира каМериерки, 
сервитьори и готвачи 
почасово. За информа-
ция: тел. 0889/447-005. 
[11, 2]
ФирМа търси млада 
жена за поддържане на 
градини, офиси и част-
ни домове. Работи се на 
постоянен трудов дого-
вор с начална заплата от 
600 лева. Тел. за връзка 
0882/255-125 [3, 1]
диспечер на каМиони 
в аМерика с перФек-
тен английски език се 
търси на тел. 0885/977-
195. [15, 1]
продавачи/ки на сла-
долед се търсят. Много 
добро заплащане плюс 
процент. Справки на тел. 
0899/717-680. [4, 1]

работа търси
работа търси тел. 
0889/591-825. [11, 10]
работа търси тел. 
0884/360-880. [11, 3]

грижа за
болни и възрастни
гледаМ болни - тел. 
0899/189-783. [3, 2]

Гаáрîвî ще áъäе Балкаíñката 
ñтîлèца íа еíäурîтî тîзè 
уèкеíä ñ „Гîрата íа ñтраха”

ПРОЛОГ/ЕНДУРОКРОС

Петък – 15 май 2016 г.
14:00 - Брифинг преди пролога
14:30 - Тренировки - 2 обикол-
ки (Хоби първо, следвани от 
Стандарт и Профи)
16:00 - Старт на състезанието
18:00 - Купа „Боженци“ + ГО-
ЛЕМИ НАГРАДИ (резултатите 
не се взимат за класирането 
на състезанието и не носят 
съответно никакви точки за 
шампионата)

НАВИГАЦИЯ ДЕН - 1

Събота - 14 май 2016 г.
08:45 – Брифинг 
09:00 – Старт Ден 1 Навигация
18:00 – Трасето се затваря
 
НАВИГАЦИЯ ДЕН - 2
Неделя – 15 май 2016 г.
08:45 – Брифинг
09:00 – Старт Ден 2 Навигация
16:00 – Трасето се затваря
17:00 – Награждаване на пло-
щад „Възраждане“

програМа на състезанието

продължава от стр. 1
За публиката там ще бъде 
интересното място. Иначе 
в събота има няколко ин-
тересни точки за гледане 
и ще ги обявим с GPS 
координати“, информира 
основният организатор на 
събитието Смилен Кабак-
чиев. 
 Относно подготовката 
на трасетата и степента 
на трудност в „Гората на 
страха“, Смилен допълни: 
„Трасето за събота е мар-
кирано изцяло. При нас 
времето е променливо и 
ако е дъждовно, степента 
на трудност ще бъде сери-
озна, но ако прогнозите за 
сухо време се сбъднат, се 
надявам всички състезате-
ли да завършат в неделя. 
Изтощително е, но не е не-
възможно за преминаване 
и съм сигурен, че ще им 
достави удоволствие“.
 Най-големите надежди 
за призово класиране в 
първия кръг от Балканския 
шампионат по екстрийм 
ендуро очаквано са свър-
зани с габровския талант 
Теодор Кабакчиев (KTM 

300 EXC), който ще защи-
тава титлата си от минала-
та година. Тедо вече запи-
са няколко добри участия 
през 2016 г. 18-годишният 
мотоциклетен ас спечели 
първия кръг от Балканския 
шампионат по ендуро, кой-
то се проведе в Румъния, 
триумфира безпроблемно 
и в първите два кръга от 
BG-X Ендуро шампионата. 
Ценен опит натрупа в още 
две силни състезания из-
вън страната - „No fear, no 
limits“ в Хърватия и „King 
of The Hill“ в Румъния. „Го-
рата на страха“ ще даде 
възможност на Кабакчиев 
да демонстрира невероят-
ните си качества и пред 
родна публика в битка за 
ново място на подиума.
 Ръководни членове от 
румънската и гръцката фе-
дерация по мотоциклети-
зъм ще бъдат официални 
гости на I кръг от Балкан-
ския шампионат по екс-
трийм ендуро, а от българ-
ска страна събитието ще 
уважи генералният секре-
тар на БФ Мотоциклети-
зъм Иво Цветанов.

Бинго зала 
„гаБрово“ 

търси 
кРупИеТа

0896 604 999 

(мОже И СТуденТИ или 
ученИцИ над 18 години
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продава МаШини
п а р о с т р у й к а 
„KARCHER“ се продава на 
тел. 0888/731-553. [3, 1]

продава Материали

стари кереМиди, 
отлични, изгодно про-
дава - 0898/506-708 
[20, 11]

стари кереМиди за де-
сет стотинки се продават 
на тел. 0892/902-068. [5, 
3]
каМъни от съборен 
сайвант на символична 
цена се продават на тел. 
0888/947-014. [3, 2]

продава обзавеждане
Фризер - вертикален, се 
продава на тел. 0896/628-
744. [11, 6]
холна и кухненска 
маси се продават на тел. 
0876/722-496. [5, 4]
изгодно! орехова сек-
ция, раздвижена, се про-
дава на тел. 066/862-453, 
0897/452-890. [3, 3]

обла разтегателна 
и фотьойл продава или 
заменя за диван тел. 
066/860-282. [3, 3]
коМплект за спалня 
BIOFLEX - магнитна по-
стелка, колан, завивка 
с две лица, 2 бр. въз-
главници, продава тел. 
0887/879-784. [2, 2]
перални, хладилниЦи, 
съдомиялни, печки - гот-
варски и микровълнови, 
и др. се продават на тел. 
0899/845-318. [11, 2]
Микровълнова печка, 
готварска фурна, миял-
на машина, хладилник, 
фризер, хладилна чан-
та се продават на тел. 
0888/731-553. [3, 1]

продава разни
злато - 37 лв./г, се купу-
ва на тел. 0879/818-848. 
[11, 8]
прясно краве мляко се 
продава на тел. 0882214-
146. [11, 5]

градинска техника
градински бензинови 
косачки се продават на 
тел. 0886/606-969. [6, 3]
изгодно! италианска 
косачка „Щил“ се продава 
на тел. 0885/392-425 - 
Георги. [5, 3]
храсторез и косач-
ка се продават на тел. 
0888/731-553. [3, 1]

животни продава
Малки прасета се про-
дават на тел. 0894/216-
614. [11, 6]
пилета и прасе-
та се продават на тел. 
0889/880-606. [22, 6]
зайЦи се продават на 
тел. 0889/182-139. [11, 
2]
Малки прасета се про-
дават на тел. 0896/791-
718. [2, 1]

купува разни
буркани изкупува 
066/88-21-13, 0884/156-
497, с/у КДН

козМетика, Масаж
предлага Масажи - тел. 0897/219-833. [22, 15]
проФесионални Масажистки - тел. 0876/735-
596. [22, 2]

иМоти продава
къща - 2 ет., ул. „Нова 
махала“ № 27, се прода-
ва на тел. 0878/706-953. 
[11, 8]
къща на ул. „Николаев-
ска“ 71 се продава на тел. 
066/988-979, 0885/670-
499, 0988/333-577. [11, 
8]
тристаен тухлен апар-
тамент в кв. Еса се прода-
ва на тел. 0896/934-694, 
0897/547-901. [5, 2]
двуетажна къща в цен-
търа на град Севлиево се 
продава на тел. 0896/640-
407. [11, 2]

къща в центъра, ново 
строителство, два самос-
тоятелни апартамента, 
двор, се продава на тел. 
0898/532-168, 0887/803-
414. [22, 3]
къща в село Горна Ро-
сица - център, за 48 000 
лв. се продава на тел. 
0885/597-746. [11, 3]
апартаМент - тухла, об-
заведен, 2 ет., в с. Гъбе-
не, общ. Габрово, продава 
0879/571-610. [5, 3]
гарсониера в кв. Па-
лаузово, в добро състоя-
ние, се продава на тел. 
0899/753-097, след 17.00 
часа. [5, 3]
тухлен апартаМент - 
86 кв. м, газифициран, с 
две мази и таванско поме-
щение, дограмата е сме-
нена, се продава на тел. 
0898/559-048, 0894/466-
532. [22, 2]

къща в квартал Велче-
вци се продава на тел. 
0878/860-411. [11, 2]
парЦел се продава на 
тел. 066/823-449. [5, 2]
къща с гараж в село 
Горна Липница - Велико 
Търново, се продава на 
тел. 0889/873-983, дом. 
0677/988-02. [2, 1]
апартаМент до КАТ 
се продава на тел. 
0885/366.698. [1, 1]

иМоти дава под наеМ

каФе-клуб - 140 кв. 
м, дава под наем тел. 
0888/488-446. [16, 5]

апартаМент - 55 кв. м, 
кухня и стая, баня, маза, 
обзаведен, 2 тераси, се 
дава под наем на тел. 
0889/075-993, 0898/762-
236. [11, 10]

стая и кухня до „Ка-
уфланд“ дава под наем 
тел. 0882/381-478. [11, 9]
двустаен, обзаведен, 
квартал Сирмани, 180 лв., 
се дава под наем на тел. 
0899/930-820. [11, 9]
апартаМент под наем - 
тел. 0882/381-478. [11, 7]
таванска гарсониера 
се дава под наем на тел. 
0886/158-441. [5, 4]
апартаМент - обзаведен, 
в кв. Лъката се дава под 
наем на тел. 0885/071-
224, 0898/219-814. [4, 2]
двустаен апартаМент - 
обзаведен, Сирмани, 180 
лв., се дава под наем на 
тел. 0899/930-820. [11, 3]
квартира, обзаведе-
на, центъра, 100 лв. - 
0878/589-020. [5, 2]
апартаМент в центъра 
дава тел. 0885/642-467, 
066/865-943. [10, 1]

гарсониера - обзаведе-
на, дава тел. 0889/632-
740. [6, 2]
Магазин срещу бен-
зиностанция „Шел“ се 
дава под наем на тел. 
0878/168-455. [11, 1]
апартаМент на Колело-
то се дава под наем на 
тел. 0897/246-903. [11, 1]

търси под наеМ
стая се търси на тел. 
0889/591-825. [11, 10]
занеМарен гараж, та-
ван, мазе или друго мал-
ко помещение наема тел. 
0896/771-084. [11, 5]
стая се търси на тел. 
0884/360-880. [11, 3]

зеМи
10 дка земя до ПТГ „Пен-
чо Семов“ се продава на 
тел. 0885/733-225. [11, 6]

отопление
нарязани, наЦепени 
дърва - 70 лв., метрови 
- 60 лв., безплатен транс-
порт - 0894/410-453
„рая 08“ - ДЪРВА ЗА ОГ-
РЕВ - метрови, нарязани 
и нацепени, БЕЗПЛАТЕН 
ТРАНСПОРТ - 0898/450-
946, 0887/105-729.
нарязани, наЦепени 
дърва, безплатен транс-
порт  -  0899/508-564
наЦепени дърва, с без-
платен транспорт, неза-
бавна доставка, 70 лв. 
- 0877/657-742.
дърва за огрев - 
066/823-712, 0887/620-
535, 0885/152-803.
наЦепени дърва - тел. 
0888/073-365. [5, 4]
режа дърва на 6 лв. - 
тел. 0899/050-080. [11, 1]

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
„Мг-лес“  прода-
ва  дърва за огрев - 
0887/547-499.
дърва за огрев - тел. 
0886/393-780, 0886/393-
726.
дърва за огрев - нацепе-
ни и метрови. Безплатна 
доставка. Реални количе-
ства. Тел. 0879/988-131, 
0879/988-047.
„Флинт-гайдарови“ 
(„петя Гайдарова“) - бри-
кети, донбаски въглища, 
дърва за огрев, разпал-
ки - тел. 0898/690-606, 
066/808-053. [25, 12]
бук, дъб, габър - метро-
ви, 60 лв., нарязани - 70 
лв., салкъм, метрови - 55 
лв., нацепени - 65 лв. - 
0897/222-062. [18, 10]

строителство
кърти и пробива - 
0897/832-363
събаря и почиства от 
А до Я и извършва стро-
ителни работи - тел. 
0899/601-444.
зидария с камък - тел. 
0888/418-253.
събаряне и почистване, 
строително-ремонтни ус-
луги, Изкупуване на стари 
железа. Изкупуване на не-
нужни вещи - 0894/098-
260. [25, 25]
строителна ФирМа из-
вършва ремонт на циглени 
покриви, хидроизолации, 
топлоизолации, дренажи 
и тенекеджийски услуги - 
0893/602-104. [22, 19]

кърти, пробива, изхвър-
ля - тел. 0895/707-050. 
[11, 5]
бетон, коФраж, дренажи 
- 0877/099-796. [11, 5]
направа, реМонт на по-
криви - тел. 0877/099-
796. [11, 5]
вътреШни и външни ре-
монти - тел. 0887/357-
039. [11, 5]
извърШва покривни 
ремонти, топлоизолации, 
дренаж и др. - 0888/863-
001. [10, 4]
екип от специалисти 
извършва ремонт на по-
криви хидро и топлоизо-
лации, тенекеджийство - 
0882/279-749. [10, 4]
бригада извърШва ре-
монт на покриви, хидро 
и топлоизолации, тене-
кеджийски и бояджийски 
услуги, дренажи и др. - 
0895/295-654. [10, 3]
събаряне, почистване 
- тел. 0898/807-868. [3, 
2]

реМонт на стари покри-
ви и подмяна на улуци 
и варови мазилки и хи-
дроизолация на покриви 
- заявки на тел. 0876/416-
716. [11, 1]

вътреШен реМонт
паркет, дЮШеМе - ре-
дене, циклене, фино шлай-
фане, лакиране - монтаж 
на ламиниран паркет - 
066/86-61-43, 0889/286-
025
безпраШно Циклене - 
0887/040-471.
Шпакловане и боядис-
ване - тел. 0878/580-333. 
[25, 4]

изолаЦии
алпинисти, скеле - 
0898/907-400
алпинисти - 0899/321-
190
вънШни топлоизола-
Ции - алпинисти, собстве-
но скеле. Тел. 0898/569-
486. [22, 13]

топлоизолаЦия, из-
зиждане на тераси, об-
ръщане на прозорци - тел. 
0877/888-173. [11, 9]
вънШни топлоизола-
Ции - тел. 0879/061-255. 
[22, 5]

хидроизолаЦии
хидроизолаЦия на по-
криви и гаражи. Гаранция! 
Договор! Тел. 0889/658-
208. [19, 19]
хидроизолаЦия на по-
криви - тел. 0888/738-
474. [11, 7]

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 - 0899/805-238.
вик реМонти и отпушва-
не -  тел. 0895/023-439.

отпуШване на канали - 
тел. 0876/788-233.
видеодиагностика и 
отпушване на канали - 
тел. 0895/553-144. [11, 7]

реМонт на електроуреди 
и електроника
реМонт на МИКРОВЪЛ-
НОВИ ПЕЧКИ, резервни 
части - 0887/942-469.
реМонт на телевизори, 
плазми, LCD, LED, МОНИ-
ТОРИ - 0887/942-469.
реМонт на всички мар-
ки автоматични перални 
- тел. 0888/294-214. [22, 
16]
реМонт на телевизори по 
домовете - тел. 0888/279-
846. [22, 6]

ел. инсталаЦии,
реМонти
дребни електроус-
луги по домовете - тел. 
0899/145-802. [33, 13]

почистване
„ели 07“ ЕООД - по-
чистване  - 066/857-028, 
0893/435-258, 0898/485-
154.

косене
косене на овощни гради-
ни и дворове - заявки на 
тел. 0886/393-726. [15, 
15]
косене и поддръжка на 
имоти - тел. 0877/441-
110. [11, 10]
кося трева - тел. 
0879/260-816. [10, 6]
коси, почиства, изхвър-
ля - тел. 0877/099-796. 
[11, 5]

услуги
режа дърва и косене - 
тел. 0893/612-160. [10, 9]
почистване на дворни 
места, косене, машинно 
пробиване на дупки, из-
возване, събаряне на по-
стройки - тел. 0888/073-
365. [5, 4]

счетоводство
счетоводна къща „АК-
ТИВ ПРО ПЛЮС“ предлага 
професионални счетовод-
ни услуги, регистрация на 
фирми,годишно приключ-
ване и данъчни деклара-
ции. За контакт: aktiv_
pro_plus@abv.bg/, справ-
ки на GSM 0888/679-807 
[25, 10]

изгодни счетоводни 
услуги се предлагат на 
тел. 0885/022-872. [11, 5]

счетоводна канто-
ра „тори 76“  - сче-
товодно обслужване, 
счетоводни услуги, 
годишно приключване, 
данъчни декларации - 
0888/640-322

превози
услуги с бус, багер и 
самосвал - 0893/511-
154.
превози с БУС - 6 куб. 
м, 1.2 тона, 0.48 лв. -  
0887/26-60-50.
транспорт - 2.5 тона, 
16 куб. м  - 0899/377-
924
евтин транспорт - 
тел. 0886/897-111. [33, 
14]
транспорт със самос-
вали - 3 тона, хамали - 
тел. 0895/707-050. [11, 
5]
транспорт с бус, макс 
база - 0884/361-860 
[30, 3]
транспорт със самос-
вал - 0884/361-860 [30, 
3]

билети, пътувания
автобусни, саМолет-
ни БИЛЕТИ - 066/80-49-
48, 0887/83-61-73.

строителство; ремонти; отопление; имоти; автопазар; продава разни; здраве
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автоМобили продава
ауди 80 - турбо дизел, 
ударено, може и на час-
ти, се продава на тел. 
0887/581-299. [5, 3]
рено-19, с АГУ, смене-
ни консумативи - тел. 
0889/410-269. [2, 1]
голФ тройка - запазен, 
АГУ, теглич, цена по спо-
разумение, се продава на 
тел. 0898/357-418. [5, 1]

Микробуси, каМиони
LT 28, 2.4 D, 6 цилиндъ-
ра, 1992 г., продава тел. 
0897/604-463. [11, 3]

авточасти/Магазини
голФ 3 на части продава 
0894/365-545 [10, 3]

гуМи, джанти

алуМиниеви джан-
ти от „ауди“ а6. С 
гуми “Toyo proxes” 
225/45/zr16 98W; 
Цена по договаряне - 
0887/611-753 [20, 11]

гуМи и джанти продава 
тел. 0888/731-553. [3, 1]

Мотори/велосипеди
велосипеди продава 

тел. 0888/731-553. [3, 1]

автоМобили под наеМ
лиМузина, триколка, 
джипове за баловете - 
тел. 0888/866-830. [4, 2]

скрап, стари автоМобили
коли за скрап от място 
изкупува 0899/092-510. 

автоМобили купува
коли, бусове, ками-
они, трактори, ремаркета 
(може и дефектирали) от 
място на най-високи цени 
изкупува  0897/429-374

доМаШни лЮбиМЦи
пинчер - чистокръвен, 
женски, с паспорт, за 
150 лв. се продава на 
тел. 0878/715-707. [3, 3]

еротика
еротичен Масаж, секс 
- 0896/981-354. [11, 10]
секс услуги - 75 лв. 
за 1 час, Михаела, на 19 
г. - 0877/182-903. [4, 3]
жиголо - 0878/988-
372. [5, 3]

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 невро-
лог. д-р триФонов, 
Габрово, ул. „Емануил Ма-
нолов“ № 12-А, 066/804-
549, 0885/251-655. ИЗ-
ДАВА ПСИХИАТРИЧНИ 
УДОСТОВЕРЕНИЯ.
доЦ. д-р чавдар Цве-
тков, специалист аку-
шерство и гинекология, 
медицинска онкология от 
гр. Плевен, ще извършва 
прегледи в МЦ „Св. Иван 
Рилски” - гр. Габрово на 
14.05.2016 и 28.05.2016 
г. Записване и информа-
ция на телефон 066/803-
343. [17, 3]

нощувки
нощувки в идеален 
център, 10 лв. - тел. 
0877/240-584. [22, 16]
нощувки - тел . 
0896/640-697. [22, 12]
саМостоятелна къща 
в идеален център - 10 
лв. - тел. 0876/735-596. 
[22, 2]
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дава заеМ
GETCASH -  0899/460-
760.
изгодни кредити - 
0899/150-708. [22, 20]

търси заеМ
търси съдействие за 
теглене на кредит. Атрак-
тивно възнаграждение! 
Тел. 0876/993-829. [5, 
3]

облекло, обувки
дрехи втора употре-
ба от 1.5 лв./брой. Ул. 
„Николаевска“ 88, под 
Алманаха. 0896/007-617 
[10, 8]

ясновидство
ясновидката Мария 
Христова приема - тел. 
0895/201-332. [3, 3]
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продължава от стр. 1
Проф. Николай Данчев е 
дългогодишен общински 
съветник.  И като такъв той 
винаги е отстоявал запаз-
ването и развитието на бо-
гатото културно-историче-
ско наследство, което има 
Габровския регион.
 За едни Николай Дан-
чев е професорът, който 
увлекателно разказва защо 
сме такива, каквито сме. За 
други той е общественикът, 
който може да защити тех-
ните интереси. Не са малко 
и тези, за които той е прос-
то приятел. 
 Признателността на 
всички е изразена в номи-
нацията и избора проф. Ни-
колай Данчев да бъде удос-
тоен със званието „Почетен 
гражданин на Габрово”.
 Носител на „Почетния 
знак на Габрово” тази годи-
на ще бъде Тотка Полякова. 
Родена е на 1 юни 1946 
година в Габрово. Завърши-
ла е СУ „Климент Охриски”, 

специалност Журналисти-
ка. Името й е събирателно 
на широко скроена личност, 
на непримиримост към не-
щата, които тровят живота 
ни; на себеотрицание, ко-
гато трябва да се защити 
и помогне на човек в беда. 
А всичко това са задължи-
телни условия, за да имаш 
силата да отдадеш голяма 
част от живота си на жур-
налистиката, на която Тотка 
Полякова е вярна, незави-
симо с какво друго се за-
нимава.  А то, другото, е 
пак посветено на хората от 
Габрово. Тотка Полякова е 
дългогодишен секретар на 
читалище „Габрово 2002” и 
повече от 28 години – пред-
седател на Дружеството на 
журналистите в града. 
 Почетните отличия на 
Рада Москова, проф. Ни-
колай Данчев и Тотка По-
лякова ще бъдат връчени 
на Тържествена сесия на 
ОбС в Деня на Габрово на 
17 май 2016 г. 

наДеЖДа ТИХова
 
 Самуил Йонков – учи-
тел по история и цивили-
зация и философия в СОУ 
„Райчо Каролев“, получи 
големия приз „Учител на 
годината“ за 2016 година 
в направление „Млади 
учители“ на Националния 
ежегоден конкурс на Съ-
юза на българските учите-
ли. Той получи наградата 
си заедно с още трима 
свои колеги от Габрово 
на специална церемония 
в столицата в деня на све-
тите равноапостоли Ки-
рил и Методий – 11 май. 
Специалната награда на 
председателя на СБУ янка 
Такева получи в направле-
ние „Директори и помощ-
ник-директори“ Христина 
Кокенска - директор на 
ЦДГ „Радост“. Сред номи-
нираните за национални 
награди са и Светла Па-

шова – старши учител по 
физическо възпитание и 
спорт в ОУ „Неофит Рил-
ски“, и Христина Георгиева 

– старши учител по мате-
матика в ПМГ „Акад. Иван 
Гюзелев“ в направление 
„Природоматематическо“. 

И четиримата отличени га-
бровски учители получават 
и наградата „Неофит Рил-
ски“ от Министерството на 

образованието и науката и 
ще бъдат сред поканените 
на приема в Бояна от пре-
зидента Плевнелиев на 24 

май.
 Самуил Йонков е учи-
тел от 2008 година. За него 
учителската професия е 
сбъдната детска мечта. 
Той е завършил Велико-
търновския университет, а 
в практиката си се стреми 
да набляга на иновативни 
техники на преподаване и 
да бъде приятел с учени-
ците.
 Четиримата, отличени 
на национално ниво, са 
само част от номинира-
ните учители за награда 
от СБУ. Те и още чети-
рима педагози получиха 
награди във вторник по 
време на церемонията за 
отличаване на дарования 
и постижения за учебна-
та 2015-2016 година. Сред 
наградените на общинско 
ниво са още Иванка Ха-
лачева – старши учител 
в ОДЗ „Ран Босилек“, в 
направление „Предучилищ-

но образование“, Даринка 
Генева – старши учител в 
ОУ „Неофит Рилски“, в на-
правление „Начално обра-
зование“, Светослав яков 
– старши учител по физи-
ческо възпитание и спорт 
в СОУ „Райчо Каролев“, 
и Таня Стоянова – учител 
по математика и информа-
ционни технологии в ПМГ 
„Акад. Иван Гюзелев“, в 
направление „Млади учи-
тели“. 
 Наградите им са оси-
гурени със спонсорството 
на общинските съветници 
от ГЕРБ. 
  На снимката: 
 Осемте номинира-
ни за наградите на СБУ 
„Учител на годината 
2016 г.“ с кмета Таня 
Христова и областния 
координатор на СБУ 
Ренета Колева. Самуил 
Йонков е вторият от-
дясно наляво

Наãраäèха 170 учеíèцè è 50 учèтелè, ръкîвîäèтелè è треíьîрè, впèñаíè в „Дарîваíèя è пîñтèжеíèя
“

продължава от стр. 1
Затова и победите са ис-
тински заслужени и само 
тогава те носят удовлетво-
рение и сила на духа, спо-
койствието, че можеш да 
осъществяваш мечтите си 
и да ги следваш. Сега има-
те уникалния шанс да се 
учите и да работите заед-
но, в екип. Това качество 
ще ви бъде изключително 
полезно наред със знани-
ята и моралните норми. 
Вие сте тези, които идвате 
след нас. Вие сте тези, 
които ще поемете упра-
влението и развитието на 
нашата страна. Много ми 

се иска да ви кажа, че бъ-
дещето ще бъде страхотно 
за вас. Но то наистина ще 
бъде, защото зависи от 
вас, защото е във вашите 
ръце, във вашите умове и 
сърца. Ако се научите да 
работите заедно, то със 
сигурност ще е по-добро, 
по-благодатно и със сигур-
ност – по-красиво. Убеде-
на съм, че сегашните ви 
постижения са само на-
чалото на вашите големи 
успехи.“
 Индивидуални награди 
за 2016 година, връчени 
от кмета Таня Христова, 
с която се снимаха всич-

ки наградени, получиха 60 
ученици, а 110 ученици са 
част от наградените колек-
тиви. Това са три отбора – 
по хандбал на СОУ „Райчо 
Каролев“, по хандбал на 
СОУ „Отец Паисий“ и отбо-
рът по ръгби – РК „янтра“, 
в който участват ученици 
от ПМГ „Акад. Иван Гюзе-
лев“, НАГ и ПТГ „Д-р Ни-
кола Василиади“. Начина-
ещата група на ансамбъл 
„Сивек“ също е сред от-
личените колективи, както 
и театралните формации 
„Босилчета“ при ОУ „Ран 
Босилек“ и „Движение“ 
при ПМГ и вокалната група 

„Росна Китка“ на ОУ „Ран 
Босилек“.
 На церемонията учили-
щата се представяха както 
със своите наградени уче-
ници и техните ръководи-
тели, така и с изпълнения 
на таланти в областта на 
изкуствата. Най-дълга и 
впечатляваща беше реди-
цата от отличени от При-
родоматематическата гим-
назия. Първи в редицата 
беше най-награждаваният 
първенец по математика и 
информатика Мартин Коп-
чев.
 На снимката: Част 
от наградените от ПМГ

Самуèл Йîíкîв пîлучè прèза íа СБУ „Учèтел íа ãîäèíата
“

продължава от стр. 1
Но почти нямаше думата 
в избора на момата, пък 
и претенциите му не бяха 
кой знае колко много. 
Най-важното за него беше 
бъдещата му невеста да 
е... и хубава. Разбира се, 
в кастинга бяха поставени 
доста габровски условия, 
на които трябва да отго-
варя момата. Тя трябваше 
да може да готви манджа 
гурме от охлювени черуп-
ки или от кост от риба, да 
играе по терлици, за да се 
чува севлиевската музика, 
да бъде пестелива като 
цепи стотинката на четири 
и точи яйцето с кранче, да 
е остроумна и т. н. Затова 
и състезанието между три-
те моми беше сериозно. 
 Те показаха най-на-
пред колко кръшни са сна-
гите им. Кумата измери 
със сантиметър основните 
им мерки, които се оказа-
ха почти еднакви. После 
момите се справиха чудес-

но с танците по терлици, 
докато им свиреха музи-
канти от оркестър „Габро-
во“, вееха си изобретател-

но с ветрило така, че да 
не го хабят, „готвиха“ за 
Рачо почти без продукти 
и отговаряха остроумно и 

оригинално на въпросите 
при събеседване с журито. 
В оспорваната надпревара 
две от кандидатките – Ис-

кра и Павлинка, събраха 
еднакъв брой точки и се 
наложи журито да има по-
следната дума при избора. 
И така засмяната и скок-
лива хубавица, на която 
много й се жени – Павли-
на, спечели надпреварата, 
макар съперничките й да 
не останаха по-назад в 
показаните умения. Всич-
ки получиха грамоти за 
развитие на карнавалното 
движение, а подгласнички-
те на булката – Силвия и 
Искра, получиха публично 
обещание от режисьора 
на карнавала, че за тях 
ще има роля в чаканото от 
всички карнавално шест-
вие.
 На снимката: 
 Председателят на 
журито, което избира 
булка на Рачо Ковача и 
режисьор на Карнавала 
Иван Минчев с трите 
кандиат - булки, които 
се явиха на кастинга - 
Искра, Павлина и Силвия.

Рачî Кîвача è áулката му Павлèíа Дамяíîва 
ще ñе вземат íа 21 май, íа Карíавала

 Идеята за изложба 
„Изкуство от центъра“ 
се роди през 2013 г. и е 
свързана с петдесетгоди-
шнината на Художествена 
галерия „Христо Цокев“ и 
с 155-годишнината на град 
Габрово. 
 Историята на града е 
тясно свързана с пътища-
та, минаващи през Балка-
на, и именно затова реши-
хме да представим съвре-
менната градска култура и 
дух чрез пътуваща излож-
ба. Експозицията предста-
вя 30 габровски художника 
от различни възрастови 
групи, всеки със собствен 
характер и маниер на тво-
рец, използващ собствен 
стил в живописта. На все-
ки автор галерията пре-

достави по две платна с 
еднакъв размер - 50/60. 
Размерът не бе избран 
случайно - 50 са годините 
на галерията, а 60 са плат-
ната в изложбата. 
 За нас приемственос-
тта между поколенията и 
стиловете бе водеща при 
определяне на участници-
те в изложбата. Сред тях 
са имена на доказани тво-
рци, носители на редица 
национални и международ-
ни награди, преподаватели 
– в школи, средни и висши 
учебни заведения; млади - 
смели и амбициозни авто-
ри, показващи една нова 
гледна точка в живописта.
До момента изложбата е 
гостувала в Румъния – Тър-
гу Жиу, Крайова и Къртя 

де Аржеш, Полша – град 
Варшава, в България това 
са галериите в Добрич, 
Ловеч, Плевен, Кюстендил, 
Севлиево и Габрово.
 Опитът ни показва, че 
след подобни изяви пости-
гаме един изключително 
ползотворен културен об-
мен, на който разчитаме и 
сега. 
 За нас е важен фактът, 
че имаме възможност да 
представим чрез живопи-
ста характера на града, 
културата и духа на габро-
веца.
 Екипът на ХГ „Христо 
Цокев“ изказва благодар-
ност на „Тоyота – Венци“, с 
чието любезно съдействие 
се осъществи пътуването 
до Букурещ.

ÕГ „Õрèñтî Öîкев“ ãîñтува в Буäапеща ñ èзлîжáа, преäñтавя 30 ãаáрîвñкè хуäîжíèка "Балкаíñка треñка" ñ 
Теîäîñèй Спаñîв, Влаткî 
Стефаíîвñкè è Мèрîñлав 
Таäèч äíаñ в Гаáрîвî
 Теодосий Спасов, 
Влатко Стефановски и 
Мирослав Тадич ще се 
представят пред габровска 
публика на 12 май. Кон-
цертът е от 19:00 часа в 
зала Възраждане.
 Влатко Стефановски 
е роден през 1957 г. в 
Прилеп (Македония). От 
средата на 90-те години 
изгражда успешна музи-
кална кариера и записва 
забележителни солови из-
пълнения. Мирослав Тадич 
е записвал по целия свят 
и често свири в Европа, 
Северна и Южна Америка 
и япония.
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